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Od kultury do wielokulturowości
Może to zabrzmiało dziwnie, ale takie sformułowanie ma swoje uzasadnienie przynajmniej w oparciu o pewną definicję kultury. Jej autorem
jest Henryk Elzenberg. Według niego „kultura jest próbą zmuszenie dziejów, aby służyły wartościom” (Piotr Wojciechowski, Znowu próbujemy
zdać ten egzamin. W: Przegląd Katolicki, 15.IX.1985, nr 37 (65), str. 3).
Zmuszanie zaś dziejów - może mieć różny przebieg i różne skutki,
może też dokonywać się nie zawsze w sposób kulturowo właściwy. I dlatego już w tej definicji kultury jest miejsce na wielość i różnorodność kultur.
Jest zawarta zapowiedź swego rodzaju wyścigu pomiędzy różnymi skutkami „zmuszania dziejów, aby służyły wartościom”.
Wychowanie natomiast człowieka winno tak przebiegać, aby nie
musiał on uciekać się do niewłaściwych metod i żeby nad jakimikolwiek
wartościami nie ciążyło przekleństwu przymusu. Wedle bowiem Jana Pawła
II: „Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze. Jego życie
jest kulturą i nie może obejść się bez kultury. On jest sprawcą i twórcą kultury, w niej się wyraża i w niej się potwierdza. Świat wartości i sensu
wpływa na naturę ogólnoludzkich więzi, łącząc różnorodne tradycje w kulturalnym dziedzictwie ludzkości. To kultura wyraża kształt i wielkość naszego człowieczeństwa”. (Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO,
2.VI.1980).
Do dwóch wcześniej wskazanych przez Elzenberga czynników,
wpływających na powstawanie kultury, Papież dodaje obecność sensu, czyli
motywacji o charakterze przyszłościowym. Wszystko to razem prowadzi
nas do wizji, albo definicji osoby ludzkiej. Przecież to „zmuszanie dziejów”
może się dokonywać tylko dzięki człowiekowi. On również jest w stanie
dokonywać wyboru wśród wartości. I wreszcie jedynie człowiek może po-
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strzegać i rozumieć sens tego, co czyni. Z tego to względu i w tym wypadku
widzimy, że kluczem do kultury jest zawsze osobowa formacja człowieka.
A że są różne szkoły tejże formacji, nic dziwnego, że możemy spotkać się z różnymi zjawiskami kulturowymi, z wieloma typami kulturowych
osiągnięć i w końcu, albo raczej na początku, odkrywamy, że we wszystkim
tym chodzi o podstawy duchowe, czyli o religijne oblicze człowieka.
Nie powinniśmy się lękać jakiejkolwiek z kultur. Nie powinniśmy
się martwić ich różnorodnością. Ale nie można akceptować tych przejawów
i zjawisk kulturowych bez odwołania się do fundamentów, bez postawienia
pytania o duchową formację człowieka. Jeżeli wynika ona z ewangelicznych przesłanek, to wiemy dobrze, że to zmuszanie dziejów będzie efektem
głosu miłości, chyba, że ktoś się zatrzymał wyłącznie na nazwie, a z ducha
chrześcijaninem nie jest. Orędzie ewangeliczne gwarantuje nam najwyższą
wartość wartości, bo takim ono jest, a inne być nie może. W Chrystusie też
odkrywamy sens wszystkiego, co jest dobre, motywowane życiem i rozwojem.
Dlatego wyrażam radość z faktu, że to naukowe spotkanie, poświęcone wielokulturowości może dać okazję do pogłębionej refleksji nad kulturową tematyką, zwłaszcza, że naszym jakby przewodnikiem w tej wędrówce
po różnych, czy też wśród różnych kultur jest, Jan Paweł II. Przywołując
Jego Osobę i Jego wkład w oczyszczenie wizerunku kultury, chcemy też
uczcić dziesięciolecie Jego pobytu w Drohiczynie. On to swoje nauczanie
w roku 1999, również w Drohiczynie, poświęcił przypominaniu prawdy
o tym, że Bóg jest Miłością; Miłością, która się ofiaruje, która się daje
człowiekowi.
Człowiek otwierając się na tę Miłość, pozwala się nią ogarnąć i wtedy nie będzie miejsca w jego życiu na takie zmuszanie dziejów, które mogłoby szkodzić kiedykolwiek i jakiemukolwiek człowiekowi. Będzie także
w stanie przyswoić sobie wartości bez pozorów i zrozumieć sens ludzkiego
życia, pracy i wysiłków. Taki człowiek staje się twórcą kultury i jej użytkownikiem, otwartym na innych. A jego kultura stanie się podobna do gościnnego domu podlaskiego, otwarta dla innych, pod warunkiem jednak, że
zechcą respektować rzeczywiście ewangeliczne, czyli ludzkie kryteria, gdyż
z barbarzyńcami trudno jest być po drodze.
Kończąc chciałbym jeszcze przywołać poezję Cypriana Kamila Norwida, w której jest zawarte ważkie pytanie i wiążąca odpowiedź: „Cóż
wiesz o pięknem...? Kształtem jest Miłości”. Norwid przypomina początki
i przeznaczenie każdego zjawiska kulturowego. Do tego nawiązał Jan Paweł
II, przemawiając do polskich twórców w roku 1987 w kościele św. Krzyża,
zachęcając: „aby Wasze dzieła służyły ludziom. Służyły społeczeństwu.
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Aby znajdowały odbiór. Aby budziły autentyczne głody ducha ludzkiego,
zaspakajając je. Abyście znajdowali poszanowanie i wdzięczność ze strony
tych, którym pragniecie służyć”.
I takie jest moje życzenie dla nas tu zebranych i dla owoców naszej
pracy. Ufam wreszcie, że powstający Drohiczyński Przegląd Naukowy stanie się na kolejne wieki zwiastunem i promotorem najpiękniejszych owoców ze świata kultury, wyrastających na ewangelicznym podłożu, odkrytym
w naszych czasach kolejny raz dzięki obecności i nauczaniu Jana Pawła II.

+ Antoni P. Dydycz
Biskup drohiczyński

Drohiczyn, 10.VI.2009
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Obszary znaczeniowe kultury i cywilizacji
(czyli co powinniśmy wiedzieć zanim spotkamy się
z kulturowo innymi)
Meaning area of culture and civilization
Słowa kluczowe:
Kultura, cywilizacja, interkulturowe kompetencje
Keywords:
culture, civilization, cross-culture competence

Pojemne pojęcie kultury i cywilizacji
Aby zgodnie współżyć z ludźmi mającymi inne jak my pochodzenie
kulturowe należy dysponować interkulturowymi (lub międzykulturowymi)
kompetencjami. Bez tych kompetencji trudno o porozumienie i skuteczną
komunikację w społeczeństwie wielokulturowym. Ponieważ najistotniejszym składnikiem przymiotnika charakteryzującego te stosowne kompetencje jest słowo kultura, konieczne jest wyjaśnienie jego rozumienia. Jest to
jednak przedsięwzięcie skomplikowane i niewdzięczne, gdyż co do treści
tego pojęcia nie ma w nauce oczekiwanej jedności. Wiele przedstawicieli
nauki odrzuca jakąkolwiek próbę ostatecznego określenia zakresu kultury
i ustalenia jednolitego brzmienia jej definicji. Z tego powodu można jedynie
przytoczyć informacje o genezie kultury, jej obszarach znaczeniowych
i powtarzalnych strukturach z pozycji antropologii kultury, socjologii i nauk
pedagogicznych oraz najczęściej spotykane definicje mające powiązanie
z przedmiotowymi kompetencjami. Interesujące wyobrażenie o kulturze ob-
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razuje przykładowo jej metafora w postaci góry lodowej (patrz diagram
nr 1).
Diagram 1. Metafora kultury w postaci góry lodowej

Źródło: opr. własne (B. Bartz) na podst.: Interkulturelle Zusammenarbeit, Berlin 2000, s. 21.

Zakres kultury można podzielić na obszary znaczeń i stałe elementy
strukturalne. Bez ich choćby powierzchownej znajomości trudno jest mówić
o kompetencjach jedno- lub wielokulturowych. Zrozumiałe, iż niemożliwe
jest dokładne, z wszystkimi niuansami, określenie granic znaczeniowych
poszczególnych obszarów i terminów, które używane są w bogatej literaturze dyscyplin zajmujących się kulturą. Trzeba przyznać, iż istnieją również
inne typologie i klasyfikacje kultury. Przedstawiony dalej podział tak złożonego zjawiska, jakim jest bez wątpienia kultura, ma ułatwić czytelnikom
rozpoznanie istotnych dla tysięcy kultur podobieństw i różnic oraz ułatwić
osiąganie porozumienia międzykulturowego.
Kultura jako przeciwieństwo natury
Już historia łacińskiego słowa cultura dowodzi, iż w starożytności
rozumiano je jako proces i rezultat wszystkich wpływów ludzkich na naturę.
Oczywiście przed tysiącem lat łatwo było wyodrębnić miejsca ze śladami
ludzkich działań i miejsca nienaruszonej natury. Przykładowo uprawa zboża, domostwa, pierwsze narzędzia i budowle kultu religijnego odznaczały
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się od przeważającej dookoła natury. Dzisiaj musimy się długo nachodzić
i daleko najeździć, by znaleźć jakiekolwiek miejsce bez kształtującego oddziaływania człowieka. W pierwszym świecie podobno enklaw czystej natury już nie ma. Nawet parki narodowe i krajobrazowe, skanseny pierwotnego życia, zagubione wysepki oceaniczne i najodleglejsze zakątki dżungli
noszą ślady ludzkiej aktywności. Dlatego też wszystko, co jest na naszym
globie, należy do kultury, jako sposobu życia ludzi. Jest to najogólniejsza
zresztą i zarazem najprostsza definicja kultury. Innymi słowy kultura to sposób w jaki ludzie żyją i co czynią z siebie i świata. Na pytanie, kim jesteśmy? Ludzie odpowiadają przez powoływanie się na rzeczy, które są dla
nich cenne, np. pochodzenie, religia, język, historia, wartości, zwyczaje, instytucje, sławni rodacy. Świadomi swej kultury podobno twierdzą: my wiemy kim jesteśmy, kiedy wiemy kim nie jesteśmy i przeciw komu jesteśmy.
Najwyższym stopniem rozwoju kultury charakteryzują się dzieła
kreatywnej i artystycznej pracy w różnych dziedzinach np. literatury, muzyki, teatru, filmu, malarstwa i rzeźby, ale także wybrane produkty w architekturze, budownictwie, przemyśle i rzemiośle. Wykonawców dzieł
w tych sferach nazywa się twórcami, myślicielami, miłośnikami, koneserami, znawcami. Stąd wywodzi się jedna z antropologicznych definicji, iż
„kultura jest systemem koncepcji, przekonań, nastawień i wartości, które są
widoczne zarówno w zachowaniu i działaniu ludzi, jak również w ich produktach duchowych i materialnych”1.
Człowiek jako istota i twórca kultury
Jedynie istota ludzka, w odróżnieniu od roślin i zwierząt, dysponuje
kulturą. Tak ustaliła filozofia i empiryczna antropologia kultury. Właściwością,
której nie posiada żadne inne stworzenie poza człowiekiem, jest umiejętność
symbolizacji. Tylko bowiem ludzie posługują się symbolami, które coś oznaczają i są przydatne innym ludziom, można się za ich pomocą porozumiewać,
radować lub smucić, rozwijać i szukać szczęścia. W tym sensie można kulturę
rozumieć jako sumę wszystkich symboli i ich materialnej prezentacji. Obejmuje ona twórczość ludzkiego umysłu, w tym język, światopoglądy, treści religijne i różnorodne formy sztuki. Osoby mające problemy z przyswajaniem sobie i wykorzystaniem najważniejszych symboli (np. znaków danego języka),
których liczba wykazuje współcześnie niespotykany przyrost, narażają się na
perturbacje komunikacyjne i mają mniejsze szanse socjalizacji i samorealizacji,
1

G. Maletzke, Interkulturelle Kommunikation, Opladen 1996, s. 16.

18

Brunon Bartz

gdyż inne obszary kultury stają się dla nich mało dostępne. Specjaliści od komunikacji popularyzują przekonanie, iż kultura współczesna to w gruncie rzeczy repertuar artykulacji człowieka i im jest on bardziej adekwatny do repertuaru i potrzeb odbiorcy informacji, tym skuteczniejszy.
Poprzez internalizację (przyjęcie za swoje) pewnej niezbędnej liczby
symboli, wartości i wzorów zachowania następne pokolenia wprowadzane
są do systemu danej kultury lub subkultury. W procesie przyswajania sobie
poszczególnych elementów kultury, przechodzą one do świadomości uczących się tylko częściowo. Elementy te przejmowane są przez młodsze generacje od dorosłych, często bez możliwości ich wypróbowania, czyli z „drugiej ręki”. Jest to oczywiście nieuniknione, gdyż w wysoko rozwiniętych
kulturach, gdzie skumulowane zostały bardzo kompleksowe doświadczenia,
nie wystarczyłoby pojedynczego życia, aby te doświadczenia powtórzyć.
Podejmowanie powtarzania doświadczeń naszych przodków byłoby niejednokrotnie ryzykowne i mogłoby doprowadzić do niewyobrażalnych szkód
jednostkowych i zbiorowych. Ponadto rozwinięte wysoko kultury przeobrażają się w takim tempie, że trzeba coraz więcej czasu przeznaczać na nowe
doświadczenia, jako że takowych przedtem nie było. Na takim podłożu powstają też kultury jako zidentyfikowane grupy społeczne lub zawodowe (np.
migranci z określonej kultury lub kraju, kombatanci, lekarze, naukowcy).
W tym sensie kultura to pewna zbiorowość ludzi o wspólnych przekonaniach i doświadczeniach, z poczuciem wartości, które wiążą się z tym doświadczeniem oraz wspólnym interesem i historią.
Ponieważ w każdym okresie występują inne czynniki wewnętrzne
i zewnętrzne, proces przejmowania kultury z pokolenia na pokolenie ma
zawsze inny przebieg i prowadzi do odmiennych, niż dawniej i jak zakładano efektów. To, co z pozoru wygląda jak zakłócenie w procesie reprodukcji kultury, stanowi w rzeczywistości stały mechanizm twórczego i dynamicznego przystosowywania się członków danej kultury do przezwyciężenia nowych problemów i wyzwań. Kontakty z przedstawicielami innych
kultur mogą (i tak jest najczęściej), ale nie muszą prowadzić do weryfikacji
indywidualnego przebiegu internalizacji i przyczynić się do przyśpieszenia
ewolucji konkretnych grup społecznych (np. migrantów) i całego społeczeństwa.
Kultura społeczna i oświata
Spektrum kultury społecznej to inaczej cały repertuar reguł współżycia międzyludzkiego. Są to m.in. tradycje, zwyczaje, prawo, normy i war-
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tości. Powszechne przestrzeganie ustalonych reguł jest dla społeczeństwa
i państwa tylko wtedy korzystne, jeżeli nie są one ze sobą sprzeczne i zdecydowana większość członków danej zbiorowości brała udział w ich tworzeniu oraz identyfikuje się z nimi. Reguły narzucane ludziom przez dyktatorów, autorytarne władze i przełożonych są sprzeczne z godnością człowieka i działają skutecznie w warunkach przymusu, czyli braku wolności.
Niestety, na naszej kuli ziemskiej, reguły bezwzględnego podporządkowania się człowieka innemu człowiekowi lub niesprawiedliwemu systemowi
społecznemu jeszcze przeważają.
Kultura i oświata wzajemnie siebie warunkują. Jedna bez drugiej
straciłyby na wartości. Oświata umożliwia przyswajanie kultury i jest dla
indywiduum tym, czym kultura dla społeczeństwa. Zdobycie orientacji
w skomplikowanym świecie i twórczego postępowania w nim może zapewnić tylko dobrze zorganizowana oświata. Harmut von Hentig (1986) zaproponował ukształtowanie oświaty w taki sposób, aby pokrywały się obszarami kultury. Mogłyby to być następujące działy oświaty: obchodzenie się
z ludźmi, obchodzenie się z rzeczami, obchodzenie się z tym, co było powiedziane, napisane i pomyślane. Ponadto poddał rozwadze wyróżnienie działu
obchodzenia się z własnym ciałem i z samym sobą. Lekceważenie jednego
z tych działów prowadzi do zakłóceń w procesie wychowawczym
i edukacyjnym i szkodzi danej kulturze, a w konsekwencji pożądanym
przemianom społeczeństwa.
Ludy (grupy etniczne), kultury, cywilizacje
Pewną tradycjonalną zbiorowość ludzi, której członkowie pochodzą
od wspólnych przodków nazywa się szczepem, jeżeli tenże rozwinie się do
większej społeczności i charakteryzuje się wieloma podobieństwami w zachowaniu, określany jest przez etnologów jako lud lub grupa etniczna. Ethnos z greckiego oznacza właśnie lud. Amerykański antropolog Davis Maybury-Lewis2 uważa, że „etniczność to swego rodzaju poczucie przynależności, wiążące ludzi ze sobą i dające im odczucie, iż różnią się od innych.
Mimo tego trudno jest dokładnie sprecyzować, co to za uczucie oraz dlaczego i kiedy na ludzi tak silnie oddziałuje”. Grupy etniczne w sprzyjających warunkach mogą się przekształcić w narody. Na naszej kuli ziemskiej
mamy ponad 10 000 grup etnicznych i językowych3, z których około 700
chciałoby uchodzić za narody, a prawie 300 utworzyć własne państwa lub
2
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choćby wyodrębnione z organizmów państwowych autonomie. Grupy etniczne różnią się od siebie głównie językiem, rasą, religią, kulturą, historią
lub legendą pochodzenia oraz przestrzenią zasiedlenia. Kryteria wyróżników grup etnicznych, jak język, rasę i przestrzeń życia można ustalić stosunkowo łatwo. O wiele trudniej rozgraniczyć właściwości kulturowe i religijne, gdyż sięgają one zazwyczaj ponad granice administracyjne czy polityczne.
Z faktu istnienia ponad 10 000 grup etnicznych czyli ludów na świecie – z których każdy ma swoją specyficzna kulturę - i tylko 194 państw,
wynika, że cały świat i wszystkie państwa są wielokulturowe. Tym bardziej
wielokulturowe są cywilizacje rozumiane jako kręgi wielu podobnych, ale
nie jednakowych, kultur. Do tychże należą: afrykańska, chińska, japońska,
hinduska, muzułmańska (islam), południowo-amerykańska (łacińska), rosyjska (ortodoksyjna) i zachodnia
Jeżeli przyjmiemy umownie najogólniejszą definicję kultury, że jest
to sposób życia danego ludu, narodu i społeczeństwa, to pojęcie cywilizacji
można rozumieć, według wykładni myślicieli anglosaskich, jako równoznaczne, ale w większym wymiarze. W związku z tym mamy tysiące kultur
i zaledwie 8 cywilizacji. Cywilizacje są zatem zbiorami kultur o zbliżonych,
w ich większości (ale nie identycznych), wartościach i normach współżycia
i pracy.
Słowo cywilizacja w sensie historycznym występowało początkowo
w liczbie pojedynczej. Ideę pojęcia cywilizacji rozwinęli myśliciele francuscy w XVIII w. przeciwieństwie do pojęcia barbarzyństwo. Odróżniano
w ten sposób społeczeństwa cywilizowane od „prymitywnych”. Te pierwsze
były zalfabetyzowane, zasiedziałe i mieszczańskie. Człowiek cywilizowany
był dobry, a niecywilizowany zły. W stosunkach międzynarodowych elita
europejska starała się w XIX w. wypracować kryteria, na podstawie których
można by było ustalić stopień dochodzenia poszczególnych państw do ideału cywilizacji i te najbardziej dojrzałe włączyć do internacjonalnej kooperacji. Okazało się to jednak niemożliwe, gdyż w pewnym momencie zorientowano się, że istnieje wiele modeli cywilizacji z własnymi ideałami
i miarami, które cywilizują się samoistnie, na swój sposób, zupełnie odmienny od europejskiego. Od tego okresu zaczęto operować tym pojęciem
w liczbie mnogiej.
Zupełnie co innego oznacza pojęcie cywilizacja dla Niemców.
Uczeni tego kraju doszli do wniosku pod koniec XIX w., że cywilizacja to
wszystkie formy obchodzenia się z naturą, aby życie człowieka ukształtować możliwie znośnie i przyjemnie, włącznie z materialną manifestacją tego
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obchodzenia się, czyli narzędziami i technologią. Kultura natomiast to ich
zdaniem wartości, ideały oraz wyższe duchowo wytwory społeczeństwa,
w tym dzieła sztuki, tradycje i zwyczaje. Rozumienie to ma parafrazować
obiegowe powiedzenie: „cywilizacja to widelec, a kultura to sposób, jakim
się nim posługujemy”.
Ewolucja kultur
Kultury, tak jak ludzie, rodzą się, przeżywają fazę dojrzewania,
osiągają szczyt swoich możliwości i stopniowo wymierają, pozostawiając
po sobie lepsze lub gorsze ślady. O ile w przypadku istot ludzkich można
przewidzieć ich przeciętna żywotność, o tyle prognozowanie horyzontu czasowego kultury lub cywilizacji byłoby obciążone zbyt dużym błędem prawdopodobieństwa. Nie znaczy to, że korzystając z faktów historycznych co
do przebiegu rozwoju wymarłych kultur nie można wysnuwać wniosków
przydatnych do ostrożnej oceny stanu współczesnych kultur.
Jak tylko kultura wejdzie w fazę globalną, jej członkowie ulegają
złudzeniu, które Toynbee4 nazwał „Fata Morgana nieśmiertelności”. Tak
było w okresie rozkwitu imperium rzymskiego i osmańskiego. Jak pisze ten
badacz, obywatele takiego światowego mocarstwa skłaniają się do tego by,
mimo nieprzewidywalnej przyszłości, widzieć w nim „kraj swoich marzeń
i końcowy cel ludzkich dążeń”. Podobne zresztą poglądy reprezentowała
elita zarządzająca Pax Britannica, to jest opiniotwórcza warstwa imperium
brytyjskiego w roku 1897. Dla nich panowanie prawie na całym globie było
interpretowane jako „koniec ludzkiej historii i stan trwałej szczęśliwości,
który podarowała im historia.” Szkopuł w tym, że po takiej euforii mniemania o tychże imperialnych kulturach następował początek ich rozkładu,
a w wielu przypadkach dochodziło do zupełnego zaniku.
Na tle tego rodzaju prawidłowości historycznych, warto sformułować pytania dotyczące stanu i kierunku rozwoju cywilizacji zachodniej, jako że na jej obszarze żyjemy. Pierwsze pytanie: czy jest to rzeczywiście
cywilizacja tak wyjątkowa i uniwersalna, by mogła być wzorem dla innych?
Drugie pytanie: czy jej upowszechnienie może doprowadzić do zagłady pozostałych cywilizacji?
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że podczas ankietyzacji, większość
przedstawicieli naszej cywilizacji odpowiedziałaby na te dwa pytania potwierdzająco. Jak twierdzą antropolodzy i etnografowie, ludzie wielu wymarłych
4
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kultur, w okresie ich względnej prosperity, myśleli podobnie, a jednak sromotnie się mylili.
Kultury Zachodu mają niewątpliwie cechy, których nie miały inne
znane nam z przeszłości. To ludzie należący do kultur cywilizacji zachodniej wymyślili i wdrożyli procesy industrializacji i modernizacji, a dziś
utrzymują stałą akcelerację technologii komunikacyjnych i chemiczno-biologicznych. Nigdy przedtem nie było takiej cywilizacji, której dorobek
techniczno-organizacyjny byłby tak szybko akceptowany i transferowany do
pozostałych cywilizacji, obejmujących całą kulę ziemską wraz z najodleglejszymi zakątkami. Również dobrobyt zachodnich społeczeństw znajdował i znajduje mnóstwo naśladowców. Na tym jednak kończy się wyjątkowość Zachodu. Analiza porównawcza historii kultur dostarcza dowodów na
to, że dynamika i rozwój Zachodu nie są nadzwyczajne i nie odbiegają od
wzorów wspólnych dla znanych w historii kultur. Współczesnymi przykładami mogą być choćby dynamiczne kultury azjatyckie i islamskie oraz bardzo powolny, ale niestety rozkład kultur cywilizacji zachodniej, datujący się
od początku XX wieku.
Carrol Quigley5, długoletni badacz historii rozwoju kultur, wysunął
tezę, iż cywilizacja zachodnia ukształtowała się między latami 370 i 750
nowej ery ludzkości poprzez wymieszanie się elementów kultury klasycznej, semickiej, saraceńskiej i barbarzyńskiej. Jej dojrzewanie trwało od wieku VIII do X. Potem nastąpiła wielowiekowa faza ekspansji i konfliktów.
Według Quigleya i innych historyków kultury, dzisiaj Zachód wydostał się
z tej fazy i stał się obszarem relatywnego bezpieczeństwa, chociaż nie całkowicie, gdyż zdarzają się jeszcze nieliczne konflikty zbrojne, etniczne rozruchy i terrorystyczne ekscesy. Zachód jest rodzajem światowego mocarstwa w formie kompleksowego systemu związków i federacji państwowych,
i innych instytucji o integracyjnym i kooperującym charakterze, które ucieleśniają demokratyczno-pluralistyczną politykę. Jednym zdaniem, Zachód
jest dojrzałym społeczeństwem na granicy tego, co następne pokolenia nazywać będą okresem pokoju i dobrobytu. Wcześniejsze kultury kończyły te
tzw. „złote czasy” wraz z ich wizjami nieśmiertelności albo tragicznie
i szybko z powodu pokonania przez silniejsze społeczeństwo albo powoli,
ale przez to nie mniej boleśnie, poprzez wewnętrzny rozpad.
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Kategorie strukturalne kultur
Do nadzwyczaj przydatnych w poznawaniu i przyswajaniu różnych
kultur należą ich kategorie strukturalne, które przejawiają się w specyficznym dla każdej z nich wydaniu. Treść i formy strukturalnych kategorii nadają danej kulturze profil, a ten stanowi o ich zróżnicowaniu w stosunku do
pozostałych. Do najczęściej wymienianych kategorii strukturalnych zjawiska kultury należą: bazowa osobowość (zwana wcześniej typowym charakterem narodowym), postrzeganie, poczucie czasu, poczucie przestrzeni, myślenie, język, niewerbalna komunikacja, hierarchia wartości, wzory zachowań, grupy społeczne i ich wzajemne stosunki, religia. Kategorie te (nie koniecznie w komplecie i w podanej kolejności) pełnią rolę funkcjonalnie ze
sobą powiązanych komponentów członków społeczeństwa, osobowości
i ich mentalności, tworząc pewną konstelację niepowtarzalnej całości. Dla
zobrazowania wpływu tych kategorii na postępowanie ludzi i znaczącego
wymiaru kulturowego kształtowania rzeczywistości, przedstawiono dalej
zwięzłą interpretację tych kategorii, które zdaniem autora wydają się być
ogólnie znane, choć mogą powodować najwięcej niespodzianek w międzykulturowym porozumiewaniu się.
Bazowa osobowość (typowy charakter narodowy)
Uważa się w naszym kraju, że Polacy mają inny charakter, aniżeli
Anglicy, Francuzi, Niemcy lub Rosjanie. Kłopot powstaje jednakże przy pytaniu, czym szczegółowo różnią się oni od siebie. Wówczas zaczyna się wyliczać „typowe” cechy, które krążą w obiegu publicznym od dawna i są właściwie przestarzałymi uprzedzeniami lub pojedynczymi obserwacjami, bez
jakichkolwiek podstaw do naukowej reprezentatywności lub uogólnień.
Amerykanie chcieli wykorzystać mniemanie o odrębności charakterów narodowych w newralgicznym punkcie swej historii, mianowicie w czasie
II wojny światowej, kiedy chcieli się dowiedzieć, jakimi cechami bazowej
osobowości charakteryzują się ich wrogowie, czyli Japończycy i Niemcy
i sprzymierzeńcy, czyli Rosjanie. Zaczęli od Japończyków. Zlecili słynnej
antropolog Ruth Benedict (w 1944 r.), by ta wraz z ogromnym zespołem
badawczym przeanalizowała cała literaturę japońską i przepytała imigrantów japońskich żyjących wtedy w USA, aby ustaliła zestaw ich typowych
cech narodowych. Rezultatem badań były mało przydatne wnioski, iż „Japończycy są zarówno agresywni, jaki i nieagresywni, zarówno militarystyczni, jak i estetyczni, bezczelni, jak i grzeczni, oporni, jak i zdolni do ad-
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aptacji, lojalni, jak i nielojalni, odważni, jak i bojaźliwi. Przy czym odsetek
osób z tymi cechami nie odbiegał istotnie od ustalonych wśród badanych
porównawczo populacji amerykańskich, rosyjskich i niemieckich”6. Badania te narażone były skądinąd na poważne koncepcyjne i metodyczne trudności, z którymi borykają się specjaliści do dzisiaj. Za spontaniczną konkluzję może posłużyć doświadczenie wielu obieżyświatów, iż nie jest niczym
osobliwym, kiedy spotyka się Francuza, który jest bardziej niemiecki, aniżeli Niemiec, Niemca, który jest bardziej polski, aniżeli Polak i Polaka, który jest bardziej włoski, aniżeli Włoch. W ogóle hipoteza o narodowym charakterze bazuje na założeniu, że ludzie danego narodu w procesie socjalizacji i wychowania upodabniają się do siebie poprzez wzory przeżyć, zachowań i spotykane osobowości i w ten sposób odróżniają się od ludzi innych narodów i kultur. Globalizacja i światowe oddziaływanie mass mediów na pewno zmienia aktualność i znaczenie tej hipotezy, ale do jakiego
stopnia, bez nowych badań, nie można stwierdzić. Dzieci, młodzież i dorośli
wystawieni są współcześnie na multum ekspansywnych instytucji i struktur,
kształtujących osobowości w niezwykle zróżnicowany sposób toteż przypisywanie jednakowych właściwości dużym zbiorowościom ludzkim jest najczęściej chybione, obciążone przedawnionymi stereotypami i jako takie, pozbawione naukowego uzasadnienia.
Postrzeganie
Na pierwszy rzut oka postrzeganie wydaje się być prostą czynnością
ludzkiego organizmu. Nasze zmysły odzwierciedlają nam świat, takim jak
on jest. Niestety, jest to tylko nasze złudzenie. Psycholodzy udowodnili, że
de facto to co spostrzeżone jest produktem kompleksowego procesu. Po
pierwsze, zaznaczają oni, iż postrzeganie nie jest odizolowanym obszarem
psychicznym, lecz wiąże się zawsze z innymi obszarami psychiki, m.in.
z uwagą, myśleniem, językiem, uczeniem się, czy też wspomnieniami. Postrzeganie nie jest dlatego pasywną recepcją zastanego, lecz jego aktywnym
kształtowaniem. Przy akcie postrzegania liczy się dotychczasowe bogactwo
doświadczeń oraz selekcja postrzeganego na ważne i nieważne, znaczące
i nieznaczące. Do postrzegania włączone zostaje wszystko to, w co środowisko kulturowe i materialne wyposażyło człowieka w okresie dorastania
i dojrzałości. Wobec tego postrzeganie świata przez człowieka nie może być
ani obiektywne, ani pasywne. Przy każdym postrzeganiu ludzie są aktywni
6
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i kreujący. Oznacza to w konsekwencji, iż ludzie z różnych kultur widzą
świat na swój własny sposób.
Poczucie czasu
Dla filozofów czas jest kategoria formalną, która dotyczy w równym
stopniu wszystkich ludzi. W życiu i działaniu człowieka czas znaczy jednak
o wiele więcej. Można go zresztą różnie rozumieć i odmiennie się z nim obchodzić. Warianty koncepcji czasu i obchodzenie się z nim różnią się wśród
kultur.
Ludzie są z czasem nieodłącznie powiązani i dlatego nie mogą mieć
na niego żadnego wpływu. Jeżeli czas opuści człowieka, przestaje on istnieć. Stąd trudno się dziwić, że o czasie myślano wszędzie i zawsze. Następstwem było powstanie różnych czasowych koncepcji. Zajmowali się
tym zjawiskiem tacy antropolodzy jak Alexander i Levi-Strauss. Odkryli
oni, że istnieją kultury, w których czas ma małe znaczenie i takie, gdzie jest
wysoko ceniony. Podział ten był jednak zbyt ogólny i skrajny, gdyż jak się
później okazało, występują także kultury „bezczasowe”, w których zegary
zastąpione są przez wschód i zachód słońca. Dla Europejczyków i Amerykanów przykładowo czas trwa między dwoma punktami. Teraźniejszość jest
równocześnie stacją w ciągu biograficznej podróży, punktem, który dzieli
przeszłość od przyszłości; przy czym dla większości zachodnich kultur
przyszłość jest ważniejsza od przeszłości. Przyszłość planowana jest do
pewnego końcowego terminu. Czas rozumiany jest jako kontynuacja, a tą
dzieli się na równe jednostki o tej samej wartości. Taki czas można metaforycznie kroić na równe plasterki, jak kiełbasę, a te z kolei sprzedawać, ponieważ czas to pieniądz. Zachodnia koncepcja czasu prowadzi często do zapominania, iż czas sam w sobie ma niepowtarzalną wartość i z subiektywnego punktu widzenia danej osoby nigdy nie przebiega jednostajnie i równomiernie. Dobrze jest wiedzieć, że ludność Afryki, Południowej Ameryki
i basenu morza śródziemnomorskiego zorientowana jest na teraźniejszość,
natomiast Azjaci, a w szczególności Chińczycy skierowani są na przeszłość
i z pieczołowitością pielęgnują kult przodków. Mieszkańcy Azji i Afryki
przeżywają czas bardziej konkretnie i całościowo. Nie przebiega on, tak jak
u nas, równomiernie, lecz cyklicznie. Składa się raczej z momentów sprzyjających i niesprzyjających, które należy wykorzystywać lub ich unikać.
Funkcją czasu nie jest abstrakcyjne odmierzanie jego upływu, lecz organizowanie przebiegu procesu podzielonego na pracę i okolicznościowe wydarzenia. Niektóre koncepcje czasu są tak osobliwe, że trudno je sobie wy-
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obrazić. Dla szczepu afrykańskiego Tiv, czas stanowi rodzaj kapsla. Przeznacza się go np. na odwiedziny, na gotowanie obiadu, czy pracę, Jeżeli
ktoś przychodzi lub znajduje się w tym samym miejscu, powinien wykonywać podobne czynności. Obchodzenie się z czasem koreluje ze stopniem
procesu technicyzacji i industrializacji danej kultury. Im dalej są te procesy
zaawansowane, tym świadomiej, racjonalniej i oszczędniej myślą i działają
ludzie w dysponowanym czasie. Najlepiej obchodzenie się z czasem odzwierciedla traktowanie w różnych kulturach punktualności. Na obszarze
cywilizacji zachodniej, od okresu uprzemysłowienia, punktualność jest zalecaną ogólnie cnotą. W warunkach europejskich być punktualnym, znaczy
być obecnym w umówionym miejscu „co do minuty” przy wszystkich oficjalnych i służbowych okazjach, nie koniecznie jednak przy prywatnych.
Jeżeli ktoś zjawi się w granicach 5-15 min. później, czuje się zobowiązany
do przeprosin u usprawiedliwienia opóźnienia. Inna reguły panują np. w Południowej Ameryce, gdzie za punktualną uznawana jest również osoba, która spóźniła się o 45 min. W Brazylii publiczne zegary nie wskazują często
dokładnego czasu. Lżejsze traktowanie czasu okazuje się także możliwe.
Poczucie przestrzeni
Przy traktowaniu przestrzeni rozróżniamy także odmienne koncepcje i obchodzenie się z nią. Wyobrażenie o przestrzeni wydaje się nam dane
przez przyrodę, ale są kultury, w których nie honorują tej zasady. Położenie
geograficzne, wg kierunków świata (wschód, zachód, północ, południe), niżej lub wyżej, wąsko lub szeroko dla jednych kultur i ludzi mają ogromne
znaczenie, dla innych są to różnice obojętne. Ludzie Zachodu zwracają
uwagę głównie na obiekty, mniej natomiast na przestrzeń między nimi.
W Japonii przykładowo właśnie przestrzeń między obiektami jest szczególnie ważna, specjalnie nazwana i starannie zadbana.
Indianie Hopi w ogóle nie znają takich abstrakcyjnych pojęć jak;
niebo lub piekło. Podobnie traktowane są trójwymiarowe pomieszczenia.
Puste przestrzenie typu: izba, pokój lub korytarz nie mają nazw, lecz określane są przez pozycję znajdujących się tam przedmiotów.
Obchodzenie się z przestrzenią uzależnione jest od tego, czy jest ona
prywatna lub publiczna, a także od orientacji, interpersonalnego dystansu
i ukształtowania. Każdy człowiek potrzebuje – przynajmniej przez pewien
czas – prywatności w prywatnym, wyjątkowo w publicznym obszarze, czyli
pewnej przestrzeni, do której inni nie powinni mieć dostępu. Jeżeli ktoś nieproszony przekroczy ten rejon, odbieramy go jako intruza, nietaktowna in-
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gerencję, brutalność lub agresję. W świecie fauny, zwierzęta maja także
swoje zastrzeżone rejony, określane „terytoriami”, specyficzne dla danego
gatunku. U ludzi natomiast przynależne terytorium różni się w zależności od
norm kulturowych. Dla Anglika od wieków dom jest jego twierdzą. Nikt,
nawet przedstawiciele władzy, nie mają przyzwolenia przekroczyć progu
domostwa. Amerykanie wykorzystują drzwi jako sygnał do prywatności lub
ogólnej dostępności; jeżeli drzwi są w domu lub biurze otwarte, można
wejść i rozmawiać. Zamknięte drzwi sygnalizują „ zamknięte towarzystwo”,
czyli brak woli podjęcia kontaktu.
Specjalny stosunek do prywatności mają rodowici mieszkańcy Niemiec. Jak donosi Hall „Niemcy traktują swoja przestrzeń jak przedłużenie
ich ego. Ego Niemców jest niezwykle wrażliwe i polega na obronie ich terytorium wszystkimi sposobami. Nawet jako lokatorzy obozów dla jeńców
wojennych, próbowali odgradzać się od siebie w przydzielonych przecież
czasowo pomieszczeniach, przy pomocy okazjonalnie znalezionych materiałów budowlanych. Balkony i ogrody budują i urządzają w taki sposób, by
najbliżsi sąsiedzi nie mogli ich widzieć. W niemieckich biurach drzwi są
zazwyczaj zamknięte, przez co chce się dać do zrozumienia, że nie powinno
się urzędnikom przeszkadzać w pracy. Otwarte na oścież drzwi uznaje się za
oznakę niedbalstwa i lekceważenia ustalonego porządku”7.
Interesujące jest kulturowo różnicowane rozumienie dystansu dla interakcji. W Ameryce Łacińskiej ludzie rozmawiają swobodnie tylko wtedy,
gdy, kiedy znajdują się bardzo blisko siebie. Wśród Północnych Amerykanów wywołuje to wrogie lub seksualne emocje. W Azji nauczyciele utrzymują wobec uczniów znacznie większy dystans, aniżeli ma to miejsce w
USA. Podobnie jest z dystansem przełożonych wobec podwładnych, prezydenta czy króla wobec ludu i religijnego hierarchy wobec wiernych. W Japonii, przy oficjalnych i formalnych okazjach, respektuje się od wieków
ustalony porządek siedzenia przy stole. Ogród w Japonii to nie tylko miejsce estetycznych doznań z powodu doboru pięknych roślin, ale także przestrzeń o przeznaczeniu kinestetycznym, stymulująca wysiłek dla zdrowia
każdego odwiedzającego.
Myślenie
To, iż ludzie z różnymi światopoglądami, modelami postępowania
i hierarchiami wartości również różnie myślą, czyli posługują się odmien7

G. Maletzke, op cit, s. 59.
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nymi treściami myślenia uznajemy za naturalne. Mnie znana jest teza, że nie
tylko to, co się myśli, ale także to jak się myśli podlega kulturowej dywersyfikacji. Oznacza to, że zarówno substancja (zawartość i zakres) myślenia,
jaki i forma myślenia są specyficzne dla konkretnej kultury. Można dlatego
skonstatować, iż trudności w komunikacji, z jakimi borykała się w historii
ludzkość i niejednokrotnie doskwierającymi do dzisiaj, można przypisać
w dużym stopniu zróżnicowanym formom myślenia.
Najważniejsze formy myślenia można w uproszczeniu przedstawić
w postaci przeciwstawnych par pojęciowych, mając oczywiście świadomość
funkcjonowania form pośrednich. Są to formy:
• logiczne lub prelogiczne,
• indukcyjne lub dedukcyjne,
• abstrakcyjne lub konkretne,
• alfabetyczne lub analfabetyczne.
Co do form logicznych i prelogicznych. Już ze starożytnej filozofii
wywodzi się żądanie skierowane do obywateli, by starali się myśleć logicznie, co oznaczało wezwanie, aby poddawać się regułom logiki w życiu
i działaniu. Wymóg ten pozostał właściwie do dzisiaj niespełnionym w rzeczywistości oczekiwaniem. W codziennej krzątaninie ludzie nie zawsze postępują logicznie, chociaż w większości sytuacji dają sobie radę. Trzeba
przyznać, że w cywilizacji zachodniej dąży się z relatywnie powszechnym
zdecydowaniem, by życie gospodarcze i społeczne przebiegało wg założeń
logiki. Myślenie logiczne i rozwiązywanie problemów przyjęło się utożsamiać z podejściem analitycznym, linearnym i racjonalnym, myślenie prelogiczne natomiast wiąże się raczej z rozważaniami afektywnymi, asocjacyjnymi i całościowymi.
Co do form indukcyjnych i dedukcyjnych. Myślenie indukcyjne ma
pojedynczy, specjalny i konkretny punkt wyjścia oraz zmierza do koncepcji
abstrakcyjnej, ogólnej i teoretycznej. Ludzie z obszaru cywilizacji zachodniej rozpoczynają najczęściej (mówić lub działać) od czegoś specjalnego,
szczegółowego, opartego na faktach, co zaobserwowali w praktyce i konstruują z tego ogólny wzór czy prawidłowość. Ludzie innych kultur wybrali
inną formę czy sposób myślenia. Zaczynają od generalnych i uniwersalnych
idei i usiłują dostosowywać rzeczywistość do wybranych ram ogólnych.
Niekiedy zmieniają te ramy, by dopasować się do nowych odkryć, ale punktem wyjścia pozostaje zawsze pierwotna idea. Mieszkańcy Ameryki Łacińskiej myślą w większości dedukcyjnie, podobnie zresztą jak Rosjanie.
W pertraktacjach politycznych Rosjanie wymagają najpierw uznania ogólnych pryncypiów i dopiero po ich akceptacji przystępują do rozpatrywania
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punktów praktycznych. Dedukcyjnie myślą także Arabowie, chociaż ich
tendencje koncentrują się na projektowaniu nowoczesnych planów, które są
tak perfekcyjne, jak sztuka kaligrafii, zawsze z zaakcentowaniem wspaniałego wizerunku na zewnątrz, bez uwzględniania okoliczności, czy takie plany można zrealizować. Liczy się przede wszystkim posiadanie estetycznego
i nie mającego równych, efektownego projektu, nie bacząc tak bardzo na
szanse jego spełnienia
Co do form abstrakcyjnych i konkretnych. Zachodowi przypisuje się
bardziej dominację myślenia abstrakcyjnego, a pozostałym myślenia konkretnego. Afrykańczycy uświadamiają sobie ich środowisko raczej obrazowo, aniżeli abstrakcyjnie, emocjonalnie, aniżeli obojętnie, raczej poprzez
osoby, aniżeli rzeczy. Ta forma myślenia sprawia, iż z życia i opowiadań
innych zapamiętują więcej szczegółów, niż przedstawiciele cywilizacji zachodniej. Dłuższy czas dyskutowano w gronie kulturoznawców pytanie, czy
ludność w mniej rozwiniętych kulturach jest w ogóle w stanie myśleć abstrakcyjnie. Po serii współczesnych badań większość antropologów reprezentuje opinię, iż również w społeczeństwach o mniejszej strukturyzacji
wykorzystuje się społeczne formy abstrakcji. Wg badań Williamsa, w konkretnym i abstrakcyjnym myśleniu między ludnością szczepu Tiv w Afryce
i mieszkańcami francuskojęzycznych kantonów Szwajcarii nie ustalono żadnych istotnych różnic.
Co do form alfabetycznych i analfabetycznych. Sposób myślenia zleży
widocznie także od tego, czy ludzie potrafią czytać i pisać. Potocznie uważa
się, że czytanie i pisanie to jedynie wyuczone umiejętności, ale wg antropologów i psychologów to o wiele więcej. Umiejętności te przynoszą zarazem
elementy światopoglądu, zmiany w sposobie przezywania zdarzeń i zachowania. Nowa wiedza, umiejętności i wyrobiony charakter mają niebagatelny
wpływ na formy myślenia. Oznacza to tyle, że alfabeci i analfabeci przeżywają i odbierają świat inaczej, każdy na swój własny sposób. Społeczeństwa
analfabetyczne są „zamknięte” w tym sensie, że ściślej związani są ze specyficznymi sytuacjami środowiska, ulegają trwalszym zależnościom między
osobami, rzeczami, czasem i przestrzenią, co sprzyja w konsekwencji konkretnym formom myślenia. I odwrotnie, w społeczeństwie, gdzie czytanie
i pisanie jest wymogiem standardowym, ludzie usamodzielniają się i są bardziej krytyczni. Umożliwia to lepszą artykulację potrzeb i prowadzenie dyskursu opartego o trwałe sceptyczne, racjonalne i logiczne myślenie.
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Język
„Język” jest pojęciem wieloznacznym, definiowanym różnie w wielu dyscyplinach, żeby wymienić najbardziej nim zainteresowane, jak: antropologia, filozofia, informatyka lingwistyka, logika psychologia, socjologia.
Symboliczno-abstrakcyjny język jest nieodłączną cechą człowieka jako istoty kulturalnej. Bez języka nie ma kultury. Liczba języków zależy od tego,
jak je zdefiniujemy. Znaczącą różnicę powoduje to, czy weźmiemy pod
uwagę tylko wielkie języki tego świat, czy uwzględnimy także lokalne i regionalne konglomeraty słów, zwane dialektami. Różnorodność języków
i tym samym liczba jest trudna do adekwatnego ustalenia. Anglicy wyliczyli, jeszcze w czasach kolonialnych, że w Indiach nie było mniej niż 179
języków i 544 dialekty. Fenomenalnym ewenementem historyczno-społecznym okazało się wydarzenie, iż akurat w gąszczu tylu licznych języków, filologiczną wstęgą, która połączyła wszystkich hindusów i innych mieszkańców tego wielokulturowego subkontynentu stał się narzucony przez kolonialistów język angielski, a nie żaden z języków rodzimych.
Symboliczny język ludzki jest zwykle zbiorem dziesiątek tysięcy
uporządkowanych gramatycznie słów, podzielonych na różne kategorie,
klasy i gatunki, by uczynić świat bardziej przejrzystym i dostępnym. Niektórzy badacze idą jeszcze dalej twierdząc, że dopiero poprzez język człowiek zdobył możliwość konstruowania świata. Nie oznacza to, że świat jest
przez człowieka odtwarzany, lecz właściwie od nowa budowany i to w postaci „realnej rzeczywistości”. Proces ten, podobnie jak inne fenomeny jest
także specyficzny kulturowo.
Dany język jest bowiem nie tylko instrumentem dla komunikacji
i wywoływania emocji. Każdy język jest także środkiem do klasyfikacji bogactwa naszych doświadczeń. Badania z lingwistyki porównawczej wykazały, że każda mowa lub tekst pisany wymaga od mówiącego czy piszącego
podjęcia selekcji materiału. Jest to niezwykle odpowiedzialne wyzwanie,
bowiem język danej grupy ludzkiej zależy od przeważającego światopoglądu. W syntetycznym ujęciu można uznać, że – wg teorii Sapiro-Whorta
– każdy język dysponuje własnym sposobem reprezentowania tej samej społecznej realności i tworzy swój własny świat przeżyć. Język determinuje
tym samym nasze postrzeganie i myślenie. Wg tej teorii, indywiduum może
tylko o tym myśleć, na co pozwala mu język.
Do nietypowych prawidłowości w opanowaniu języka i problemów
w jego używaniu zaliczyć trzeba zróżnicowanie w znaczeniu pojęć (słów)
lub obszarów tych pojęć. Jak wiemy, jedne pojęcia można opisać poprzez
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bardzo mały dobór słów, inne z kolei bardziej szczegółowo poprzez ogromną liczbę słów. Zależy to od znaczenia danego pojęcia w wybranej kulturze.
Na przykład w krajach nizinnych rozróżnia się w języku potocznym tylko
śnieg i lód, ale narciarz będzie znał więcej rodzajów śniegu, a łyżwiarz więcej nazw dla odmian i stanów lodu. Eskimos jednakże, jako że mieszka
przez całe życie obok śniegu lub przy wykorzystaniu śniegu do różnych celów ma w zanadrzu ponad 100 słów na określenie wszystkich stanów i odcieni śniegu. W klasycznym języku arabskim, jeszcze 30 lat temu, można
było zaznajomić się z ponad 6 tys. słów, które miały bezpośredni związek
z pojęciem „wielbłąd”. W międzyczasie większość z tych słów zniknęła,
ponieważ wielbłąd stracił swoje znaczenie. Przykładem zupełnie wyjątkowym jest słownictwo języka japońskiego, w którym brakuje słowa „nie”,
a to jedynie z tego względu, że w tej cywilizacji postanowiono z premedytacją w ogóle tego słowa nie używać. Powód jest niezwykle wzniosły i przezorny. Uznano, iż słowo to zakłócałoby dążenie do harmonijnego współżycia między ludźmi. Japończycy nie są jednakże utopijni lub naiwni, kiedy
wydarzy się sytuacja, w której trzeba czegoś koniecznie odmówić, czynią to
za pomocą wielu innych, grzecznych słów, aby uniknąć tego jedynego, fatalnego słowa „nie”, którym posługują się nieopatrznie miliardy innych ludzi, nie tak „przezornych” jak Japońska, cywilizacji.
Summary
The author aims at explaining notion of culture, civilization and multiculturalism. In the past representatives of different cultures lived in isolation. But simultaneously with development of humankind and armament,
gradually era of expansion and conquest of other cultures emerged along
with domination and mutual confluence of cultures, either in peaceful or
military way. Contemporary consciousness of multiculturalism has its roots
in progress and continuous information and communication technology
revolution. Number of interactions, i.e. contacts with representatives of
other cultures grows, in tribe of geometrical progress. On the basis of unparalleled migration scale, multicultural states, societies, regions and metropolises emerged. Finally, the author discusses variants of multiculturalism and specifications of those.
Prof. dr hab. Brunon Bartz, politolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego oraz Institut for Cross-Culture-Competence in Duisburg
(RFN).
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Zbliżający się I Zjazd Kulturoznawczy (Katowice, październik 2009)
skłania do paru refleksji – z pozycji filozofa kultury – nad stanem dzisiejszych nauk bądź wiedzy o kulturze1. Po pierwsze – chciałabym przypomnieć zasługę filozofii w ukształtowaniu się nauk o kulturze, rolę i znaczenie przełomu antypozytywistycznego (w literaturoznawstwie i krytyce literackiej można znaleźć określenie „przełomu modernistycznego”). Po drugie
– odpowiedzieć na pytanie, co dzisiejsza świadomość filozoficzna może
wnieść do kulturoznawstwa. Na naszym gruncie ogromne zainteresowanie
kulturoznawstwem, uzyskanie przezeń statusu dyscypliny akademickiej (po
30 latach (!) funkcjonowania kulturoznawstwa poznańskiego opartego na
fundamentach filozoficznych), wprowadza wręcz w zdumienie – w sytuacji
naporu prądów, głoszących anty- czy kontrkulturowe idee. Od ponad wieku
głoszone są też tezy o kryzysie i upadku kultury bądź cywilizacji zachod1

Problem nauka czy wiedza stanowi przedmiot wielu teoretycznych dyskusji. Por. studia,
J. Rokicki, Kulturoznawstwo jako wiedza: przedmiot, metody, instytucje oraz Tadeusz Paleczny, O nowy paradygmat nauk o kulturze: wokół sporów teoretyczno- metodologicznych,
W: Tożsamość kulturoznawstwa, red. A. Pankiewicz, I. Rokicki, P. Plichta, Kraków 2008.
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niej. Nie miały one tak silnego wpływu w Polsce I połowy XX wieku, jakby
się to mogło wydawać na podstawie rozległej literatury kryzysologicznej.
Warunki historyczne stawiały nas bowiem w innej sytuacji niż np. Austrię
czy Niemcy po ich wielkiej przegranej. Odzyskanie niepodległości po 123
latach niewoli – to był fakt wyzwalający, mimo traumy wojennorewolucyjnej części obywateli, energię twórczą, ukierunkowaną na tworzenie własnej państwowości, oświaty i kultury. Ta zaś, podjęła się roli narzędzia integrującego rozbite przez rozbiory części Kraju. Przypomnę, że to
właśnie kultura w czasie zaborów pełniła funkcję kompensacyjną; brak państwowości i elit rządzących zastąpili twórcy – poeci, artyści, filozofowie,
sprawujący „rząd dusz” nad obywatelami i kształtujący obywatelskie powinności. To ludzie kultury brak uniwersytetów czy akademii zastąpili towarzystwami naukowymi i artystycznymi, udostępniali swe domy na salony
literackie czy tajne wykłady; tworzyli Latające Uniwersytety i Biblioteki.
Ocalili – poprzez kulturę – tożsamość narodową, a w sprzyjających okolicznościach – podjęli się decydującego czynu2 (notabene pojęcia „twórczość”,
„czyn”, „praca” – to, od czasów romantyzmu, centralne kategorie filozofii
polskiej). W dwudziestoleciu zaś nauka polska, w tym filozofia (w tym
okresie edukacja filozoficzna stanowiła podstawę wyższego wykształcenia
– humanistycznego, prawniczego, medycznego) znalazła się w orbicie oddziaływania dwu tendencji: z jednej strony – scjentystycznopozytywistycznego paradygmatu nauk i naukowości, z drugiej zaś – antypozytywistycznych idei. Świadomość tego jest tu nieodzowna, albowiem do
dzisiaj (albo – ponownie dzisiaj) trwa w naukach o kulturze ścieranie się
tych dwu opcji epistemologiczno-metodologicznych, a do tego dochodzi
trzecie stanowisko – kwestionujące obydwa – mianowicie postmodernizm3.

2

W świetle badań w skład Legionów Piłsudskiego, wchodziła przede wszystkim inteligencja humanistyczna, nauczyciele, artyści, literaci. Por. R.W. Horoszkiewicz, Szablą i piórem,
Pion 1934, nr 45 oraz tenże, Artystyczne zagadnienia w Legionach, Pion 1935, nr 12.
J. Piłsudski w 1923 r. wypowiedział też znamienne słowa będące dewizą tego kulturotwórczego ruchu: „Zadaniem duszy ludzkiej w ogóle jest tworzenie” (Dowodzenie podczas
wojny, W: Pisma zbiorowe, Warszawa 1937-1938).
3
W latach 20 i 30 XX w. można było spotkać ten termin; oznaczał epigonów modernizmu,
czyli kierunku w literaturze, sztuce, filozofii końca wieku XIX i początku XX w. Obecnie
mamy zamieszanie terminologiczno- semantyczne; zderzyły się bowiem europejska klasyfikacja nurtów i kierunków z amerykańską, w której „modernizm” – to paradygmat intelektualno – kulturowy związany z nowoczesnością, ideą postępu i racjonalizmem. Amerykańskie rozumienie postmodernizmu eksponuje opozycje przeciw tak pojmowanemu modernizmowi.
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Czym więc jest przełom antypozytywistyczny? Wieloznaczność języka humanistyki skłania w pierwszym rzędzie do uściślenia terminu „przełom”. Używam go na określenie przełomu teoretycznego, a więc pewnej
zmiany w modelu nauk, zmiany, wnoszącej coś istotnego i zarazem pozytywnego (bądź negatywnego) do rozwoju ludzkiej myśli. „Przełom antypozytywistyczny” jest to więc zespół idei i zagadnień teoretycznych końca
XIX i początku XX wieku, dokonujący ogromu przeobrażeń w myśli i humanistyce zachodnioeuropejskiej i polskiej. Studium Bogdana Suchodolskiego sprzed kilkudziesięciu lat pt. Przebudowa podstaw nauk humanistycznych (1928) znakomicie ilustruje mozolny trud filozofów i humanistów
europejskich włożony w budowę swoistości i odrębności przedmiotowometodologicznej nauk humanistycznych, czyli nauk o kulturze („nauk o duchu”, jak je również określano). Ów ferment intelektualny, będący wynikiem zderzenia pozytywizmu z idealizmem, uwidocznił się w pierwszym
rzędzie w literaturoznawstwie, o czym pisał też Suchodolski w pracy pt. Pozytywizm i idealizm w badaniach literackich. Na gruncie polskim w tej właśnie dyscyplinie uzyskano najlepsze rezultaty – od rzeczników antypozytywizmu Juliusza Kleinera i Zygmunta Łempickiego poczynając na Romanie
Ingardenie i jego teorii i filozofii dzieła literackiego kończąc. Fenomenologia również stanowi efekt nastawień antypozytywistycznych, ale też jest
opozycją przeciwko psychologizmowi i irracjonalizmowi (jeden z odłamów
antypozytywizmu). Polonista – Suchodolski porzucił jednak badania literatury na rzecz teorii i filozofii kultury, tworząc także w Polsce pedagogikę
kultury – pod wpływem koncepcji Eduarda Sprangera, u którego przebywał
na studiach.
Antypozytywizm zapisał się przede wszystkim postawieniem zagadnienia swoistości przedmiotu nauk humanistycznych (nauk o kulturze)
i odrębności metod badawczych. Można tu wymienić wiele zasłużonych
nazwisk4. Najbardziej reprezentatywne to W. Dilthey (jego uczniem był
wspomniany E. Spranger), W. Windelband i H. Rickert. Łączy ich jedno
doniosłe dokonanie – podważenie scjentystyczno-naturalistycznego modelu
nauki jako modelu uniwersalnego. Dostrzeżono więc różnicę między naukami przyrodniczymi i ich metodologią a naukami o kulturze, o jej poszczególnych dziedzinach. Naczelną kwestią w rozważaniach o kulturze stała się opozycja „natura” – „kultura”, której konsekwencją był kulturalizm.
Antypozytywizm był więc zarazem antynaturalizmem; w wersji epistemologiczno-metodologicznej odrzucał deterministyczne ujmowanie i wyja4

Zob. B. Truchlińska, Wprowadzenie: kontekst kulturowy dwudziestolecia, W: Filozofia
kultury Bogdana Suchodolskiego, Lublin, 2006.
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śnianie rzeczywistości. „Wyjaśnianie” genetyczne, przyczynowo-skutkowe
zostało zastąpione przez inne metody poznawcze takie jak: rozumienie,
przeż ywanie, intuicję, empatię etc. Zmiany te wiodły do rozkwitu
psychologii (psychologia rozumiejąca, psychologia humanistyczna) i psychologizmu, z drugiej zaś – hermeneutyki. Ich „spotkanie”, jak sądzę, nastąpiło na gruncie biografistyki – ta zainspirowana przez Dilthey’a święciła
swe triumfy niewątpliwie w postaci zwanej heroiczną lub monumentalną,
uprawianą przez Gundolfa, Bertrama, na naszym gruncie – Kleinera, autora
wielkich monografii o naszych wieszczach narodowych. Biografistyka rozumiana tu była jako filozoficzna część historii; w życiorysach wybitnych
twórców zarysowuje się w sposób najbardziej widoczny „związek między
indywidualną strukturą psychiczną a strukturą duchową epoki”5. Psychiczność twórcy pojmował Dilthey jako historyczność, zanurzoną
w sferę pragnień, dążeń i instynktów. Zarysowywała się tu też możliwość
zajść strukturalno-funkcjonalnych.
Zadaniem nowej humanistyki byłoby badanie związków między kategoriami, które wprowadził, tj. między przeż yciem, ekspresją i rozumieniem. W literaturoznawstwie zaowocowało to wyodrębnieniem się
dwóch kierunków i nastawień badawczych – według określenia S. Skwarczyńskiej, wybitnego teoretyka literatury II połowy XX wieku – „poetocentrycznych” i „ergocentrycznych”. Z tego ostatniego – ukierunkowanego na
dzieło i jego składowe wyłonił się strukturalizm.
Jednym z ważniejszych, a być może najważniejszych, dokonań antypozytywizmu jest stworzenie podstaw do ukonstytuowania się aksjologii
jako teorii wartości. Wprowadzenie refleksji o wartościach i obronie sądów
wartościujących to w dużej mierze zasługa H. Rickerta. Nurt, który reprezentował umocnił myśl o istnieniu odrębnej duchowej rzeczywistości, wiążąc ją ze sferą wartości obiektywnych, o walorze obowiązywania. Celem
więc było tu odkrywanie wartości i rozumienia sensu zjawisk kultury. Warto zauważyć, że w procesie tym upatrywano przejawów człowieczeństwa.
Nie poznając jakiejś części świata natury, jesteśmy ubożsi o pewną cząstkę
wiedzy o nim, natomiast gdybyśmy przestali rozumieć świat kultury, przestalibyśmy być ludźmi. Kulturalizm zaproponował więc badanie dziejów
przyrody przez dzieje kultury, zaś dzieła kulturowe – poprzez pryzmat
„współczynnika humanistycznego”6.
5

Z. Mitosek, Przełom antypozytywistyczny w literaturze, W: Teoria badań literackich,
Warszawa 1983, s. 125.
6
Por. F. Znaniecki, m.in. Wstęp do socjologii, Poznań 1922. Zob. też przedmowę do Nauki
o kulturze. Narodziny i rozwój (1952), tłum. J. Szacki, Warszawa 1971, s. 4.
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Przełom antypozytywistyczny nie był jednolity. Wielość różnych
stanowisk da się ująć w dwa opozycyjne, ale i zarazem komplementarne
– ze względu na zasługi dla humanistyki – nurty: irracjonalist yczn y
(Dilthey i jego uczniowie, Simmel ze swoją filozofią życia) oraz racjonalist yczn y (m.in. Windelband, Rickert, Cassirer).
W czym tkwi więc zasadnicza rozbieżność między „obrazami” filozofii i humanistyki pozytywistycznej a antypozytywistycznej? Myślę, że jest
to również różnica postaw podmiotów filozofujących. Pozytywizm jest minimalizmem i redukcjonizmem; wystąpił przeciw metafizyce, światopoglądowi i tradycji (historycznie minione doświadczenia kulturowe), zawęził
przedmiot zainteresowań badawczych, ograniczył możliwość ich wizyjności, co szczególnie w sferze kultury jest bardzo istotne. Antypozytywizm
jest więc reakcją przeciwko temu minimalizmowi, redukcjonizmowi i naturalizmowi. Jego doniosłość a zarazem przełomowość zasadza się na wyodrębnieniu przedmiotu nauk o kulturze, wprowadzeniu metody rozumiejącej
i rozbudowaniu teorii interpretacji, na idiografizmie oraz pluralizmie.
W tym ostatnim przypadku odkrycie bogactwa różnorodności i wielości nie
oznaczało „rozproszenia” i chaosu; była to różnorodność dążąca do jedności, poszukiwano wspólnych podstaw i czynnika jednoczącego różnorodne
zjawiska i dziedziny kultury. Stanowił go pogląd na świat, życie i wartości.
W. Dilthey – światopoglądowo interpretował renesans, Max Weber badał
związki etyki protestanckiej z kapitalizmem, B. Suchodolski – poszukiwał
jedności (w postaci humanizmu) w niespójnej, nieustannie ewoluującej myśli Stanisława Brzozowskiego. „Wielości” towarzyszyła „hierarchiczność”
– dostrzegano kultury i cywilizacje „wyższe” i „niższe”; podobnie – wartości „wyższe” i „niższe” – tym samym ustalając pewne kryteria aksjologiczne. Pozwalało to kwitnąć krytyce artystycznej, literackiej i naukowej.
W dobie obecnej – przełom stuleci – przyniósł zmianę oblicza pluralizmu
– jest to stanowisko eksponujące różnorodność i równoważność (różnorodność równouprawniona), a więc znoszące hierarchie, a zatem – kryteria oceniające.
W tej „poprawności politycznej” na polu kultury wyróżnia się nurt
zwany niefortunnie i nieprecyzyjnie „postmodernizmem” (na gruncie polskim – także „ponowoczesnością”). Genealogicznie sięgający kontrkultury
końca lat 60. Zrodził się na gruncie amerykańskim z intelektualistycznych
rozczarowań upadkiem „wielkich metanarracji” (według określeń twórców
postmodernizmu), czyli przodujących ideologii XX wieku; sam – w pew-
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nym sensie – będąc ukrytą ideologią7, w Polsce – trafił na podatny grunt –
próżnię filozoficzną po upadku marksizmu jako oficjalnej filozofii doby
przedtransformacyjnej. Na gruncie filozofii wychowania towarzyszą mu takie stanowiska jak antypedagogika, antyscholaryzm, pedagogika negatywna, krytyczna etc.8, a więc poglądy dokonujące podważenia celu i sensu wychowania nie tylko tradycyjnego, ale wychowania jako takiego. Można też
zauważyć ciekawe zjawisko: postmodernizm optując za pluralizmem i pluralizacją wszystkiego ma tendencje do monopolizacji, zawłaszczania różnych dziedzin i autorów. Niektórzy artyści i pisarze być może nawet nie
wiedzą, że są czy byli postmodernistami. Przykład takiej aneksji stanowi
próba zaklasyfikowania literatury iberoamerykańskiej jako postmodernistycznej, czy „zaszufladkowania” U. Eco jako pisarza postmodernistycznego. Tenże – trafnie zauważył, iż każda epoka ma swoje postmodernizmy,
zaś współczesność wytworzyła taki „poliglotyzm kulturowy”, przy którym
tracą sens wszelkie „-izmy”9. Często zaś w bieżącej literaturze filozoficznej
i kulturoznawczej czytamy: „żyjemy w dobie postmodernizmu”, w „kulturze ponowoczesnej”, etc. Przy akceptacji pluralizmu jest to stanowisko niedopuszczalne, tak jak głoszenie bezzałożeniowości, czy niechęci wobec ideologii, a jednocześnie ich przemycanie. Ekspansywność i ciągłe rozszerzanie „mapy wpływów” jest niczym innym jak monopolizacją kultury, że nie
powiem – nową próbą totalizacji myślenia, a więc rodzajem opresji, przed
czym chcą ustrzec ludzkość filozofowie i twórcy postmodernistyczni. Jeden
z badaczy postmodernizmu literackiego słusznie zauważył: „nie należy definiować postmodernizmu na tyle swobodnie, by obejmował wszystkie rodzaje pisarstwa, wówczas bowiem wszelkie rozróżnienia straciłyby jakikolwiek sens”10. Należy więc dostrzec, że poza postmodernizmem jest jeszcze wiele innych kierunków ludzkiej twórczości, a myślenie ludzkie cechuje
7

Por. W. Skalmowski, Poststrukturalizm jako nowomowa, Teksty Drugie 1990, nr 2. Spotkałam się też ze stanowiskiem D. Bella głoszącym zmierzch postmodernizmu. Na tym stanowisku stoi też Sławomir Marzec w książce: Sztuka czyli wszystko. Krajobraz po postmodernizmie, Lublin 2008.
8
Por. Pedagogika. Podręcznik akademicki, Red. B. Śliwerski. Warszawa 2003.
9
Należy zauważyć, że powieść Imię róży U. Eco posłużyła za egzemplifikację dzieła postmodernistycznego, łączącego w swej strukturze elementy kultury „wysokiej” i kultury „niskiej”. Film utrwalił to przekonanie. Przykładem wyrazistego filmu o tej tendencji jest Dom
gry Davida Mameta, gdzie łączy psychoanalizę (właściwie jej kompromitację) z kryminałem. Uwagi na temat koncepcji dzieła i odbiorcy zob. B. Truchlińska, Postmodernistyczny
„projekt” kultury, Edukacja Filozoficzna 1995, vol. 20, s. 119-126.
10
B. McHall, Od powieści modernistycznej do postmodernistycznej i zmiana dominanty,
W: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. T. Nycz, Kraków 1998, s. 343.
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wielokierunkowość; jest tam miejsce na refleksję premodernistyczną, modernistyczną i postmodernistyczną11. We współczesności mamy więc do
czynienia co najmniej z kulturą tradycyjną, kulturą nowoczesną i ponowoczesną.
Wielość odmian postmodernizmu (w różnych dziedzinach twórczości) utrudnia jego charakterystykę; uchwycenie cech istotnych nie jest jednak niemożliwe. Za narzędzie porządkujące przyjmijmy najważniejsze działy filozofii. Tak więc wyróżniki tego prądu (nurtu, czy kierunku, jak kto woli) w poszczególnych płaszczyznach są następujące:
• ontologia – teoria „chaosmosu”, negacja praw i prawidłości; indeterminizm. (nb. – jest to wyraźne odrzucenie całej tradycji (w tym intelektualnej) kultury europejskiej, opartej na idei kosmosu – logosu, ładu i porządku);
• gnozeologia – antyracjonalizm; akceptacja alogiczności, paralogii; odrzucenie prawdy jako celu poznania;
• aksjologia – skrajny relatywizm; odrzucenie kryteriów aksjologicznych;
nihilizm, eksponowanie antywartości.
Te stanowiska w klasycznych działach filozofii rzutują na rozwiązania szczegółowe, dotyczące refleksji nad człowiekiem, dziejami, kulturą; na
stosunek do tradycji i możliwość uprawiania nauki, czy sztuki12. Podważenie wszystkich dotychczasowych zasad czy pojęć w ujęciu człowieka, społeczeństwa i kultury ukazuje społeczeństwo jako zbiór monad, nie komunikujących się ze sobą; człowiek – jednostka przyrównana jest tu do „ameby
dryfującej wśród fal” (Z. Bauman). Zastanawia, czy skrajnie pojęty indywidualizm jest efektem rozczarowania kolektywizmem, czy też niemożnością
zrealizowania utopii kolektywistycznej?
Towarzyszy tym koncepcjom wyeksponowanie „inności” i strony
dementywnej w człowieku i kulturze. Za antenatów nieprzypadkowo wzięto
także takie jednostki jak markiz de Sade, Hölderlin, czy Nietzsche; poświęcono wiele uwagi historii szaleństwa w kulturze (M. Foucault). Dostrzegam
zatem pewną ewolucję (a raczej dysewolucję) w filozoficzno-antropologicznych ujęciach człowieka. Mamy więc przejście od homo sapiens przez ho11

Por. B. Truchlińska, Aksjologia i antropologia kultury. Koncepcje podmiotu i hierarchie
wartości w polskiej myśli filozoficzno społecznej 1918-1939, Lublin 1988, tablica wyróżników s.295.
12
Por. J. Such (red.), Poszukiwanie pewności i jego postmodernistyczna dyskwalifikacja,
Poznań 1992; R. Kubicki, J. Sojka, P. Zeidler, Problem destrukcji prawdy, Poznań 1992;
H. Kiereś, Czy sztuka jest autonomiczna? (W związku z tzw. Antysztuką), Lublin 1993;
S. Marzec, Sztuka czyli wszystko, dz. cyt.
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mo sapiens – demens13 – do (współcześnie u postmodernistów) homo demens.
Eksponowanie tendencji destrukcyjnych i zjawisk z kręgu antywartości odbywa się w imię protestu przeciwko unifikacji, przeciwko totalitaryzmowi i kapitalizmowi (traktowanie kultury w kategoriach ekonomiczno
– konsumpcjonistycznych), ale jak już zaznaczyłam – samemu wpada się
w te same „sieci” (nb. modna jest koncepcja kultury jako „sieci”). Wbrew
oporowi wobec konsumpcjonizmu i pozorom wrogości wobec rynku postmodernizm, zwłaszcza w dziedzinie sztuki, przynosi niezły zysk, stając się
towarem, także na rynku idei.
Porównując obydwa paradygmaty: antypozytywistyczny i postmodernistyczny, zauważymy interesujące zjawisko: 1) antymetafizyczność
postmodernizmu, bliską p o z y t y w i z m o w i z jednej strony, z drugiej zaś
– zbliżenie postmodernizmu do nurtu irracjonalistycznego w a n t y p o z y t y w i z m i e (czyli do modernizmu w jego historycznej i europejskiej wersji
znaczeniowej; według amerykańskiej i postmodernistycznej – „modernizm”
jest tożsamy z racjonalistyczną nowoczesnością i awangardowością w przypadku sztuki). Poświadcza to nie tylko krytyka racjonalizmu, ale i recepcja
nietzscheanizmu; jego niebywała wręcz żywotność w dobie dzisiejszej.
Obecny postmodernizm wyciągnął dalsze wnioski z I przełomu,
m.in. w postaci uskrajnienia niektórych pojęć i poglądów. Dotyczy to:
1) pojęcia wielości i różnorodności, znosząc możliwość ich jedności, jak
i z drugiej strony – hierarchizowania i dominacji, 2) relatywizmu, 3) indywidualizmu. Ów radykalizm teoretyczny stawia pod znakiem zapytania dotychczasowy dorobek, jak i możliwość uprawiania na serio jakiejkolwiek
dyscypliny. Eklektyzm, wynikający z dość swobodnego traktowania spuścizny kulturowej, spotyka się w postmodernizmie z panfikcjonalizmem i dekonstrukcjonizmem; splatają się w toku tworzenia w tak silny kłąb czy „kłącze” (nb. ulubione słowo niektórych postmodernistów14), że trudno tu odróżnić co jest pierwotniejsze. Dekonstrukcjonizm ma za zadanie podważać
„fundamenty” i konstrukcje, na których wznosił się dorobek kultury europejskiej, a więc to, co było w nim trwałe i stałe oraz cel poznania – tj. prawdę i wiedzę. Postmodernizm stanowi przejaw antyracjonalizmu i subiektywizmu epistemologicznego; w tym ostatnim stanowisku podmiot jest pozornie (też ulubione słowo niektórych postmodernistów) wywyższany
– każdy ma swoją wiedzę (!). Ale jak zaznaczyłam, to tylko pozór, gdyż
13

E. Morin, Zagubiony paradygmat – natura ludzka, Warszawa 1977.
Por. ich analizę w pierwszej polskiej monografii o postmodernizmie autorstwa B. Barana,
Postmodernizm, Kraków 1992.
14
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opozycja „przedmiot” – „podmiot” winna być zniesiona, tak samo odrębność przedmiotów badawczych. Wyniki badań, dane analiz – to wszystko
w myśl panfikcjonalizmu jest fikcją. Literacki (a więc i fikcyjny) charakter
badań z zakresu antropologii kulturowej wykazywano na przykładzie dorobku Bronisława Malinowskiego porównując go z twórczością Józefa Conrada – Korzeniowskiego15.
Filozofii przysługiwałoby prawo bytu w postaci krytyki o statusie literackim. Nie jest to nowość, albowiem od czasu przełomu antypozytywistycznego kryt yka kultury jest stałym elementem i refleksji filozoficznych
o kulturze, i doktryn artystycznych (F. Nietzsche, S. Brzozowski, F. Znaniecki¸ B. Suchodolski, programy artystyczne awangardy). Egzystencjaliści
francuscy również preferowali literackie formy przekazu. Krytyce kultury
zazwyczaj towarzyszyły dwie procedury poznawcze „diagnoza” i „prognoza”: jak jest i jak być powinno. Nauki o kulturze winny operować tymi
dwoma narzędziami poznawczymi. Ponad sto lat utrzymuje się teza o kryzysie kultury europejskiej, toteż interesująca tu jest perspektywa przyszłościowa. Ze sferą powinnościową łączą się procedury aksjologiczne. Czy
postmodernizm zostawia tę szansę kulturoznawstwu, zwłaszcza w jego odmianie w postaci filozofii kultury? W świetle dotychczasowych ustaleń łatwiej odpowiedzieć na pytanie czym nauki o kulturze nie powinny być
i czego winny wyzbyć się w pierwszym rzędzie. Przede wszystkim należy
się wyzbyć przekonań o naukowości i uniwersalności, także – o wnoszeniu
czegoś nowego i trwałego do dorobku ludzkości; odrzucić winny racjonalizm, rozumienie i interpretację16. Kulturoznawstwo może natomiast zyskać
status subiektywistycznej krytyki kultury i tekstów kulturowych; operować
metodą eklektyczną, łączącą różne tradycje i szkoły; tworzyć prace o kulturze o charakterze fikcyjnym; podważać i ośmieszać tradycję; tworzyć niedorzeczne wykładnie (typu – praca o Słowackim, ujmująca go jako „szat
– anioła”); ustalać odmienne, najczęściej alogiczne znaczenia; tworzyć neologizmy i budować język adekwatny do opisu wirtualnych rzeczywistości;
badać alternatywne światy wirtualne, stanowiące kwintesencję rzeczywistości fikcyjnej.

15

Zob. Postmodernizm. Antologia przekładów, dz. cyt. Zob. też C. Geertz, Dzieło i życie.
Antropolog jako autor, Warszawa 2000; M. Kwiek, Dlaczego neopragmatyzm kocha literaturę, czyli o wyższości mądrości „powieści” nad „mądrością” filozofii, W: Szkice z filozofii
kultury, red. A. Pałubicka, Poznań 1992.
16
Przeciw interpretacji występowała S. Sontag. Zob. też A. Burzyńska, Dekonstrukcja jako
krytyka interpretacji, Ruch Literacki 1985, nr 5-6.
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Spotyka się często określenie, że postmodernizm jest „przełomem”,
czy „zwrotem”. Możemy z całą pewnością stwierdzić, że w przypadku antypozytywizmu jego znaczenie w kulturze europejskiej, zwłaszcza w naukach humanistycznych, jest wyjątkowe. O przełomowości świadczą ukonstytuowanie się nowych, odrębnych od przyrodoznawstwa nauk humanistycznych, w tym nowych dyscyplin z zakresu wiedzy o kulturze i wartościach, nowa metodologia, wielość metod prowadzących do powstania różnych stanowisk epistemologicznych, że wspomnę rozwój hermeneutyki,
funkcjonalizm, strukturalizm, eidetykę itp. Wprowadzono refleksję nad wartościami jako nowy obszar zainteresowań oraz teorię kultury jako naukę
scalającą historię (Rickert). Wątpliwość budzi natomiast przełomowość
postmodernizmu. Projekty postmodernistyczne nie wiodą do pozytywnych
skutków, ale raczej – do samolikwidacji nauk o kulturze, jak i wszelkich
nauk (wszystko jest fikcją). Postmodernizm nie jest więc przełomem, ale
kont ynuacją – z tendencją do uskrajniania wszelkich stanowisk, już wcześniej – radykalnych. Nurty destrukcyjne w przeszłości już spotykano – najjaskrawsze przykłady to cynizm starożytności i ruchy kontrkulturowe końca
lat 60. Pewne podobieństwa możemy znaleźć też w romantyzmie i neoromantyzmie, czyli modernizmie końca XIX i początku XX wieku. Subiektywizm, „bezwzględny” indywidualizm, relatywizm, kreatywizm – to są
wspólne elementy modernizmu (neoromantyzmu) i postmodernizmu. Tak
więc postmodernizm nie wnosi niczego, czego by już nie było w kulturze
i myśleniu ludzkim. Skąd przekonanie o projekcie likwidacji, czy samolikwidacji nauk o kulturze?
Otóż w świetle przekonań postmodernistów dotychczasowa kultura
jak i wychowanie (edukacja kulturalna) są po pierwsze, formami opresji
i zniewolenia, toteż i nauki o kulturze w ich „klasycznym” rozumieniu byłyby dziedzinami podtrzymującymi te procesy; po drugie, kultura jest narzędziem utrzymywania tożsamości (tak jednostki, jak i społeczeństwa). Natomiast w myśl ponowoczesnych tendencji, stanem pożądanym jest dezintegracja we wszystkich możliwych aspektach oraz jej wynik – schizofreniczny obraz świata i człowieka (i ich samych). Czemu bowiem służyć miałaby
apoteoza szaleństwa i dementywno-dewiacyjnych ułomności natury ludzkiej?
Nauki o kulturze, jak do tej pory, ujmowały wytwory i zachowania
ludzkie w taki sposób, by znaleźć w nich pewien ład i wartości, a niektóre
głoszą wręcz prymat osoby ludzkiej nad światem rzeczy (wytworów kulturowych) jak pedagogika kultury, czy personalistyczna filozofia kultury, personalistyczna krytyka literacka i artystyczna (przykładowo – Tymon Ter-

Wieża Babel, czyli kilka uwag o dzisiejszym stanie nauk o kulturze
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lecki). Oprócz postmodernizmu na współczesną wiedzę o kulturze wpływają
inne „ideologie” badawcze, m.in. feminizm, ekologizm, New Age, czy „filozofia rozpaczy” (E. Cioran). Zadziwiający jest też fakt wyzbywania się
samodzielności we współczesnej polskiej myśli o kulturze. Pod wpływem
angloamerykańskich studiów nad kulturą podejmowane są tematy, które
można by określić mianem pseudoproblemów, sztucznie konstruowane, bez
uwzględnienia odrębności i swoistości polskiej historii i kultury. Różnice
w determinantach intelektualno – kulturowych są ogromne. Myśl anglosaska od czasów oświecenia była zorientowana na tzw. filozofię zdrowego
rozsądku i empiryzm; wyróżnikiem amerykańskiej zaś jest pragmatyzm. Są
to stanowiska niezbyt bliskie mentalnie myśli polskiej (nad czym ubolewał
ich zwolennik Jan Śniadecki, krytyk Kanta i z drugiej strony – romantyzmu). U nas zderza się raczej irracjonalizm z racjonalizmem i realizm z idealizmem – ze skłonnością pod wpływem romantyzmu17 – do idealizmu i irracjonalizmu. Z tym ostatnim próbowały się uporać z jednej strony filozofia
chrześcijańska (o. J. Woroniecki, S. Swieżawski, tzw. Szkoła Lubelska
z o. A. Krąpcem na czele), z drugiej zaś Szkoła Lwowsko – Warszawska
(studium o irracjonalizmie – I. Dąmbska).
Nietrudno także zauważyć, że część nauk o kulturze tkwi swymi korzeniami w pozytywistycznym modelu nauki i naukowości. Stadium pozytywistyczne szczególnie widoczne jest w tzw. naukach szczegółowych,
w dyscyplinach empirycznych, którym towarzyszą encyklopedyzm, faktografia, zbieranie materiału empirycznego, danych i ich analiza i opis. Informacje i prezentacja (obecnie najczęściej medialna) stanowią efekt tego pozytywizmu badawczego. Zapomina się często, że zjawiska kultury są uposażone w sens i wartości; aspekt aksjologiczny jest najczęściej pominięty.
W takiej sytuacji nie będzie więc przesady w twierdzeniu, że mimo bogactwa dyscyplin kulturoznawczych w dobie obecnej, stanęły one na bezdrożu:
między pozytywizmem a postmodernizmem. Brakuje im „ducha”, czegoś,
co można by uznać za czynnik integrujący; samo słowo „kultura” – tak wieloznaczne, jak sądzę, nie wystarczy. Nie żyjący już prof. Krzysztof J. Brozi
17

Badania polskiej filozofii przedromantycznej wskazują na łączenie logosu z etosem. Por.
moje studium Wolność czy samowola?, w którym wskazuję zmianę koncepcji wolności
z racjonalistycznej na irracjonalistyczno – woluntarystyczną od czasów romantyzmu,
W: Filozofia polska. Twórcy - idee - wartości, Kielce 2001. M. Janion twierdzi, że romantyzm jako pewien paradygmat kulturowy skończył się w Polsce wraz z transformacją ustrojową (po 1989 r.) gdy zastąpiono słowa – idee i wartości „ojczyzna”, „wolność”, „solidarność” – ekonomicznymi: towar, rynek, zysk. W dobie naporu konsumpcjonizmu proponuje
kulturę romantyczną traktować jako alternatywną. Zob. M. Janion, Projekt krytyki fantazmatycznej, Warszawa 1991.
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(1953-1996) za Wolfem, zarysował projekt antropologii integralnej,
w której ogromna rolę odgrywają wartości. Może warto też wrócić do łacińskiej tradycji terminu „kultura” (uprawa dusz) i polskiej – w ujmowaniu filozofii jako „duchodoskonalstwa”?
Pluralizm doby dzisiejszej – wielość niezhierarchizowana – to nie tyle bogactwo, co schorzenie – niemoc wyboru, oceny, krytyki, a w konsekwencji – chaos i anarchizm intelektualny. Filozoficzno-kulturoznawcza
wieża Babel.
Summary
The article performs an analysis of antipositivism and postmodernism and their significance in cultural sciences. It points to breakthroughness
of first paradigm and secondariness of the second. Postmodernism is a trend
leading to the elimination of science, including cultural sciences.
Prof. dr hab. Bogumiła Truchlińska, kierownik Zakładu Aksjologii
Kultury, Instytut Kulturoznawstwa Wydziału Humanistycznego, Uniwersytet
Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
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Wstęp
Tradycja „krytyki historii” oraz „filozoficznej krytyki historii” sięga
bardzo odległych czasów. Dość przypomnieć, że już sam Herodot (pierwszy
historyk i pierwszy etnograf z V w. p. n. e.) mianowany został nie tylko ojcem historii, lecz także ojcem kłamstwa. Nakierowana na niezmienny byt
i niezmienną prawdę filozofia grecka uznawała historię jako „badanie” (gr.
historein) jednostkowych czynów oraz historiografię jako jego zapis za zabiegi mało „poważne”, mało doniosłe epistemicznie. Ważnym eksponentem
tego myślenia jest Arystoteles. To on właśnie użył określenia „poważna”
czy raczej „pilna”, stwierdzając, iż w porównaniu z poezją (nie mówiąc już
o filozofii) badanie historyczne nie konkluduje – i z natury zarówno swego
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przedmiotu, jak i metody konkludować nie może – wnioskami ogólnymi
(Arystoteles, Poetyka 1453 b). Interesuje się bowiem historyk zdarzeniami
jednostkowymi, które zaszły raz jeden, w określonym czasie i miejscu. Zasługuje to raczej na miano zbieractwa aniżeli nauki, która szuka przecież tego, co ogólne: de individuis nulla scientia. Nawet jeśli Stagiryta nie docenił
zasług historyków w poszukiwaniu dziejowych analogii, to jego argumentacja zachowała wagę do dziś. W XIX w. nawiązał do niej A. Schopenhauer
protestując przeciwko zaliczaniu historii do korpusu nauk. Odżyła ona także
w powojennej analitycznej filozofii historii, skupionej na analizach typów
wyjaśniania w historiografii.
W dziejach filozoficznej krytyki historii nie sposób pominąć F. Nietzschego. Postępuje on o wiele subtelniej od swych poprzedników. Uważa,
że przed historykiem jako badaczem spraw ludzkich stoi zadanie delikatne,
wymagające pracy wyobraźni oraz postawy afektywnej i że historii bliżej
dlatego do sztuki aniżeli do nauk (podobnie sądził Burckhardt, a potem
E. Cassirer i J. Huizinga). Nie pyta jednak Nietzsche jedynie o metodologiczny status historii, lecz o głębokie powody, dla których: a) skłaniamy się
ku historii; b) pragniemy uczynić z niej „obiektywną wiedzę”. Obiektem
krytyki Nietzschego jest zarówno historia jako nauka (historiografia), jak
też rozrosła świadomość historyczna. Oba zagadnienia można wprawdzie
systematycznie rozdzielić, jednak niemiecki myśliciel należy do autorów,
u których pozostają one w ścisłym związku.
Oto w drugiej połowie XIX wieku, historia zajęła niezwykle poczesne miejsce na europejskich, zwłaszcza niemieckich, uniwersytetach. Centralnymi postaciami tych uczelni stali się właśnie historycy1. To od nich
oczekiwano odpowiedzi na najistotniejsze pytania, to ich (np. Leopolda von
Ranke), a nie przedstawicieli innych dziedzin wiedzy traktowano jako największe intelektualne autorytety. Wsparcia dla tej pozycji dostarczała historykom zarówno tradycja romantyczna, jak też nowa, pozytywistyczna metodologia, zgodnie z którą historyk jest zdolny do ustalenia „faktów” i opowiedzenia, „jak to naprawdę było” (Leopold von Ranke: wie es eigentlich
gewesen). To zaś sprawia, że wyniki jego pracy nie ustępują pod względem
ścisłości tym, jakich dostarczają nauki o przyrodzie.
1

Błyskotliwą interpretację procesu zastępowania fizyki historią jako głównym źródłem
wiedzy o świecie i człowieku przedstawił historyk idei Carl L. Becker w słynnej pracy
z 1932 r. Państwo Boże osiemnastowiecznych filozofów, przeł. J. Ruszkowski, Poznań
1995. W odniesieniu do pozycji historii w Niemczech w interesującym nas okresie zob.
H. Schnadelbach, Filozofia w Niemczech 1831-1933, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa
1992, s. 60-109.
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Dla ujęcia zagadnienia historii przez Nietzschego niezwykle ważny
był wpływ dwóch postaci: Artura Schopenhauera i Jakuba Burckhardta.
Schopenhauer
Stosunek Schopenhauera do roszczeń historii do naukowości był negatywny. Ambiwalentny natomiast był jego stosunek do historycznego wykształcenia. Z jednej strony nieustannie podkreślał on jego potrzebę,
zwłaszcza wykształcenia klasycznego (języki i historia starożytna). Lekceważył przy tym, podobnie jak Hegel, kulturę średniowiecza, widząc w niej
zgubny przypadek kultury sklerykalizowanej (antymediewalizm). Antymediewalizm Nietzschego jest również niewątpliwy, a wynika z przekonania,
że upowszechniona w wiekach średnich moralność chrześcijańska pozostaje
zatruta przez ressentiment. Z drugiej jednak strony Schopenhauer przepojony był – podobnie jak później pod jego wpływem sam Nietzsche – romantycznym kultem geniusza. Kult ten sprawiał, że najwyżej cenił twórczość
samorodną i żywiołową, a lekceważył brak umysłowej samodzielności
i nadmierną erudycję; zwłaszcza tę ostatnią traktował jako obciążającą.
Nadawało to jego filozoficznej postawie rys jeśli nie lekceważenia historii,
to przynajmniej traktowania jej jako dziedziny wiedzy służebnej względem
filozofii.
Dodajmy, że z tych samych co Schopenhauer pobudek, Nietzsche,
który nie był formalnie wykształconym filozofem, lecz filologiem klasycznym, pogardzał filozofią akademicką za pedantyczność (którą uznawał za
specjalność filozofii niemieckiej), brak rozmachu i odwagi. I choć czytał
dużo, nie studiował cudzych myśli, raczej je przetwarzał i wykorzystywał
dla rozwijania własnych intuicji.
Myśl Schopenhauera – łącząca w sobie platonizm, kantyzm i naturalizm – ujmowana od strony koncepcji historii odsłania nam także swój element transhistoryczny. Jest to szczególnie widoczne, gdy przywołamy centralne pojęcie antropologii Schopenhauera, jakim jest charakter.
Charakter, mówi Schopenhauer, to sposób, w jaki ukształtowana jest
wola człowieka; jest to obecny w każdym człowieku trzon duchowy, który
wyznacza praktyczny stosunek do świata wartości. To charakter zatem decyduje o tym, czego dany człowiek chce w życiu i do czego dąży. Wśród
cech charakteru oprócz indywidualności, empiryczności i złożenia z trzech
pobudek (egoizmu, współczucia i złośliwości) filozof wymienia wrodzoność i stałość. Uznaje zatem, po pierwsze, że człowiek rodzi się z pewnym
charakterem, a środowisko i wychowanie nie mają tu żadnego znaczenia, co
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oznacza, że ten sam charakter, który na małą skalę widać w dziecku, zobaczymy potem na dużą skalę w człowieku dorosłym i starcu. Po drugie
twierdzi, że człowiek się nie zmienia w trakcie życia (Der Mensch andert
sich nie). Wynika to stąd, iż Velle non discitur, chcenia nie można się nauczyć.
Ze względu na „wieczne” typy charakterologiczne dzieje ludzkości
wydarzają się zgodnie z zasadą semper eadem, sed aliter. Odstępstwa wynikają z ogromnej różnorodności wszelkich tworów przyrody, a zatem również charakterów ludzkich, które – choć podpadają pod typy – są dalece indywidualne.
Burckhardt
Poglądy historiozoficzne Burckhardta wyrażone explicite w Rozważaniach o historii powszechnej (Weltgeschichtliche Betrachtungen) ukształtowały się pod wpływem Schopenhauera. Burckhardt był profesorem na
uniwersytecie w Bazylei i to po nim Nietzsche w wieku 24 lat objął katedrę
filologii klasycznej. Pod wpływem Burckhardta powstało Vom Nutzen und
Nachteil die Geschichte fur das Leben (1874).
Odczytanie wzajemnych relacji Nietzschego i Burckhardta pozostaje
do dziś sporne dla badaczy. Powodem jest niejednoznaczność i niejasność
stanowiska samego Burckhardta. Według jednych Burckhardt dystansował
się wobec Nietzschego i jego kiełkujących idei, według innych – domyślał
je do końca bądź przynajmniej dobitniej eksplikował to, co było im wspólne. Pewne pozostaje, iż Burckhardta raziły u autora Niewczesnych rozważań
tendencje irracjonalistyczne i biologizujące. Raziło go eksponowanie biologicznych źródeł kultury, a także radykalny krytycyzm, odmawiający wartości całej kulturze dotychczasowej. Nie do przyjęcia była także dla niego
Nietzscheańska jadowita wrogość wobec chrześcijaństwa. Bardzo istotne
dla określenia wspólnych założeń obu autorów jest przypomnienie, iż Burckhardt odrzucał Heglowski teleologizm w pojmowaniu historii. Jego poglądy stymulowały reakcję antyheglowską w Niemczech i nadawały jej kierunek. Generalnie biorąc, Nietzsche podzielał antyheglizm i antyteleologizm
Burckhardta w pojmowaniu historii. W szczegółach należy wypunktować
cztery zbieżności.
Po pierwsze, dzieje tworzone są według niego na mocy działań (wybitnych) jednostek, a ich kierunek wyznaczają cele przez te jednostki obierane. To jednostka zatem, zwłaszcza należąca do elity, a nie ponadjednost-
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kowy Rozum, jest auctor historiae2. Tym samym historia nie jest realizacją
jakiejkolwiek idei, ani dążeniem do jakiegoś uniwersalnego celu. Jej istota
to stawanie się, przezwyciężanie teraźniejszości ku temu, co niewiadome;
stawanie to jest pojęte jako cel sam w sobie (realizacja Woli Mocy, logika
życia).
Po drugie, dużą rolę w ludzkich działaniach (wyborze ich kierunku
i przebiegu) odgrywa sfera afektywna, zwłaszcza ambicja i inne namiętności. Wyakcentowanie roli tej sfery w interpretacji działań ludzkich również
pozostaje u Nietzschego dziedzictwem Burckhardta. Ten ostatni nawet dokładnie określił namiętności stanowiące główne pobudki ludzkich działań:
chciwość, ambicja i zmysłowość.
Po trzecie, procesy historyczne są amoralne. Tak Nietzsche, jak
Burckhardt odrzucali istnienie jednego, nienaruszalnego, odwiecznego zespołu wartości. Ich zdaniem nie istnieją wieczne ideały, tak jak nie istnieje
konieczność dziejowa. W związku z tym Burckhardt rezygnował z prób
chronologizacji dziejów, z wartościowania epok, określenia sensu i celu
dziejów oraz ich ogólnej tendencji.
Po czwarte, obaj myśliciele, choć w różnym natężeniu, żywili kult
jednostek genialnych. Kult ten osiąga apogeum u Nietzschego, dla którego
cel ludzkości leży nie na końcu historycznego rozwoju, lecz w „najwyższych egzemplarzach” ludzkości. Źródła tego poglądu tkwią jednak w dziele
Burckhardta, dla którego wielkie wydarzenia historyczne, wykraczające poza „rumowisko faktów”, są dziełem jednostek wybitnych3. Są to jednostki,
które stać na to, aby nie kierować się w życiu ogólnie akceptowanymi normami moralnymi, lecz – dzięki nieprzeciętnej sile wewnętrznej – normy te
przekraczać, a zarazem tworzyć nowe normy.
Koniecznie należy przy tym dodać, że Burckhardt, mimo kultu, jakim darzył wybitne postaci renesansu, nie wiązał tak jak Nietzsche postawy
twórczej z postawą władczą w dziedzinie społecznej. Twórcy kultury nie
walczą, jego zdaniem, o władzę, pozostawiając to masom i władcom. Sferą
ich dóbr rządzą inne zasady dystrybucji. Myślicieli, uczonych i artystów po2

Takie uprawianie historii „od góry”, to jest akcent kładziony na działania elit przy lekceważeniu działań o podmiocie masowym zarzucali Burckhardtowi, zwłaszcza jego Kulturze
Odrodzenia we Włoszech (1860), krytycy wielu orientacji, m. in. marksiści z ich ideą historii „oddolnej”. Zarzucano też Burckhardtowi skupienie na sferze kultury symbolicznej,
zwłaszcza na sztuce, i niedostateczne uwzględnianie czynników i zmian ekonomicznych.
Wymogi tej krytyki usiłował respektować podążający śladami Burckhardta P. Burke.
3
Świadectwem tego stanowiska jest Kultura Odrodzenia we Włoszech, w której Burckhardt
zajmuje się jedynie wybitnymi jednostkami, elitami i ich kulturą – nie uznaje natomiast
społecznego charakteru procesu historycznego.
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strzegał Burckhardt jako jednostki pozostające w pewnym odosobnieniu od
społeczeństwa. Stoją oni obok społeczeństwa, a ściślej ponad nim jako ludzie „wspanialsi”, żyjący w świecie nauki i sztuki i nie dbający o inne sfery
rzeczywistości. Inaczej widział to Nietzsche, dla którego jednostki twórcze
i wybitne powinny być zarazem jednostkami przywódczymi względem społeczności (przy jednoczesnym uznaniu, że to „myśli są największymi czynami”).
Brzemię historii
Nietzsche to filozof silnie polemiczny. Wychodzi on od krytyki
nadmiaru historii. Kwestii tej poświęcił słynną rozprawę O pożytkach
i szkodliwości historii dla życia (1874), która zawiera in nuce wszystkie jego dojrzałe poglądy. Nie do przyjęcia jest dla niego rozrosła świadomość
historyczna, którą kultywowano na uniwersytetach XIX wieku. Rozrost ten,
ów kult przeszłości i szczegółu historycznego zakłóca niezbędną dla życia
równowagę pomiędzy teraz i kiedyś. Potrzeba subtelnej równowagi wynika
z samej logiki życia. Logika ta wymaga konieczności zapominania: aby żyć,
trzeba umieć zapominać. Sztukę tę posiadamy w zasadzie instynktownie,
lecz kultura historyczna występuje przeciwko niej. Tym samym produkowana przez instytucje wiedza historyczna staje się gniotącym ciężarem,
owym – jak to potem wyraził H. White – „brzemieniem historii”. Nadmiar
wiedzy historycznej jest „wrodzoną siwizną włosów”, która paraliżuje
w nas wolę działania (dotyczy to zwłaszcza jednostek słabych: “Historię
mogą znieść jedynie silne osobowości, słabe wymazuje ona zupełnie”4. Historyzm sugeruje, że tylko przeszłość jest ważna. To zaś sprawia, że sytuujemy ideał w przeszłości zamiast w teraźniejszości i przyszłości (w pułapkę tę wpadł nawet Burckhardt uznając, że „Wielkość to to, czym nie jesteśmy”). W ten właśnie sposób postępuje historyk. Przypomina on raka, który
najpierw spogląda wstecz, a w końcu także wstecz wierzy. Innymi słowy,
historyk bardzo łatwo wpada w intelektualną pułapkę znaną jako laudatio
temporis acti i tworzy retrospektywne utopie5.
W kultywowaniu przeszłości niezbędny jest zdaniem Nietzschego
subtelny umiar. Regulujące kryteria są tu dwa: a) odniesienie historii do ży4

F. Nietzsche, Pożyteczność i szkodliwość historii dla życia, [w:] tenże, Niewczesne rozważania, przeł. L. Staff, posłowie napisał D. Misztal, Kraków 2003. Rozprawę cytuję dalej jako PiSH.
5
Jak zauważył w tym kontekście H. Lotze: „Umysł ludzki ma tę przedziwną właściwość,
że z reguły zazdrości pokoleniom przeszłym, nigdy zaś przyszłym”.
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cia, b) wzgląd na zdrowie kultury. „Niehistoryczność i historyczność jest
w jednakiej mierze dla zdrowia jednostki, narodu i kultury potrzebna”
(PiSH 67). Ponieważ „zdrowie” pojmowane jest tu witalistycznie, w istocie
kryterium jest jedno – życie. „Chcemy tylko o tyle służyć historii, o ile ona
służy życiu” (PiSH 63). Idzie zatem o to, abyśmy umieli uprawiać historię
z coraz większym pożytkiem dla życia. Poznawanie przeszłości zostaje włączone w program memento vivere, a wykorzystanie jej polega na potęgowaniu przez wiedzę historyczną woli życia; ma ona dodawać ludziom odwagi
i pewności w działaniu.
Całkowite odrzucenie historiografii i historycznej świadomości byłoby szkodliwe. Historia jest nam potrzebna, mówi Nietzsche. Po pierwsze,
jest ona częścią praktyki badawczej, czyli właściwego ludziom aktywnego
odniesienia do przeszłości. Po drugie, stanowi humanum – jej posiadanie
odróżnia nas od zwierząt. Zwierzęta bytują ahistorycznie, punktowo, pozostają „przywiązane (…) do kołka chwili” (PiSH 64), gdy tymczasem człowiek żyje na wskroś historycznie dzięki pamięci i aktywnej retrospekcji
z jednej strony oraz dzięki projektowaniu – z drugiej. Po trzecie, spisane
dzieje (historiografia) stanowią rezerwuar exempla pouczających nas, do
czego zdolna jest istota ludzka. Po czwarte, exempla te mogą i powinny oddziaływać na nas nie tylko pouczająco, lecz przede wszystkim budzić i potęgować w nas wolę działania (wzrost woli mocy).
Obrane przez Nietzschego kryterium oceny tego, co istotne w przeszłości (życie) decyduje o odrzuceniu przez niego pozytywistycznego ideału
„obiektywności” w badaniu historycznym. Ideał ów to niekiedy nieporozumienie, a czasami mistyfikacja. „Obiektywne” poznanie przeszłości jest nie
tylko niemożliwe, ale i nikomu w istocie niepotrzebne. Poznanie przeszłości
– jak i wszelkie zabiegi naukowe - podlega niezliczonym naciskom. Należy
to zaakceptować i umyślnie otworzyć je na nasze życiowe potrzeby. To one
w świadomy sposób winny nim sterować. Nie ma innego poznania aniżeli
poznanie zaangażowane.
Nietzsche rozróżnia trzy rodzaje historii: historię monumentalną, historię antykwaryczną i historię krytyczną. Wszystkie one wyrastają z nieco
innych, choć ostatecznie komplementarnych potrzeb odnoszącego się do
przeszłości człowieka. Wszystkie są strategiami, które pomagają nam zrozumieć dzieje.
Monumentalne odniesienie do przeszłości właściwe jest jednostkom
pragnącym tworzyć. Jej źródłem jest wola działania. Strategia monumentalna polega na szukaniu w przeszłości wzorów, potężnej pociechy i wielkości.
Nie pragnie się tu dziejów „wyjaśniać”. Istota tego podejścia to potęgowa-
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nie historycznego effectus kosztem wszelkich causae. Protagonista historii
monumentalnej „wnosi (…) z tego, że wielkość, która istniała niegdyś,
w każdym razie m o ż l i w a niegdyś była i dlatego też znów kiedyś możliwa
będzie” (PiSH 72). Potężne znaczenie może na przykład wywierać, mówi
Nietzsche, kultura Odrodzenia stworzona przez kilkadziesiąt wielkich postaci („mocarzy”).
Antykwaryczna odmiana historii uprawiana jest przez tych, którzy
chcą trwać w obrębie tego, co zwyczajne i czczone od pokoleń. Wyrasta ona
zatem z potrzeby zadomowienia. O ile typ monumentalny opanowywał
przeszłość, to typ antykwaryczny odnosi się do niej z zachowawczym pietyzmem, czci ją i pielęgnuje. Antykwarysta chce ocalać, oswajać i zagospodarowywać ślady przeszłości.
Historia krytyczna zaś to krytyczne i osądzające odniesienie do przeszłości. Jej źródłową potrzebą jest potrzeba wyzwolenia.
Jakkolwiek u Nietzschego występuje wyraźna predylekcja do historii
monumentalnej, to przyznaje on, iż niezbędne są wszystkie trzy rodzaje historycznego podejścia. Niezbędna jest też równowaga między nimi. Przewaga jednego rodzaju odniesienia do przeszłości nad innymi jest szkodliwa.
Weźmy na przykład przerost rodzaju monumentalnego nad antykwarskim
i krytycznym. Jego skutkiem jest nie tylko zafałszowanie obrazu przeszłości
przez podsuwanie błędnych analogii (byłby to może problem akademicki),
lecz trujące – bo wzniecające np. fanatyzm – oddziaływanie takiego zniekształcającego wizerunku.
Rozwiązanie, jakie proponuje Nietzsche, polega na pojęciu historyczności nie jako biernego zanurzenia w dziejach, lecz jako vis creativa,
zdolności do tworzenia sensu w oparciu o zachowane świadectwa przeszłości. Innymi słowy, historyczność człowieka to zdolność przekształcania samego siebie na drodze przetwarzania i wchłaniania rzeczy przeszłych i obcych. Nie ma jednej dla wszystkich miary historyczności. Im większa osobowość („mocniejszy człowiek”) – powtórzmy – tym więcej tego, co przeszłe potrafi przetwarzająco wykorzystać dla realizacji własnych celów życiowych. Według Nietzschego silne jednostki tworzą historię, słabe dążą do
jej „wyjaśniania”. Pojawia się tu jedna z przewodnich idei Nietzschego, jaką
jest sprowadzanie wszystkich zagadnień do psychologii, podejrzenie, że za
wieloma ludzkimi czynnościami stoi co innego aniżeli to, co deklarowane;
często jest to resentyment.
Idzie zatem ostatecznie o to, że „potrzebujemy historii, ale inaczej
niż potrzebuje jej rozpieszczony próżniak w ogrodzie wiedzy”. Świat
współczesny zbyt zachłannie i bezładnie zwrócił się ku wiedzy historycznej.
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Ale już samo pozytywistyczne pojmowanie historii jako wiedzy jest błędne
i destrukcyjne dla ludzkich osobowości. Historyczna totalność, na jaką nakierowuje się historia ujęta jako wiedza okazuje się dla ludzkiego jestestwa
przytłaczająca. Również pod tym względem ludzie nowocześni nie potrafią
znaleźć właściwej miary: „my nowocześni nie mamy z siebie nic zgoła; tylko przez to, że napełniamy i przepełniamy się obcymi czasami, obyczajami,
sztukami, filozofiami, religiami, odkryciami, stajemy się czymś godnym
uwagi, to jest chodzącymi encyklopediami, jakby nas może tytułował zabłąkany w nasze czasy starohelleńczyk” (PiSH 81). Osobowość nowoczesna,
mówi Nietzsche, jest „słaba”, jako że jej wykształcenie jest czysto zewnętrzne, skierowane na zewnętrzne bodźce („rzeczy godne widzenia”).
Takie wykształcenie – czysto ilościowe, encyklopedyczne, nieformatywne
– prowadzi do przeciążenia i przytłumienia instynktów jednostkowych i narodowych6. Nowocześni ludzie są barbarzyńcami, a ich ciekawość jest
w istocie nieukierunkowaną łapczywością. Kultywacja wykształcenia historycznego łączy się przy tym z rezygnacją z wychowania.
Nietzscheańska koncepcji historii skłania do sformułowania poważnych obiekcji. W koncepcji tej brak wyraźnie określonych kryteriów wielkości w odniesieniu do auctores historiae. Dochodzi w niej do głosu amoralizm Nietzschego prowadzący filozofa aż do apologii okrucieństwa. Podczas
gdy Schopenhauer uznawał okrucieństwo za podłość mającą swe źródło
w złośliwości (Bosheit), o tyle Nietzsche traktuje je jako immanentne życiu,
jako „naturalne”. Dlatego niekiedy opisuje je niczym przyrodnik-fizjolog:
„Przypatrywanie się cierpieniu sprawia przyjemność, zadawanie cierpienia
jeszcze większą (...)”7. W Zmierzchu bożyszcz dokonuje niemal apoteozy
okrucieństwa − pod warunkiem wszakże, że skutkuje ono twórczością: „Istnienie sztuki, istnienie wszelkiego odczuwania i tworzenia estetycznego zależy bezwarunkowo od pewnego uprzedniego stanu fizjologicznego: od
u p o j e n i a . Trzeba, by upojenie wzmogło najpierw pobudliwość całej machiny: inaczej o sztuce nie może być mowy. Wszystkie, acz tak rozmaicie
uwarunkowane rodzaje upojenia mają tę moc: przede wszystkim upojenie
popędu płciowego, ta najdawniejsza i najpierwotniejsza forma upojenia. Dalej upojenie towarzyszące wszystkim wielkim żądzom, wszystkim silnym

6

„Człowiek nowoczesny wlecze ostatecznie z sobą ogromne mnóstwo niestrawnych kamieni wiedzy (…)” – (PiSH 80).
7
F. Nietzsche, Z genealogii moralności, przeł. L. Staff, Warszawa 1904, s. 69.
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afektom (...) upojenie okrucieństwem; upojenie zniszczeniem (...) wreszcie
upojenie woli, upojenie nagromadzonej i wezbranej woli”8.
Tymczasem, jak trafnie stwierdził M. Zdziechowski, nie istnieje
wielkość pozbawiona pierwiastka moralnego. Innymi słowy, w wypadku
braku wielkości moralnej przy wystąpieniu innych rodzajów wielkości, np.
wpływowości działań danej jednostki, nie należy w ogóle mówić o wielkości9. Nietzsche ze swym – romantyzującym co prawda – biologizmem jest
daleki od takiego humanistycznego stanowiska.
Po Nietzschem
To między innymi na skutek Nietzscheańskiej krytyki wiedza historyczna uległa daleko idącej dekonstrukcji. Podważony został nie tylko ideał
poszukiwania obiektywnego obrazu przeszłości, lecz podejrzane stały się
same motywy uprawiania tej dyscypliny. Właściwe wielkim narracjom kategorie ludzkości, cywilizacji czy narodu okazały się obciążone ideologicznie i nazbyt konstrukcyjne, aby chwytać historyczny konkret. R. G. Collingwood stwierdził, że historycy zajmują się nie tym, co ludzie robią, ale co
mówią. M. Foucault analizował wplatanie historii w mechanizmy władzy;
w podobnym kierunku zmierzał feminizm i postkolonializm. W reakcji na tę
krytykę i aby ocalić konkret zwrócono się ku mikrohistorii, badaniu epizodów i drobnych fragmentów przeszłości, niekiedy w nadziei, że rzuci to
światło na większą całość: C. Ginzburg (Ser i robaki, 1976), E. Le RoyLadurie (Montaillou, 1978), N. Zemon-Davis (The Return of Martin Guerre,1983) i R. Darnton (The Great Cat Massacre, 1984). Tak się jednak nie
stało. Mikrohistorie – łączące podejście antropologii kulturowej i historiografii – same okazały się epizodem i zjawiskiem napędzanym przez kulturalną modę na rodzaj pisarstwa o szczególnej „estetyce”.
Genealogiczne podejście do historii, które znajdujemy u Nietzschego
kontynuowali później narratywiści. Jedno z ich głównych pytań dotyczyło
elementów „sterujących” – w sposób uświadamiany przez historyka bądź
milczący – konstruowaniem historycznej narracji. Hayden White dowodził
w Metahistory, że u podstaw konstrukcji stoi tu nieuświadamiany najczęściej przez badacza wybór jednej spośród czterech strategii retorycznych:

8

F. Nietzsche, Zmierzch bożyszcz czyli jak filozofuje się młotem, przeł. S. Wyrzykowski,
Warszawa 1906, s. 72.
9
M. Zdziechowski, O okrucieństwie, Kraków 1993.
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metafory, metonimi, synekdochy i ironii. Decydują one o prefiguracji przeszłości jako tragedii lub romansu10.
Historia dziś: utrata i kompensacja
Ostatnia kwestia to kształt współczesnej świadomości historycznej.
Jeśli za najbardziej widoczne i statystycznie mierzalne signa nowoczesności
uznać przyspieszenie i prędkość (P. Virilio), staje się jasne, że zanikanie tego, co aktualne i przeszłe nabrało tempa. Sytuacja ta zrodziła kilka postaw
reaktywnych. Niektórzy wybierają życie bez historii, mniej lub bardziej
utopijne, oparte na emancypacyjnym przekonaniu, że jest ona rezerwuarem
błędów i zbrodni i że odrzucając ją niewiele tracimy (R. Rorty). Kilka dekad
temu Marc Bloch przestrzegał, że cywilizacje mogą ulegać zmianom i nie
jest wykluczone, że i nasza odwróci się kiedyś od przeszłości. Inni, w tym
część postmodernistów, pogrążają się w kultywacji melancholii, poczucia
nieodżałowanej utraty, zwłaszcza w odniesieniu do wielkich dzieł kulturowych (G. Vattimo). Część myślicieli wybiera szlachetną nostalgię za tym,
co dawne jako utraconym czasem zadomowienia (mediocentryści, M. Scheler, komunitarianie, zwłaszcza A. MacIntyre). Nieliczni są zdania, że przeszłość może wciąż ożywać w teraźniejszości, byle tylko zdobyć się na wysiłek artykulacji tego, co w niej najlepsze. Tego zdania jest Ch. Taylor, gdy
we współczesnym oderwaniu się od historii upatruje powodu zasadniczej
kulturowej dezorientacji Zachodu (należy wrócić do źródeł, czyli do tych
ideałów, jak ideał autentyczności, które nolens volens, tyle że w strywializowanej postaci, wciąż na nas oddziaływują)11.
Nadzieja na to, że odrywające nas od przeszłości, nihilistyczne przyspieszenie nie sterroryzuje umysłów ma także dziś dwie mocne podstawy.
Oto wraz z narastającym przyspieszeniem nowoczesnym obserwujemy zjawisko wzmożonej, wielodziedzinowej muzealizacji (H. Lubbe). Muzealizacja ta jest rodzajem instynktownej samoobrony przed utratą orientacji życiowej wskutek zerwania z tradycją. G. Agamben jest nawet zdania, że powstające muzea z rozbudzonym przez nie kultem przedmiotów i doznań są
współczesnym odpowiednikiem kościołów, dawnych miejsc kultu.
Drugim punktem oparcia dla świadomości nowoczesnej jest zwrot
ku humanistyce jako zespołowi nauk kompensujących negatywne skutki
10

Zob. H. White, Metahistory. The Historical Imagination In Nineteenth-Century Europe,
Baltimore 1973.
11
Pisałem o tym szerzej w pracy Spór o nowoczesność w poglądach Charlesa Taylora
i Alasdaira MacIntyre’a, Rzeszów 2008, s. 36.
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przyspieszenia. Nauki humanistyczne (w tym filozofia), mówi Odo Marquard, sceptyk wywodzący się ze szkoły J. Rittera, z ich nieuchronnie historyczną orientacją, odmienną od nauk przyrodniczych są rodzajem miękkiej
otuliny12. To one osadzają nas w przeszłości. Dostarczają poczucia bezpieczeństwa i związku z tym, co dawne jako tradycją. Zapewniają zniszczone
lub znacznie nadwątlone poczucie tożsamości.
Summary
Philosophical critique of history (historiography) has a long tradition. Main figures in this tradition are A. Schopenhauer, J. Burckhardt and
F. Nietzsche. Nietzsche accused 19th century academic historiography of being blind on contemporary problems and of taking attitude which is called
laudatio temporis acti. After Nietzsche philosophy of history was dominated by attitude which tried to discover what is a parte subiecti of historical knowledge.
Dr hab. Witold Nowak, Instytut Socjologii, Wydział SocjologicznoHistoryczny, Uniwersytet Rzeszowski.

12

Zob. O. Marquard, Szczęście w nieszczęściu. Rozważania filozoficzne, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 2001, s. 108-115.
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Jan Paweł II, zapytany na początku pontyfikatu, jaki jest największy
problem naszych czasów, odpowiedział bez wahania: kryzys kultury. Wskazał także jego najgłębsze źródło – „błąd antropologiczny”, czyli zafałszowanie prawdy o człowieku. Wskazał również nurty filozoficzne, które do
tego zafałszowania doprowadziły. Były to:
• racjonalizm nowożytny, który rozwinął się po filozofii Descartesa z jego
subiektywizmem: „cogito ergo sum”, który zabsolutyzował ludzką świadomość,
• racjonalizm oświeceniowy, który podważył wartość objawienia chrześcijańskiego, dążył do wyeliminowania chrześcijaństwa z kultury, przeciwstawił wiarę rozumowi. Ostatecznie prowadziło to do deizmu, ateizmu, sekularyzacji i laicyzacji życia,
• racjonalizm scjentystyczny, zawężający rozum ludzki do wąsko pojętej
nauki (liczą się jedynie nauki empiryczne, przyrodnicze), ukierunkowanie nauki na rozwój techniki, doskonalenie narzędzi, produkcję rzeczy,
środków komunikacji. Wielkie sukcesy nauki w tej dziedzinie często
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prowadziły do zacieśnienia życia ludzkiego do spraw doczesnych (terryzm), konsumizmu.
• Pojawiły się materialistyczne koncepcje człowieka, o wielkim zasięgu,
np. marksistowska koncepcja człowieka, a także skrajnie liberalistyczne,
ateistyczne.
Kryzys współczesnej kultury dotyczy więc samych fundamentów
i polega na przyjęciu niewłaściwej wizji człowieka, czyli na nieprawidłowej
odpowiedzi na pytanie: kim człowiek jest, jaki sens i cel ma jego życie, kim
ma się stać poprzez działania kulturowe. We współczesnej kulturze wyraźnie narasta brak zaufania do własnego człowieczeństwa, do minimalizowania sensu i celu bycia człowiekiem. W najnowszych nurtach myślowych, jak
np. w postmodernizmie, problem celu i sensu życia ludzkiego często jest
pomijany na korzyść życia „chwilą obecną”, traktowania go lekko jako rodzaj „zabawy”. Co więcej, nie docenia się wartości prawdy i nie uznaje jej
prymatu w życiu ludzkim. Rezygnuje się z prawdy jako adekwatności między poznaniem a rzeczywistością na korzyść „faktów medialnych”, które
mają zapewnić koniunkturę i doraźny sukces. Do rangi priorytetów urastają
kategorie „postęp”, „nowość”, narzucające szereg pozornych nakazów, które należy pełnić, by być człowiekiem sukcesu, człowiekiem nowoczesnym.
Podważa się najistotniejsze wartości – samo życie ludzkie, zniekształca się
i pozbawia odpowiedzialności ważne dziedziny życia – przede wszystkim
miłość, czyniąc z niej sumę doznań, zwłaszcza seksualnych.
W tej sytuacji Jan Paweł II jeszcze w okresie przedpapieskim swoje
dociekania filozoficzne skupił na człowieku i wypracował antropologię filozoficzną – metafizykę osoby, w której ukazał istotny związek człowieka
z kulturą.
1. Człowiek jest osobą
Owocem wieloletniej pracy filozoficznej było wyeksponowanie zarówno od strony metafizycznej jak i fenomenologicznej prawdy o osobowym sposobie istnienia i działania człowieka1.
Człowiek jest osobą, to znaczy:
• istnieje w sobie jako samodzielny podmiot;
• jest rozumny i wolny i jako taki jest sprawcą czynów, przez które tworzy siebie i tworzy kulturę („ratione et arte vivit”);
1

Najważniejsze pozycje zawierające antropologię filozoficzną Ks. K. Wojtyły: Miłość
i odpowiedzialność, Lublin 1960 oraz Osoba i czyn, Kraków 1969.
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ontycznie złożony jest z czynnika materialnego i duchowego, przy czym
czynnik duchowy jest fundamentalny;
• jest bytem dynamicznym, rozwija się realizując ukierunkowania swojej
natury na prawdę, dobro, piękno, świętość w nieskończonym wymiarze.
Ma więc wymiar transcendentny – jest otwarty na Pełnię – Boga.
Człowiek od początku swego zaistnienia jest osobą, rodzi się jako
osoba i staje się coraz pełniej osobą, rozwijając dane w naturze możliwości.
Staje się coraz bardziej „kimś” poprzez poznanie prawdy, realizację dobra,
działanie twórcze i religijne.
Człowiek jako świadoma i wolna osoba, dynamiczna, żyjąca „rozumem” i „twórczością”, jest więc istotnie związana z kulturą. Żyje w kulturze
i tworzy kulturę. Kultura jest sposobem istnienia człowieka.
„Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze. Nie ma
człowieka, który nie tworzy kultury i jej nie przyswaja. Nie ma człowieka,
który żyłby poza kulturą, bez kultury. Człowiek bytuje zawsze na sposób
jakiejś kultury sobie właściwej, która z kolei stwarza pomiędzy ludźmi właściwą dla nich więź, stanowiąc o międzyludzkim i społecznym charakterze
ludzkiego bytowania”2.
2. Człowiek – podmiotem i przedmiotem kultury
Często traktuje się kulturę jako coś od człowieka niezależnego, która
działa na człowieka, lub zawęża się termin „kultura” do dzieł wybitnych,
mówi się o „ludziach kultury” mając na uwadze pisarzy, aktorów, muzyków. Jan Paweł II przypomina podstawową prawdę, że każdy człowiek jest
twórcą kultury, jej podmiotem sprawczym. On także jest pierwszym przedmiotem i celem, a także „materią”. Wszystko w kulturze jest dzięki człowiekowi, przez człowieka i ostatecznie dla niego, dla jego doskonalenia,
pełnego rozwoju.
Ukazując człowieka jako podmiot kultury, Jan Paweł II podkreśla integralność podmiotu jako sprawcy kultury. Człowiek jest jeden, cały, niepodzielny. Choć ontycznie złożony z wielu elementów, przede wszystkim
z czynnika materialnego i duchowego, to w działaniu jako podmiot sprawczy jest jednością, całością (istnienie jego jest istnieniem osoby – jedność
istnienia). Wymiar materialno-duchowy (cielesno-duchowy) człowieka
sprawia, że człowiek tworzy zarówno kulturę materialną, jak i duchową.
Dzieła materialnej kultury świadczą o jakimś „uduchowieniu” materii, na2

Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone w siedzibie UNESCO, Paryż 2 czerwca 1980, §6.
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tomiast dzieła kultury duchowej świadczą o swoistej „materialności” ducha
i tego, co duchowe. Dzieła duchowe zapośredniczone są zwykle w jakimś
materiale.
Wskazując na integralność człowieka jako podmiotu duchowomaterialnego, który jest syntezą materii i ducha, Jan Paweł II odcina się
zdecydowanie zarówno od koncepcji materialistycznych jak i idealistycznych.
„Zarówno jakakolwiek absolutyzacja materii w strukturze ludzkiego
podmiotu, jak też idealistyczna absolutyzacja człowieka nie oddaje całej
rzeczywistości prawdy o człowieku i nie służą kulturze”3.
Osoba ludzka posiada wymiar transcendentny. Jej otwarcie na prawdę, dobro, piękno nigdy się nie kończy, co wskazuje na nieskończoną „pojemność” człowieka. Człowiek „dotyka” Transcendencji – Boga. Wiąże się
to z organicznym i konstytutywnym związkiem religii, w szczególności religii chrześcijańskiej z kulturą4.
„Ten bowiem związek jest kulturotwórczy od samych podstaw. Ażeby tworzyć kulturę, trzeba do końca i integralnie widzieć człowieka jako
szczególną, samoistną wartość, jako podmiot związany z Osobową Transcendencją. Trzeba tego człowieka afirmować dla niego samego, nie dla jakichkolwiek racji czy względów – jedynie dla niego samego! Trzeba tego
człowieka po prostu miłować dlatego, że jest człowiekiem – trzeba wymagać dla niego miłości ze względu na szczególną godność, jaką posiada. Otóż
ten zespół treści należy do samej istoty ewangelicznego orędzia Chrystusa
i posłannictwa Kościoła, bez względu na wszystko, co w tej sprawie wypowiedziały krytyczne umysły oraz czego dokonały różne prądy niechętne religii w ogóle, a chrześcijaństwu w szczególności”5.
„Osią każdej kultury jest postawa człowieka wobec najwyższej tajemnicy – tajemnicy Boga”6.
Transcendentny wymiar człowieka – otwarcie na Boga wskazuje na
wielką godność człowieka. Osoba ludzka pochodzi od Boga i może dążyć
do Niego „poznając i miłując”, czyli w sposób świadomy i wolny kształtować siebie na „wzór Boga”.
Człowiek jest nie tylko podmiotem-sprawcą kultury, jest także zasadniczym celem i przedmiotem. Zadaniem kultury jest rozwój człowieka,
jego spełnienie zgodne z prawdą o człowieku, którą powinien poznawać,
3

Tamże, §8.
Tamże, §8.
5
Tamże, §8.
6
Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, 24.
4
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zaakceptować i kierować według niej swoim rozwojem. „Rozwój mierzy się
i ukierunkowuje według tej rzeczywistości i powołania widzianego całościowo, czyli według jego «parametru wewnętrznego»”7.
Człowiek do swego rozwoju potrzebuje dóbr materialnych i jak najlepszych narzędzi. Są one konieczne do życia, dzięki nim dokonuje się rozwój, postęp, otwierają się przed człowiekiem nowe horyzonty. Człowiek
powołany jest do kierowania nimi, panowania nad nimi, transcenduje je,
gdyż powołany jest do rozwoju swego wymiaru duchowego.
Wszystko to sprawia, że „pierwszym i podstawowym faktem kulturalnym jest sam człowiek duchowo dojrzały, czyli człowiek w pełni wychowany, zdolny wychowywać sam siebie i drugich”8.
Związek człowieka z kulturą – według Jana Pawła II – jest tak ścisły,
iż uważa on, że „pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury (...) jest wychowanie. W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek
stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej «był» a nie tylko więcej «miał», aby więc poprzez wszystko, co ma umiał bardziej «być»
nie tylko «z drugimi», ale także «dla drugiego». Wychowanie posiada podstawowe znaczenie dla kształtowania stosunków międzyludzkich i społecznych”9.
Kultura w pierwszym rzędzie ma więc kształtować, tworzyć człowieka, by coraz lepiej poznawał rzeczywistość świata i siebie, coraz doskonalej i piękniej kochał drugich ludzi i Boga. Wymaga to ze strony działań
kulturowych skoncentrowania wysiłków na człowieku, jego „uprawie”.
Wynikają z tego pewne wymagania i priorytety:
• pierwszym i podstawowym wymiarem kultury jest zdrowa moralność:
kultura moralna (właściwie kultura miłości). Podejmowanie słusznych,
zgodnych z sumieniem decyzji i realizowanie poznanego dobra doskonali człowieka w samej głębi jego bytowania i kształtuje właściwe relacje z innymi – buduje społeczność – kulturę miłości;
• rodzina stanowi pierwsze i najważniejsze środowisko kulturotwórcze
– wychowawcze. Jan Paweł II podkreśla „prymat rodziny” w dziele wychowania do prawdziwego człowieczeństwa. W rodzinie człowiek
otrzymuje pierwsze i decydujące wyobrażenia związane z prawdą i dobrem – „uczy się, co znaczy kochać i być kochanym, a więc co konkretnie znaczy być osobą (...) Rodzina stanowi ośrodek kultury życia”10;
7

Jan Paweł II, Encyklika Solliciduto res socialis, 29.
UNESCO, §12.
9
Tamże, §11.
10
Encyklika Centesimus annus, 39.
8
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niezbywalnym środowiskiem kulturotwórczym jest – według Jana Pawła
II – także naród jako rodzina rodzin, będący wspólnotą ludzi, których
łączy przede wszystkim kultura. Naród istnieje „z kultury” i „dla kultury”.
Osobowa godność człowieka domaga się suwerenności rodziny i narodu oraz kształtowania innych społeczności np. państwa na wzór rodziny
i nie narzucania struktur i schematów, które nie uwzględniają pełnej prawdy
o osobie ludzkiej i nie gwarantują jej prawidłowego rozwoju.
3. Człowiek w centrum wszystkich dziedzin kultury
Człowiek, który jest osobą, od początku swego życia staje się coraz
bardziej osobą, coraz bardziej „kimś” właśnie przez kulturę. Jest ona realizacją możności poznania prawdy, realizacją poznanego, uznanego i wybranego dobra oraz tworzeniem piękna oraz świętości. Człowiek do swego
rozwoju potrzebuje dóbr materialnych i narzędzi, które ułatwiają życie.
Wartości duchowe są jednak podstawowe i odnoszą się wprost do człowieka, doskonalą samego człowieka i relacje międzyludzkie (społeczności).
Prawda o człowieku jako osobie dynamicznej oraz rozumienie kultury jako drogi rozwoju przede wszystkim człowieka wyznaczają dziedziny
kultury i ich kolejność, choć trudno rozdzielić te wartości: prawdę, dobro,
piękno i świętość. One wzajemnie się przenikają, choć tworzą odrębne
dziedziny kultury: prawda – naukę, dobro – moralność, piękno – sztukę,
a świętość – religię.
Nauka – Jan Paweł II akcentuje konstytutywny związek człowieka
z prawdą rozumianą klasycznie jako zgodność ludzkiego poznania z rzeczywistością. Prawda jest wartością podstawową dla życia ludzkiego i ludzkiej kultury. Stanowi fundament dla pozostałych wartości i dziedzin kultury:
„Człowiek jest sobą przez prawdę i staje się bardziej sobą przez coraz pełniejsze poznanie prawdy”11.
Człowiek jako byt rozumny jest zdolny do poznania prawdy. Prawda
jest światłem, dzięki któremu człowiek zdobywa orientację w całej rzeczywistości i może pokierować swoim życiem.
Jan Paweł II przypisuje wielkie znaczenie prawdzie i uprawianiu nauki. Docenia ogromną wartość nauki i jej osiągnięcia. Nie zacieśnia pojęcia
nauki do nauk szczegółowych. Wskazuje na potrzebę filozofii jako nauki
samodzielnej i teologii. Wszystkie typy nauk powinny mieć na względzie
11

UNESCO, §17.
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dobro człowieka. Ono jest kryterium prawidłowości i skuteczności. Niestety
– jak pokazują najnowsze dzieje kultury i nauki, istnieje możliwość zastosowania wyników nauk do celów sprzecznych z dobrem człowieka, jak to
się dzieje w przypadku manipulacji genetycznych, produkcji broni chemicznej, bakteriologicznej czy nuklearnej, nie mówiąc już o aborcji czy eutanazji.
Moralność stanowi działanie człowieka i dziedzinę ludzkiej kultury, której wartością jest dobro. Moralność i jej podstawowy dynamizm – miłość – stanowi w pewnym sensie najważniejszą dziedzinę życia osobowego
i kultury, przez którą bezpośrednio tworzy się człowiek, tworzy się od wewnątrz. Człowiek z natury posiada strukturę moralną – ukierunkowany jest
na dobro, pragnie dobra. Człowiek w swojej naturze ma ukierunkowanie na
dobro: „Czyń dobro” (syndereza). Dzięki rozumowi w jego funkcji praktycznej człowiek poznaje różne dobra, spośród których sam wybiera sąd
praktyczny, budzący powinność, będącą podstawą decyzji czyli wyboru poznanego i uznanego za „słuszne” dobra. Wybór konkretnego dobra zależy
ostatecznie od woli człowieka i dlatego człowiek jest odpowiedzialny za
dokonane wybory.
Moralność, zarówno w życiu indywidualnym jak i społecznym, stanowi działanie najistotniejsze. Dla wszelkich społeczności człowiek stanowi
dobro, które należy afirmować i odnosić się doń z miłością, czyli chcieć dobra. Jan Paweł II sformułował w swojej filozofii człowieka tzw. wartość antropologiczną: „miłość jest właściwym odniesieniem do osoby”12.
Człowiek w dziedzinie działania moralnego domaga się szczególnej
uprawy – wychowania, nabycia sprawności (cnót). Chodzi przede wszystkim o słuszne wybory. Przed nimi staje każdy człowiek i stają społeczności,
staje ludzkość. Stanowią one istotę ludzkiej wolności. Obecnie cała ludzkość stoi przed wielkimi wyborami moralnymi: ingerować czy nie w samo
jądro życia człowieka (klonowanie, zapłodnienie in vitro), szanować życie
czy je zabijać na żądanie (aborcja, eutanazja), liczyć się z ludzką naturą czy
nie (sprawa związków homoseksualnych, zmiana płci).
Sztuka jest realizacją piękna. Ludzkie powołanie jest powołaniem
twórczym. Od nas samych przecież w dużej mierze zależy forma i kształt
życia, naszych czynów. W sposób świadomy i wolny „kształtujemy materię
własnego człowieczeństwa”. Człowiek jest „twórcą własnego życia: ma
uczynić z niego arcydzieło sztuki”13.
12
13

Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986, s. 42.
Jan Paweł II, List do artystów, Watykan 1999, p.1.
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Pojęcie sztuki ma szeroki zakres. W pewnym sensie odnosi się do
wszystkich dziedzin kultury, mówi się przecież o sztuce wychowania.
Wszystkie działania ludzkie domagają się uprawy i inwencji twórczej i są
jakąś sztuką i powinny być piękne. Niemniej – jak przy pozostałych wartościach – tak w przypadku wartości piękna – wyodrębnia się oddzielną dziedzinę kultury – sztukę, w której „odnajduje się nowy wymiar i niezwykły
środek wyrażania swojego rozwoju duchowego”14.
Jan Paweł II zwraca uwagę na „głęboki wymiar sztuki, duchowy
i religijny”. Jest to „wniknięcie twórczą intuicją w największe tajemnice życia, szczególnie tajemnicę człowieka i Boga”15.
„W sztuce, podobnie jak w innych dziedzinach kultury, chodzi
o człowieka, o pokazanie i pomoc w realizowaniu jego powołania nowymi
środkami: przez słowo, obraz, dźwięk. Przez piękno form sztuka przywołuje
tajemnicę tego, co niewyrażalne, szczególnie ludzkiej miłości. Wyraża
prawdę, dobro (miłość) w swoistej, twórczej, pięknej formie. A piękno jest
kluczem tajemnicy i wezwaniem do transcendencji”16. Sztuka posiada moc
wspomagającą – pociesza, uczy bycia bezinteresownym (kontemplacja
piękna uwzniośla).
Współcześnie w sztuce, podobnie jak w pozostałych dziedzinach
kultury, występują pewne zakłócenia. Sztuka współczesna pokazuje człowieka przeważnie w jego negatywności, jakby rezygnując z kategorii piękna
i dobra. Mówi się nawet o antysztuce. Odnosi się wrażenie, że sztuka zrezygnowała z funkcji wspomagania człowieka. Świadczy to o wewnętrznym
rozbiciu twórców i ma negatywny wpływ na rozwój zwłaszcza młodego
człowieka.
Religia – wyrasta ze sposobu istnienia osoby ludzkiej. Człowiek
jako osoba posiada strukturę religijną podobnie jak posiada strukturę moralną. Człowiek jest z natury religijny, otwarty na Boga (w dziejach kultury
– różnie rozumianego).
Religia jako dziedzina kultury obejmuje to wszystko, co odnosi się
do relacji (więzi) człowieka z Bogiem Wyróżnioną i realizowaną wartością
działania religijnego jest świętość. Człowiek jako otwarty na prawdę, dobro
i piękno w nieskończonym zakresie, ma wymiar transcendentny. Jako taki
jest „capax Dei”, czyli jest zdolny, choć w sposób niedoskonały, poznać
i pokochać Pełnię Prawdy, Dobra, Piękna i Świętości, czyli Boga i związać
się z Nim w sposób świadomy i wolny. Człowiek, nie mając pełnego po14
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znania Boga, może nieustannie szukać Go i w sposób dostępny „poznawać
i miłować”. Osoba ludzka przez swój związek z Bogiem osiąga szczyt swoich możliwości rozwojowych. Świętość jako wartość czynów religijnych nie
jest w stosunku do prawdy, dobra i piękna nową, odrębną wartością. Pełni
jednak funkcję ogromnie ważną, wszystkie je przenika i wszystkim nadaje
ostateczny sens i spełnienie. Dlatego religia w kulturze zajmuje miejsce
szczególne. Jest określoną dziedziną kultury i równocześnie wszystkie je
przekracza. Jest „osią kultury”, jej zwornikiem, jej „ogniskową”. Religia
usensawnia życie człowieka, wskazuje na ostateczny jego cel i przez to
usensawnia wszystkie działania kulturowe.
Religia wnosi do kultury pełną prawdę o człowieku i sensie i ostatecznym celu jego życia, wskazuje na drogi jego spełnienia. Najpełniej realizuje się to w religii chrześcijańskiej. Chrześcijaństwo wniosło do kultury
prawdy dotyczące człowieka i Boga oraz ich wzajemnych relacji z objawienia, czyli ze źródeł boskich (nie eliminując tego, co powiedzieć może w tej
dziedzinie rozum ludzki – czyli filozofia).
Chrystus – Bóg-Człowiek jest szczytem objawienia. Objawia zatem
pełną prawdę o Bogu i o człowieku, jest doskonałym modelem życia ludzkiego oraz źródłem daru nowego życia i mocy jego realizacji.
„Bóg stał się człowiekiem w Jezusie Chrystusie, który jest centralną
tajemnicą, do której należy się odwołać, by zrozumieć tajemnicę istnienia
człowieka, świata stworzonego i samego Boga”17. Chrystus jest „adekwatną
egzystencjalnie odpowiedzią na pragnienie dobra, prawdy i życia, obecne
w sercu każdego człowieka”18. „Syn Boży wniósł bowiem w dzieje ludzkości całe ewangeliczne bogactwo prawdy i dobra, a wraz z nim objawił także
nowy wymiar piękna: orędzie ewangeliczne jest nim napełnione po brzegi”19.
Jan Paweł II poświęca wiele uwagi i miejsca w swoich dokumentach
i wypowiedziach relacji między człowiekiem, religią i kulturą. Jest tym, który swoją myślą i swoimi działaniami otworzył Kościół naszych czasów na
wszystkie dziedziny kultury i ukazał, jak religia chrześcijańska stara się
uczynić kulturowe wysiłki drogą spełniania się człowieka – drogą do świętości. Doceniał kulturę, nawiązywał żywy kontakt z wszystkimi dziedzinami
kultury, inspirował Kościół, Europę, świat do budowania kultury prawdy
i miłości człowieka. Sam był w sposób szczególny „człowiekiem kultury”
– uczestniczył twórczo we wszystkich jej dziedzinach – w nauce (filozofii
17

Tamże, p.5.
Encyklika Centesimus annus, 5.
19
List, p.5.
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i teologii), moralności (mówił o miłości i realizował ją w odniesieniu do
Boga i ludzi), w sztuce – był poetą i aktorem. A w dziedzinie świętości
– osiągnął - jak ufamy stwierdzi to oficjalnie Kościół – jej szczyt – „świętość heroiczną”.
Summary
Karol Wojtyla even before he became the Pope John Paul II he has
focused his philosophical interests on a human being. He created the philosophical anthropology showing a human as the conscious and free person,
who lives in culture and who creates culture. According to John Paul II the
main source of the contemporary culture’s crisis is “the anthropological error” – the incorrect answer on questions such as: who is a human being and
what sense and aim the human’s life has. The Pope emphasized that culture
is the way of every person’s existence and showed relations between human, religion and culture. He claimed that religion has it exceptional place
in culture – bringing these undivided truth about human, it points to the
definite aim of human’s life and that way gives sense to every cultural actions. That task is fully executed by Christianity.
Siostra prof. zwycz. dr hab. Zofia J. Zdybicka, emerytowana profesor
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, jeden z głównych
przedstawicieli Filozoficznej Szkoły Lubelskiej, twórca i wieloletni kierownik Katedry Filozofii Religii KUL. Współpracowała z Karolem Wojtyłą, który w latach 1956-1978 był także profesorem KUL.
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Wstęp
Praca w ujęciu współczesnej myśli chrześcijańskiej jawi się jako
zjawisko pozytywnie wpływające na człowieka i jego relację do Boga. Jest
rozumiana jako przyporządkowanie sobie świata przez człowieka, jako wyzwalanie się od konieczności natury, uzyskiwanie wolności i władzy nad
światem. Z jednej strony praca jest koniecznością, z drugiej jednak stanowi
wewnętrzną potrzebę człowieka, jego przywilej i szansę.
Szczególne miejsce w nauczaniu społecznym Jana Pawła II zajmuje
człowiek w kontekście pracy, jako działająca osoba, która poprzez czyn realizuje swoje powołanie do życia i świętości. Rdzeń nauczania papieża stanowi fundamentalne stwierdzenie, że „człowiek jest drogą Kościoła”1. Papież próbuje dać odpowiedź na pytanie, jakie miejsce w życiu człowieka
powinna zajmować praca, jak wpływa ona na rozwój i odkrycie osoby ludzkiej?
Antropologia Ojca Świętego Jana Pawła II wynika z jego personalistycznych i fenomenologicznych poglądów, z uwzględnieniem klasycznych
1

M. Jaworski, Koncepcja antropologii filozoficznej w ujęciu Kard. Karola Wojtyły, Analecta Cracoviensia 1973-1974, nr 5 – 6, s. 91-106.
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koncepcji na ten temat. Praca jest aktualizacją naszej rozumności, aktywnym stosunkiem do otaczającej nas rzeczywistości, próbą jej doskonalenia
na miarę naszej doskonałości, a także współdziałaniem ze Stwórcą.
Całe bowiem bogactwo pracy jest podporządkowane człowiekowi,
jako jej podmiotowi. W nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II podmiotowość pracy ludzkiej stanowi przewodnią wartość procesu pracy i ją niejako
konstytuuje. Przedmiot pracy jest natomiast miejscem i sposobem samorealizacji osoby poprzez rozumne wykorzystanie i ochronę poddanego jej
świata.
1. Podmiotowy aspekt pracy
Człowiek jest podmiotowo kimś – i to go wyodrębnia wśród reszty
widzialnego świata, które przedmiotowo są zawsze czymś”2. Ten pogląd
o godności osoby ludzkiej jako działającym podmiocie jest wyznacznikiem
poglądów Jana Pawła II dotyczących pracy.
Celem prowadzenia teoretycznej analizy nad pracą ludzką jest nie
tylko przygotowanie pewnej spójnej i zgodnej z Bożym Objawieniem koncepcji, ale przede wszystkim jest nim ukazywanie ciągle na nowo ludziom
wszystkich epok stwórczego i zbawczego wymiaru pracy, jako daru Boga
dla człowieka. „Z pewnością praca jest „rzeczą starą” – tak starą jak człowiek i jego życie na ziemi. Równocześnie zaś ogólna sytuacja człowieka
w świecie współczesnym, rozpoznawana i analizowana w różnych aspektach geograficznych, kulturalnych i cywilizacyjnych domaga się tego, aby
odsłaniać nowe znaczenia pracy ludzkiej – a także, aby formułować nowe
zadania, jakie w tej dziedzinie stoją przed każdym człowiekiem, przed rodziną, przed poszczególnymi narodami i całą ludzkością, wreszcie również
przed samym Kościołem”3.
Powszechność zjawiska pracy ludzkiej, którą określa się każdą niemal czynność człowieka, prowadzi do prób ujęcia jej w definicji. Chrześcijańska antropologia mówiąc o pracy wskazuje na zasadniczą prawdę, iż jest
ona darem Boga dla człowieka. Praca przynależy zatem jedynie osobie
ludzkiej, będąc jej dobrem, elementem wpisanym w naturę każdej istoty
ludzkiej.

2
3

K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1960, s. 9.
Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens, Watykan 1981, (dalej LE 2).
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Definiując pracę w tym kontekście można by powiedzieć, iż jest ona
powołaniem człowieka i jego obowiązkiem4, wypływającym z woli Bożej.
„Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją
sobie poddaną” (Rdz 1, 28). Z religijnego punktu widzenia pracę można potraktować jako aktywną formę życia, która powinna wypełnić powołanie
człowieka i dzięki temu sama stać się powołaniem, poprzez pracę bowiem
człowiek odpowiada swoim życiem na wezwanie Boga5.
Praca ludzka stanowi więc swego rodzaju obowiązek, który wypływa z przyrodzonej i nadprzyrodzonej godności człowieka. „Praca jest wartością, jest dobrem godziwym (bonum honestum), czyli odpowiadającym
godności człowieka oraz wyrażającym tę godność i pomnażającym ją, jest
dobrem człowieka (bonum hominis)”6. Praca w ujęciu chrześcijańskim jest
zatem przede wszystkim oceniana i wartościowana ze względu na jej podmiotowo zbawczy i stwórczy wymiar. Takie podstawy teologiczne prowadzą do definiowania pracy na płaszczyźnie właściwie rozumianego personalizmu. Personalistyczny wymiar pracy urzeczywistnia się w dwóch aspektach. Po pierwsze wyraża się on w tym, iż to osoba ludzka jest właściwym
podmiotem pracy, przez to praca partycypuje w godności osobowej człowieka. Po drugie przez pracę osoba realizuje się w świecie, doskonali się
i dopełnia. Człowiek urzeczywistniając się przez pracę poniekąd bardziej
staje się człowiekiem7.
Praca definiowana w ujęciu personalistycznym jawi się jako zjawisko organicznie związane z osobą ludzką. „praca nosi na sobie szczególne
znamię człowieka i człowieczeństwa, znamię osoby działającej we wspólnocie osób a znamię to stanowi jej wewnętrzną kwalifikację, konstytuuje
niejako samą jej naturę”8. Określając pracę jako zjawisko nie można zatem
pominąć jej koniecznej relacji do osoby ludzkiej9. Bez człowieka bowiem
praca nie istnieje.
Jan Paweł II w encyklice Laborem exercens zauważa, iż „praca
oznacza każdą działalność jaką człowiek spełnia bez względu na jej charakter i okoliczności, to znaczy każdą działalność człowieka, która za pracę
uznać można i uznać należy pośród całego bogactwa czynności, do jakich
4

E. Jarmoch, Nauczanie społeczne Jana Pawła II. W: E. Jarmoch, J. Jaroń, H. Piluś, Człowiek darem i tajemnicą w nauczaniu Jana Pawła II, Siedlce 1999, s. 250.
5
J. Wratny, Obowiązek i prawo do pracy. Chrześcijanin a współczesność 1984 (126),
nr 24, s. 26.
6
LE 9.
7
J. Majka, Katolicka Nauka Społeczna, Warszawa 1988, s. 420.
8
LE 0.
9
E. Jarmoch, Nauczanie społeczne Jana Pawła II..., s. 259.
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jest zdolny i dysponowany poprzez samą swoją naturę, poprzez samo swoje
człowieczeństwo”10. Zatem obowiązek pracy i wynikające z niego prawo do
pracy znajduje swoje głębokie uzasadnienie w naturze i osobowej godności
każdej istoty ludzkiej. W wypadku obowiązku moralnego powstaje zatem
zapotrzebowanie na szerokie rozumienie pracy wykraczające poza pracę
zawodową, a obejmujące również zaangażowanie rodzinne i społeczne.
Praca, jako czyn przynależny każdej osobie ludzkiej, może być rozpatrywana także w aspekcie społecznym. Jan Paweł II rzuca nowe światło
na ten aspekt ludzkiej pracy. Papież uważa, że pracę w jej wymiarze społecznym należy odnieść wprost do jednej z zasadniczych cech samego
człowieka, którą jest właśnie działanie we współdziałaniu i życie we wspólnocie. Dlatego też każde działanie, przez które osoba ludzka wyraża i doskonali swą naturę, jest naznaczone współdziałaniem, czyli dokonuje się
w łączności z innymi, w działaniu dla innych, w uczestnictwie w bytowaniu
innych.
Praca stanowi twórczy, celowy i świadomy wysiłek psychofizyczny
osoby ludzkiej w dążeniu do dobra posiadający znamiona społeczne11. Praca, jeżeli chodzi o jej jakość dla większej skuteczności powinna być realizowana w sposób społeczny. Bez tej społecznej współpracy każda praca
stanowiłaby niejako wynalazek, byłaby powtarzaniem jakby od początku
całego historycznego procesu rozwoju cywilizacyjnego. Zatem w wymiarze
społecznym praca ludzka jest działaniem, poprzez które jednostka korzystając z pracy innych, może stosunkowo szybko osiągnąć właściwy, dla czasu,
w którym żyje, poziom cywilizacyjny. Jednocześnie w tym ujęciu praca
ludzka wprowadza siłą rzeczy jednostkę w relację zależności i długu w stosunku do społeczeństwa. Jak z tego widać, praca zakłada relacje między
ludzkie, zatem jest formą realizacji zewnętrznych powiązań wypływających
z wewnętrznego, podmiotowego otwarcia się na innych, które powinno być
wspólne dla wszystkich ludzi. „W różnorodności i uniwersalności swych
form praca ludzka łączy ludzi, gdyż każdy człowiek szuka w pracy urzeczywistnienia się jego człowieczeństwa, spełnienia osobowego powołania,
które jest mu właściwe z racji samego człowieczeństwa”12.
Myśl Jana Pawła II w tej dziedzinie rozwija się pod kątem wyrosłego
na gruncie fenomenologii personalizmu. Praca ma zatem wymiar podmio10

LE 27.
W. Jachner, Koncepcja pracy ludzkiej w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, Śląskie studia
historyczno- teologiczne 1970, nr 3, s. 76.
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Jan Paweł II, Przemówienie na 68 Sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy, Genewa
15.06.1982. W: Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. II, Lublin- Rzym 1987, s. 203.
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towy. Swoje źródło odnajduje w człowieku i w różnorodności swych form
oddziaływania ku niemu powraca.
Podmiotowość pracy stanowi o godności człowieka stając się godziwym dobrem nie tylko jednostki, ale i całego społeczeństwa. Podmiotowy wymiar pracy ukazuje się w kontekście społecznym przede wszystkim
jako osobowa skłonność do współistnienia i współdziałania z innymi. Dobro, które wynika z tego społecznego wymiaru istnienia i działania człowieka ma charakter ogólnoludzki, stając się formą samorealizacji każdego
człowieka, który wobec swojej niewystarczalności pragnie spełniać siebie,
współistniejąc i współdziałając z innymi. Zatem podmiotowość pracy ludzkiej stanowi w istocie o otwartości człowieka w procesie pracy, na drugą
osobę.
Jan Paweł II uważa, że podmiotowość pracy znajduje swoje najgłębsze uzasadnienie we Wcieleniu i ziemskiej misji Jezusa Chrystusa. Papież
tłumaczy, że poprzez akt Wcielenia Słowo Boga, Słowo Odwieczne stało
się jednym z nas, wykonywało pracę, odczuwało i myślało jak „każdy
z nas”. Z tego faktu Jan Paweł II wyprowadza swoją „ewangelię pracy”,
z której wynika fakt, że podstawą określania wartości pracy ludzkiej nie jest
przede wszystkim rodzaj wykonywanej czynności, ale fakt, że ten, kto ją
wykonuje, jest osobą. Stąd „źródeł godności pracy ludzkiej należy szukać
zatem nade wszystko nie w jej przedmiotowym wymiarze, ale w jej wymiarze podmiotowym”13.
2. Praca w znaczeniu przedmiotowym
Z kolei przedmiot pracy stanowi nieodłączny i konieczny element
rzeczywistości pracy, a jego miejsce i zadanie w tejże rzeczywistości określił Bóg już w akcie stworzenia. „Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił
go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał” (Rdz 2, 15).
Przedmiot pracy jest według księgi Rodzaju drogocennym depozytem, złożonym niejako przez Boga w ręce człowieka, poprzez którego wykorzystanie i ochronę może się realizować powołanie istoty ludzkiej do pracy. Ta zależność podmiotu pracy (człowieka) do przedmiotu (powierzonego
mu świata), jawi się jako wielowymiarowe i wzajemne przenikanie się
zmierzające ku doskonałości osoby i przetwarzanego przez nią świata.
Z jednej strony bowiem człowiek wyciska na ziemi piętno swej pracy, przeobrażając poddany mu świat i ujarzmiając naturę, z drugiej strony zaś rów13
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nież człowiek, sam podlega przeobrażeniom, natura ta bowiem nie tylko go
karmi, ale też go kształtuje i ubogaca nowym sensem14. W całym jednak
procesie pracy, pomimo istotnej roli przedmiotu pracy, wartością nadrzędną
pozostaje zawsze podmiot pracy – człowiek.
Przedmiot pracy, określany w biblijnych opisach stworzenia ziemią,
Ojciec św. Jan Paweł II definiuje jako „przede wszystkim ten fragment widzialnego wszechświata, którego człowiek jest mieszkańcem, pośrednio
jednak można rozumieć cały świat widzialny, o ile może on znaleźć się
w zasięgu wpływów człowieka i jego poszukiwań w celu zaspokojenia własnych potrzeb”15. Zatem nie tylko ziemia, ale i cała rzeczywistość dostępna
i konieczna dla życia osoby ludzkiej ze względu na możliwości tkwiące
w jej naturze, stanowi przedmiot pracy.
Mówiąc o przedmiocie pracy należy zatem ujmować go dynamicznie, jako ten element rzeczywistości pracy ludzkiej, który zmierza ku doskonałości poprzez zgodne z Bożą ekonomią stworzenia działanie człowieka. Wyodrębnienie przedmiotu pracy bez uwzględnienia jego miejsca w tej
Bożej ekonomii stworzenia, powoduje przesadną jego afirmację i wynaturzenie właściwego procesu pracy.
Jan Paweł II wysuwa pogląd, że przedmiot pracy staje się miejscem
samorealizacji człowieka poprzez aktualizacje twórczych możliwości osoby
ludzkiej zgodnie z Bożym imperatywem działania. W tym wymiarze
przedmiot pracy stanowi więc o swej wartości, będąc elementem procesu
pracy jako terenu realizowania wpisanego w naturę człowieka panowania.
Ten aspekt przedmiotowości pracy ludzkiej, jako miejsca panowania człowieka nad światem konstytuuje zarazem samą przedmiotowość pracy. „Owa
uniwersalność, a zarazem wielorakość procesu „panowania nad ziemią”
rzuca światło na pracę ludzką, skoro panowanie człowieka nad ziemią dokonuje się w niej i poprzez nią. W ten sposób wyłania się znaczenie pracy
w sensie przedmiotowym, co znajduje wyraz w kolejnych epokach kultury
i cywilizacji”16. Przedmiotowość pracy odnajduje swoje dopełnienie i cel
w podmiocie.
Przedmiot pracy jest dobry i to jego dobro powiększa się przez działanie podmiotu. Konieczna relacja między podmiotem i przedmiotem pracy
ukazuje jeszcze jedną istotną prawdę o wartości pracy w znaczeniu przedmiotowym. Nie tylko bowiem człowiek kształtuje ziemię, ale również on ze
swej strony podlega przeobrażeniom. Natura ta, bowiem nie tylko go karmi,
14
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ale też go kształtuje i ubogaca nowym sensem. Zatem każdy przedmiot pracy stanowi niejako teren panowania człowieka.
3. Godność pracy ludzkiej
Praca jest powołaniem i obowiązkiem każdego człowieka. Godna
człowieka praca musi potwierdzać jego podmiotowość, a więc rozumność,
wolność, osąd sumienia. Praca jest dobrem człowieka pod warunkiem, że
respektuje jego podmiotowość. To praca jest dla człowieka, a nie człowiek
dla pracy. Nauka chrześcijańska podkreśla etos pracy, lecz dystansuje się od
absolutyzacji pracy.
Jan Paweł II, wychodząc od analizy natury ludzkiej stwierdza, iż
u podstaw godności człowieka tkwi Absolut, Bóg. Ojciec św. wyróżnia niejako dwie płaszczyzny godności osoby: płaszczyznę przyrodzoną i nadprzyrodzoną.
Godność przyrodzona przysługuje osobie ludzkiej ze względu na jej
wolną wolę i świadomość. Godność nadprzyrodzona stanowi natomiast niejako naturalną właściwość osoby, wynikającą z dziecięctwa Bożego oraz
faktu Wcielenia i Odkupienia. Albowiem człowiek poprzez „przynależność
do Chrystusa i w Nim swoje wywyższenie do godności dziecka Bożego, lepiej rozumie także własną godność ludzką, gdyż jest podmiotem przybliżania się Boga do świata i Jego obecności w nim”17. Godność osobowa człowieka wynika zatem z jego pozycji wśród reszty stworzeń i z jego wyniesienia ponad inne rzeczy ze względu na podobieństwo osoby do Boga.
Prawdę o godności człowieka, jaką przekazuje Ojciec św. Jan Paweł
II można zrozumieć w pełni jedynie w świetle koncepcji chrystologicznej,
gdyż „kluczem do zrozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości,
jaką jest człowiek, jest Chrystus”18. Człowiek bez Chrystusa nie zrozumie,
kim jest ani jaka jest jego właściwa godność, ponieważ Chrystus nie przestaje być otwartą księgą nauki o człowieku i jego godności. Głębsze zrozumienie faktu godności osoby ludzkiej musi wynikać z rozważania prawdy,
iż motywem Wcielenia Syna Bożego jest właśnie człowiek. To poprzez
Chrystusa i w Nim „człowiek zdobył pełną świadomość swojej godności,
swojego wyniesienia, transcendentnej wartości, samego człowieczeństwa,
sensu swojego bytowania”19.
17

Jan Paweł II, Dominum et Vivificantem, nr 59.
Jan Paweł II, Przemówienie podczas Mszy św. na Placu Zwycięstwa w Warszawie.
W: Nauczanie społeczne, Pielgrzymka do Polski 1979, Warszawa 1982, t. 1, s. 21.
19
Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, Watykan 1979, (RH 11).
18
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Godność przysługuje każdej istocie ludzkiej i nie jest determinowana
rasą, pochodzeniem, cechami indywidualnymi osoby. Szczególnie w wymiarze nadprzyrodzonym stanowi wartość jednoczącą wszystkich ludzi, jest
fundamentem wszelkiej wspólnoty. Właściwie rozumiana godność osoby
orientowana na Chrystusie wynosi człowieka, który staje się mieszkaniem
Ducha Świętego i Żywą Świątynią Boga i może w sposób pełniejszy pojmować siebie i swoje człowieczeństwo20.
W odniesieniu do pracy ludzkiej jej godność będzie się zatem realizowała przez nadrzędność podmiotowości procesu pracy. Naturę godności
pracy można zrozumieć tylko w odniesieniu do jej podmiotu, sprawcy. Praca w wymiarze podmiotowym zawiera bowiem w sobie dwa istotne elementy: jest działaniem osoby, a także w swej formie nieprzechodniej pozostaje
w podmiocie. Z tego względu przez pracę człowiek „urzeczywistnia się jako
człowiek a także poniekąd bardziej staje się człowiekiem”21.
Praca ujęta w wymiarze przedmiotowym, jest natomiast działalnością przechodnią, czyli taką, poprzez którą człowiek wykracza poza siebie
i powoduje zmiany w świecie, przystosowując go do swoich potrzeb. Jak pisze Ojciec Święty Jan Paweł II „Źródeł godności pracy należy szukać jednak nie nade wszystko w jej przedmiotowym wymiarze ale w jej wymiarze
podmiotowym”22.
W aspekcie antropologicznym godność pracy wyraża się w tym, iż
stanowi ona działanie osoby, jest actus personae bytu podmiotowego, wolnego i rozumnego. W świecie nas otaczającym podmiotem i sprawcą pracy
jest zawsze i tylko osoba ludzka. Praca od niej pochodzi, tkwi w niej i ją
transcenduje. Pracy nie da się oddzielić od podmiotu w momencie jej powstawania i trwania, albowiem osoba panuje nad własną sprawczością podporządkowując ją sobie. Praca ludzka partycypuje zatem w godności swego
podmiotu będąc przejawem jego rozumności, wolności i poczucia obowiązku jej wykonywania23.
Rozważania Jana Pawła II dotyczące godności pracy ludzkiej mają
charakter personalistyczny. Z jednej strony chodzi bowiem o ukazanie
prawdziwej godności pracy w jej podmiocie człowieku, z drugiej zaś

20

Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum, Watykan 1965 (DV 58,
59).
21
Tamże.
22
LE 6.
23
F. J. Mazurek, Godność pracy ludzkiej i jej pierwszeństwo przed kapitałem, Ateneum
Kapłańskie 1991, nr 3, s. 371-387.
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o przedstawienie procesów które tę zależność realnie kształtują, a co z tego
wynika są formą realizacji przez pracę osobowej godności człowieka.
Według encykliki Laborem exercens elementem konstytuującym
godność pracy jest osoba która poprzez pracę samorealizuje się, doskonali
swoje działanie i postępowanie, oraz zaspokaja swoje potrzeby. Personalistyczny charakter analizy godności pracy ludzkiej nie wyklucza również jej
nadprzyrodzonych podstaw związanych z dziełem stworzenia oraz Odkupienia i Zmartwychwstania Chrystusa.
Praca ma tak „ukształtować” człowieka, aby w zakresie jej wpływu
osiągnął on odpowiadającą jego godności doskonałość. Samorealizacja osoby przez pracę urzeczywistnia się zatem w jej osobowo twórczym charakterze.
Poprzez pracę dojrzewa osobowość człowieka, który otwiera się na
posługę innych, staje się szczodry i zaangażowany24. „Działanie ludzkie jest
czynnikiem ludzkiego spełniania się, kształtowania się jako człowieka”25.
Pracując człowiek sam się rozwija, doskonali i kształtuje swą osobowość.
Przez właściwy danemu stanowisku sposób działania, osoba rozwijając swoje zdolności zaspokaja i rozwija swoje wypływające z jej osobowej
godności potrzeby. Aby zatem praca w tym aspekcie mogła być uznana za
godną człowieka, powinna z jednej strony wypływać z oczekiwań pracującego z drugiej zaś zaspokajać potrzebę rozwoju wpisanych w jego naturę
zdolności. Realizowanie osobowych potrzeb człowieka przez pracę nie jest
uwarunkowane rodzajem pracy, ale jej relacją do oczekiwań działającej planowo osoby. Człowiek pracujący czuje się jednocześnie potrzebny innym
ludziom. Praca daje mu więc poczucie własnej wartości oraz zapewnia
środki utrzymania sobie i innym.
Godność pracy ma nie tylko podstawę w naturze człowieka lecz także w wymiarze duchowym. Człowiek pracując naśladuje Boga. Praca bowiem ustawia osobę ludzką w relacji do Boga, łączy człowieka z Bogiem,
jest wyrazem prawdziwej z nim więzi. Duchowość pracy należy zatem łączyć z doskonałością chrześcijanina. Duchowość pracy jest związana z doskonałością wewnętrzną osoby ze względu na swą pełną odpowiedzialność
w stosunku do osoby ludzkiej26.
24

Jan Paweł II, Przemówienie do Kolegium Kardynałów. Rok działalności Stolicy Apostolskiej. W: Nauczanie papieskie III/2 s. 882.
25
L. Dyczewski, Kultura i praca w nauczaniu Jana Pawła II. W: Żeby nie ustała wiara,
Lublin 1989, s. 253.
26
A. Tomkiewicz, S. Chrobak, Wychowawcze znaczenie pracy według Jana Pawła II.
Roczniki Nauk Społecznych 1995, T. XXIII, z. 2, s. 16.
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Duchowość pracy jest związana z doskonałością wewnętrzną osoby
ze względu na swą pełną odpowiedzialność w stosunku do osoby ludzkiej.
Jak mówi Ojciec św. Jan Paweł II: „W swych najgłębszych wymiarach rzeczywistość pracy jest ta sama na wszystkich miejscach globu ziemskiego
(…), wśród mężczyzn i kobiet, należących do różnych ras i narodów (…).
Dla nich wszystkich praca jest koniecznością, obowiązkiem, zadaniem (…).
W różnorodności i uniwersalności swych form praca ludzka łączy ludzi,
gdyż każdy człowiek szuka w pracy urzeczywistnienia się jego człowieczeństwa”27.
Summary
The Holy Father John Paul II considering the human work presents it
in two dimensions: the subjective sense (man fulfilling yourself) and the objective sense (man fulfilling the Kingdom of God).
Human work is a constant and inseparable part of the reality of
a created world and a person acting in it. It is not only good in the sense that
it is useful but, most of all, good as being something worthy, that corresponds to man's dignity. This good express a human being dignity and multiplies it. Connecting human work with a human beings gives the right sense
to the work passes down its whole wealth and good influence on a development and perpetuation of the humanity.
Human in the working progress satisfies his needs. Realizing personal needs by work is not conditioned by the type of work, but by its relation to the expectations of acting person.
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1. Troska o kulturę - myślą przewodnią pontyfikatu Jana Pawła II
Mimo iż Jan Paweł II nie stworzył osobnego traktatu dotyczącego
kultury, poświęcił jej jednak ogromną część swojego nauczania1 świadom,
że dialog Kościoła ze współczesnymi kulturami stanowi ważne pole działania, na którym rozgrywają się losy świata2. Jeszcze w czasie trwania Soboru
Watykańskiego II, w październiku 1964 r. bp. Wojtyła wyraża w jednym
z przemówień, przedrukowanym następnie w miesięczniku „Znak”, swoją
własną koncepcję kultury: „Słowo «kultura» jest jednym z tych, które naj1

Wydana przez Papieską Komisję ds. Kultury antologia tekstów Magisterium na temat kultury od Leona XIII do Jana Pawła II w 70 procentach zawiera wypowiedzi Jana Pawła II,
co obrazuje rolę kultury w pontyfikacie tego papieża. Zob. Fede e cultura, Watykan 2003.
2
Jan Paweł II, Powołanie do życia Papieskiej Rady ds. Kultury. List do kardynała Sekretarza Stanu (20 maja 1982 r.). L’Osservatore Romano (pol.) 1982, nr 5, s. 26-27.
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bliżej są związane z człowiekiem, które określają jego ziemską egzystencję
i poniekąd wskazują na samą jego istotę. Człowiek, to ten, który tworzy kulturę, który potrzebuje kultury, który dzięki niej sam się tworzy. Kultura stanowi zespół faktów, w których człowiek wciąż na nowo siebie wyraża bardziej niż w czymkolwiek innym. Wyraża się dla siebie i dla drugich. Dzieła
kultury, które trwają dłużej niż człowiek, dają o nim świadectwo”3.
Od początku swojego pontyfikatu Jan Paweł II wnikliwie analizował
związek wiary i kultury. Zaznaczyć jednak trzeba, że jego nauczanie na ten
temat, nie mając charakteru zintegrowanego, rozsiane jest pośród wielu encyklik, adhortacji, listów, przemówień, homilii, książek i artykułów częściowo napisanych przez Wojtyłę przed objęciem Stolicy Piotrowej. Lektura
tych dokumentów pozwala stwierdzić, że K. Wojtyła spoglądał na kulturę
w sposób niezwykle kompleksowy. Uwzględniał pracę ludzką jako przyczynę sprawczą kultury, interesował się kulturą ekonomiczno-techniczną,
artystyczną, umysłową, religijno-moralną, społeczno-polityczną, a także
wychowawczą4. Kultura była dla papieża „dziedzictwem bycia człowiekiem”, w skład którego wchodzą: język, religia, obyczaje, środowisko, dom
i rodzina. Człowiek jest bez wątpienia największym dziełem kultury, tworzy
ją a zarazem nią żyje: „działanie człowieka i jego owoce pozostają w najściślejszym związku z tym, kim człowiek jest, i czym sam żyje. Tak więc dzieła kultury to owoce bycia człowiekiem”5. Ponieważ nie ma kultury poza
światem człowieka, stąd też ważna jest wizja człowieka, która zawsze rzutuje na koncepcję kultury. Ojciec święty wielokrotnie w tym względzie przestrzegał przed redukcjonistyczną antropologią prowadzącą do zdeformowanej wizji kultury. Jego zdaniem, widzenie człowieka w perspektywie homo
faber i homo technicus, charakterystyczne zarówno dla marksizmu, jak
i różnych form ekonomizmu, w tym ekstremalnego liberalizmu, jest jednostronne i ograniczające tak człowieka, jak kulturę. Autentyczna kultura domaga się wszechstronnego rozwoju człowieka, czyli rozwoju materialnego,
duchowego, poznawczego, moralnego, emocjonalnego, jednostkowego,
społecznego, naturalnego i nadprzyrodzonego. „Kultura jest tym, przez co
człowiek staje się bardziej człowiekiem; bardziej «jest»”6.
3

W tekście J. Turowicza, Jan Paweł II a kultura. W: Dialog Kościoła z kulturą (pr. zb.),
Kraków 1986, s. 136.
4
Zob. F. Bednarski, Teologia kultury, Kraków 2000, s. 132-154.
5
K. Wojtyła, Chrześcijanin a kultura, Znak 1964, nr10, s. 11-54.
6
Jan Paweł II, Kultura służy wyniesieniu człowieka i rozwojowi współpracy między narodami. Przemówienie do intelektualistów (Combra, 15 maja 1982 r.). W: Jan Paweł II, Wiara i Kultura. Rzym 1986, s. 152.
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Jan Paweł II przez cały czas swojej papieskiej posługi twierdził, że
Kościół musi wyjść do świata z Dobrą Nowiną, aby służyć współczesnemu
człowiekowi. Zdawał sobie sprawę, że kultura współczesna charakteryzuje
się pluralizmem zachowań, punków widzenia i intuicji myślowych, co domaga się wzajemnego zrozumienia7. Można powiedzieć, że w czasie, gdy
polski papież rozpoczynał swój pontyfikat, w Kościele i na świecie trwały
cztery rewolucje. Pierwszą z nich było ciągle żywe pokłosie Soboru Watykańskiego II, którego postanowienia zmieniały oblicze Kościoła i na nowo
określały relację między nim a światem współczesnym, dodajmy relacje nacechowane wcześniej nieufnością a nawet wrogością. Papież opowiadał się
za realizacją „odnowy soborowej”, krytykując z jednej strony laksystyczne
dążenia tych, którym reformy wydawały się niewystarczające (np. H. Küng), z drugiej integrystów (z abp. M. Lefebvre na czele), którzy żądali cofnięcia reform. Papież przez cały czas trwania pontyfikatu wcielał w życie
główne idee Soboru, a nawet – mamy wrażenie – że u jego schyłku, jakby
obawiając się tendencji do odwrotu, szczególnie przypominał znaczenie Vaticanum II dla Kościoła. Druga rewolucja była natury politycznej i wiązała
się z wpływem, jaki u schyłku lat siedemdziesiątych XX w. wywierały na
zachodnią cywilizację odłamy socjalizmu i marksizmu. Lewicowe środowiska zdominowały wtedy uniwersytety, życie artystyczne, w jakimś sensie
także media. Podziw dla idei komunizmu wyrażano nie tylko w ZSRR, ale
także w krajach Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji. W pewnym sensie nawet
Kościół nie ustrzegł się mody na bycie lewicowym, czego dowodem była
marksizująca teologia wyzwolenia nawołująca do walki klas i promująca
„Chrystusa z karabinem na ramieniu”. Historycy Kościoła zgodnie podkreślają, że Jan Paweł II nie dał się wprzęgnąć w zaangażowanie stricte polityczne, odrzucił marksistowską teologię wyzwolenia, nie stał się stroną
w sporach politycznych, za to zaangażował się w politykę na poziomie wartości etycznych i praw człowieka. Trzecia rewolucja miała charakter obyczajowy i związana była z r. 1968, kiedy to nastąpiła wyraźna kulturowa
transformacja Europy i Ameryki, z charakterystycznymi dla niej ruchami
dzieci-kwiatów – hippisów kontestujących zastany porządek społeczny, lansujących pacyfizm, swobodę seksualną, odrzucających fundamentalne zasady etyczne. Do tego czasu odnieść należy początek głębokiego kryzysu tradycji rodzinnej trwającego właściwie do dzisiaj. Odpowiedzią Jana Pawła II
7

Jan Paweł II, Alle universita cattoliche. Przemówienie na uniwersytecie katolickim
w Nowym Orleanie (Nowy Orlean, 12 września 1987 r.). W: Fede e cultura, dz. cyt., nr
1871.
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na przywołane historyczne procesy transformacyjne była m. in. nowa wizja
teologiczna, a w niej teologia ciała zrywająca z rygoryzmem moralnym,
dowartościowanie kobiety (chrześcijański feminizm), które miało być odpowiedzią na radykalny feminizm lansujący walkę płci, integralna wizja
człowieka, którego nie sposób zrozumieć bez Chrystusa. Czwarta rewolucja
miała charakter edukacyjny i bazowała na przekonaniu, że nauka nie zajmuje się poznaniem prawdy, ale jest wyrazem ideologii, a obecny sposób jej
przekazywania jest opresyjny. Z tego względu należało zrewidować kulturę
i naukę, eliminując z niej szowinistyczny – tj. męski, biały i heteroseksualny
– punkt widzenia rzeczywistości. Rewolucja ta dotykała także sposobu
uprawiania teologii i widzenia świata przez Kościół aż do połowy XX w., tj.
do czasów Soboru. Była to rzeczywiście wizja anachroniczna, postrzegająca
świat w sposób ideologiczny, niezostawiająca ludziom nauki wolności poszukiwania prawdy.
Odpowiedzią papieża na wymienione „rewolucje” oraz innego rodzaju nurty kulturowo-społeczne jest nowa eklezjologia wypływająca z nauczania soborowego, a znajdująca swoje apogeum w opublikowanym po
ponad czterystu latach nowym Katechizmie Kościoła Katolickiego. Umacnia
on samoświadomość Kościoła otwartego ku światu. Starą dewizę kościelną
„ocalić to, co można” Jan Paweł II zmienia na nową „zmieniać, co tylko
można zmienić”. Pozostając dalekim od wszędzie panującego relatywizmu,
papież formuje Kościół przez jego otwarcie się na innych, pozbywa go lęku
getta, czyni wpływającym na kulturę współczesną, dialogującym z wszystkimi gotowymi do rozmowy8. Jego kolejne dokumenty i encykliki są znakomitym teologicznym opisem rzeczywistości ziemskiej, z uwzględnieniem
współczesnych kulturowych uwarunkowań. Priorytety Wojtyły dotyczące
działalności Kościoła na świecie to z jednej strony wizja zjednoczonej Europy o dogłębnych korzeniach chrześcijańskich, z drugiej prawa człowieka,
które mogą być ugruntowane m.in. przez nową ewangelizację, a w których
osoba ludzka staje się punktem wyjścia i dojścia zarazem. Analiza rzeczywistości powinna być – zdaniem Jana Pawła II – rozpoczynana nie od ogólnych zasad etycznych, prawd teologicznych czy metafizycznych założeń,
ale od wizji człowieka i jego godności. Zasadniczym punktem odniesienia
dla refleksji teologicznej ma być także kondycja współczesnego świata, któ-

8

W 1986 r. papież zwołał do Asyżu pierwsze w historii wielkie zgromadzenie przedstawicieli różnych religii, co spotkało się z wielką krytyką integrystów.
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rą należy twórczo analizować, korzystając z osiągnięć współczesnej kultury
i doprowadzając do otwarcia nowego rozdziału w dialogu ze światem9.
2. Różnorodne wymiary kultury
Na kulturę można spoglądać z różnorakiego punktu widzenia. Jan
Paweł II proponuje w swoim nauczaniu trzy zasadnicze perspektywy, z których należy dokonywać oceny zjawisk kulturowych – antropologiczną, społeczną i transcendentną. Antropologiczna wyraża troskę o kulturę urastającą
do rangi zatroskania o człowieka. Przy czym nie zgadza się na zawężoną,
a tym samym fałszywą, wizję człowieka, zbudowaną na eksponowaniu
w nim nade wszystko jego cielesności, emocjonalności, subiektywnych
przekonań, czyli tych sfer życia, w których nikt nie jest w stanie w pełni
zrozumieć siebie i zająć obiektywnej względem siebie postawy. Papież nie
zgadza się również z koncepcją głoszącą, że szczęście możemy osiągnąć
wtedy, gdy interesuje nas jedynie doraźna przyjemność i koncentrujemy się
przede wszystkim na sobie. Jego zdaniem, jednym z najważniejszych zadań
cywilizacyjnych świata jest ukazywanie całej prawdy o człowieku i „ocalenie człowieka”, które pozwoli nam ocalić także kulturę. „Ocalić człowieka”
to prawdziwie go poznać, pokochać dla niego samego, bez odrywania go od
jego nadprzyrodzonego przeznaczenia i przywrócić mu jego godność. Społeczna perspektywa kultury ujmuje ją w całokształcie życia społecznego,
traktując jako dzieło ludzkiej współpracy mające na celu dobro wspólne.
Człowiek bowiem jako istota społeczna nie może się obejść bez kultury, a ta
z kolei jest jego właściwym sposobem istnienia i bytowania. Kultura tworzy
między ludźmi wspólnotową więź, stanowiąc o międzyludzkim i społecznym charakterze ludzkiej egzystencji. Perspektywa transcendentna wychodzi ze zrozumienia samej natury kultury, która zmierza ku temu, co nadprzyrodzone, co jest ostatecznym sensem i celem życia człowieka. W rozumieniu Jana Pawła II autentyczna kultura potrzebuje otwarcia na transcendencję, aby nie ograniczać bytowania człowieka oraz należnej mu boskiej
i ludzkiej godności.

9

M. Zięba, Kościół po i przed erą Jana Pawła II, Newsweek 2005, nr 14 (wyd. nadzwyczajne z 10 kwietnia 2005 r), s. 26-33.
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2. 1. Antropologiczny wymiar kultury
Kultura jest charakterystyczną cechą ludzkiego życia. Jest koniecznym środowiskiem życia duchowego człowieka. Personalistyczna koncepcja
kultury, wyrażająca się w słowach „kultura jest dla człowieka”, stawia sobie
za cel realizację osoby we wszystkich jej wymiarach: intelektualnej, etycznej, artystycznej, społecznej i religijnej. Z tego też powodu K. Wojtyła widział potrzebę uprawiania najpierw filozofii, a dopiero potem teologii człowieka. Człowiek integralny, tzn. żyjący wartościami materialnymi i duchowymi, jest podstawowym wymiarem rzeczywistości. Poszanowanie niezbywalnych praw osoby leży u podstaw wszystkiego, a próba ich pogwałcenia, jest zanegowaniem tego podstawowego wymiaru10. Stąd potrzeba
ochrony człowieka przed różnego rodzaju zagrożeniami kulturowymi, do
których papież ustawicznie powracał w swoim nauczaniu. Jan Paweł II stawia kulturze podwójne zadanie: wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne odnosi się do tego, aby sama kultura, ani też żadna z jej dziedzin, np. nauka
czy technika, nie były zagrożeniem dla człowieka. Zewnętrzne, aby kultura
stała się dlań środkiem, narzędziem przezwyciężania potencjalnych zagrożeń.
Wizja kultury współczesnej rysowana przez Jana Pawła II zawiera
się w „zanurzeniu” w kondycji ludzkiej, czyli w antropocentryzmie, gdzie
człowiek-osoba jest elementem konstytutywnym i scalającym. Centralnym
elementem antropologii teologicznej papieża, będącym zresztą kontynuacją
myśli soborowej, jest pogląd, że każda osoba została stworzona na obraz
i podobieństwo Boże11, posiada zatem wyjątkową i niezbywalną wolność
i godność. Człowiek jest jedynym stworzeniem powołanym przez Boga dla
niego samego12, Ewangelia zaś objawia najgłębszą prawdę o człowieku13,
również i tę, że w Jezusie Chrystusie Bóg zjednoczył się z każdą osobą
ludzką14. Człowiek jako sprawca kultury jest w każdym przypadku jeden,
cały i niepodzielny, w integralnym całokształcie swojej duchowomaterialnej podmiotowości. Jak można zauważyć, prezentowana przez papieża koncepcja kultury wychodzi od człowieka. Kulturą jest zespół warto-

10

Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie w UNESCO (Paryż, 2 czerwca
1980 r.). W: Wiara i Kultura, dz. cyt., s. 66.
11
Por. Sobór Watykański II, GS 12.
12
Por. GS 24.
13
Por. GS 41.
14
Por. GS 22.
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ści, dzięki którym człowiek wyraża bogactwo swojej osobowości we
wszystkich swych wymiarach15.
Stwierdzić należy, iż kultura dla Jana Pawła II posiada swój wymiar
antropologiczny i etyczny i w sensie ścisłym jest koncepcją globalną, w której człowiek jest zarazem przedmiotem i podmiotem działania. Zawiera ona
wszystkie zdolności człowieka, tak w wymiarze osobowym, jak i społecznym. Humanizuje ludzi, ich obyczaje i instytucje. Kultura jest stylem życia
wspólnotowego, w którym realizowany jest zespół wartości, przez które
człowiek wchodzi w relacje ze światem, z innymi ludźmi i z Bogiem, czyniąc go „innym i wyższym” w stosunku do świata, który go otacza16. Papież
Jan Paweł II podaje przy tym bardzo specyficzną definicję kultury, wyprowadzając ją z Księgi Rodzaju i dobrze nam znanych słów: „Czyńcie sobie
ziemię poddaną” (Rdz 1, 28)17. Słowa te są dla niego najbardziej pierwotną
i najbardziej kompletną definicją kultury, gdyż „czynić sobie ziemię poddaną”, to odkrywać i potwierdzać prawdę o własnym człowieczeństwie.
Człowiek otrzymał od Boga misję, aby żyć w prawdzie o sobie samym
i świecie. Jedynie człowiek wierny sobie może przemieniać świat. Kultura
to tak poznanie i przemiana świata zewnętrznego, jak i poznanie i przemiana siebie samego. Człowiek poprzez kulturę staje się bardziej człowiekiem.
Sposób postrzegania człowieka jest także sposobem postrzegania kultury.
Zajmując się człowiekiem, zajmujemy się jednocześnie kulturą. Jeśli przyszłość człowieka jest zagrożona, to zagrożona jest również przyszłość kultury i świata jako takiego. Stąd kryzys wartości moralnych naraża ludzi na fałszywą ocenę występujących w świecie zjawisk i procesów, na fałszywą informację i interpretację, co w konsekwencji będzie prowadzić do zachwiania równowagi między tym, co słuszne i niesłuszne, dobre i złe, prawdziwe
i nieprawdziwe. Papież jest zdania, że właściwe rozeznanie wartości jest
możliwe w sumieniu, w którym etyka ma pierwszeństwo przed techniką,
osoba przed rzeczą, duch przed materią. Podziela on pogląd konstytucji soborowej Gaudium et spes, która stwierdza, że kultura wypływa z racjonalnego i społecznego charakteru człowieka i domaga się wolności, by móc się
rozwijać, doskonalić osobę ludzką i rozbudzać w niej ducha zdolnego do
15

Jan Paweł II, Al Mondo della cultura a Palazzo Vecchio. Przemówienie do świata kultury
(Florencja, 18 października 1986 r.). W: Fede e cultura, dz. cyt., nr 1750.
16
Jan Paweł II, Ai partecipanti ad un Simposio su Scienza e Cultura. Przemówienie do
uczestników sympozjum naukowo-kulturowego (Watykan, 4 października 1991 r.). W: Fede
e cultura” dz. cyt., nr 2294; Jan Paweł II, Ai rappresentanti del mondo della cultura; Przemówienie do świata kultury (Salvador, 20 października 1991 r.). W: Fede e cultura,
nr 2300.
17
Por. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005.
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podziwiania, poznawania istoty rzeczy, kontemplowania i kształtowania
osobistego sądu, a także do doskonalenia zmysłu religijnego, moralnego
i społecznego18.
Człowiek od momentu narodzin jest związany z określoną kulturą,
w którą wszedł, którą poznaje i w której działa. W ciągu swojego życia poznaje jednak i inne kultury, na które może się albo zamknąć, albo otworzyć.
Kultura jest zjawiskiem specyficznie ludzkim i wywiera ogromny wpływ na
osobę, do tego stopnia, że poznać kulturę, oznacza poznać osobę, bo osoba
„jest objawieniem kultury, która ją ukształtowała”19. Kultura czyni człowieka osobą w pełnym znaczeniu, pozwala mu na indywidualizację w grupie
i zaistnienie w historii. Życie osoby jest życiem kulturalnym. Kultura jednak
nie jest wyłącznie „dekoracją człowieka”, nie jest także jedynie przekazem
pewnego dziedzictwa społecznego, ale odpowiedzią na pytanie, jak człowiek ma się zachować w konkretnej sytuacji historycznej, w której przyszło
mu żyć. Integralne ujęcie kultury, bazujące na personalizmie, a będące podstawą chrześcijańskiego wychowania, podkreśla, że człowiek przychodzi na
świat niedoskonały. Potrzebuje on wychowania, czyli ukształtowania dojrzałej osobowości zdolnej przekraczać granice doczesności20. Kultura
w wymierny sposób mu w tym pomaga. A zatem pojęcia kultury nie można
żadną miarą odrywać od człowieka będącego jednocześnie jej podmiotem
i nośnikiem.
Należy zauważyć przy tym, że – w refleksji papieża – kultura, która
nie wyraża pełnej prawdy o człowieku, nie jest kulturą autentyczną. Jego
zdaniem, kultura jest niezbędna człowiekowi w nie mniejszym stopniu niż
spełnianie potrzeb biologicznych, ekonomicznych czy religijnych, ale
i człowiek jest potrzebny kulturze, aby ją udoskonalać, nadawać jej kształt,
uwznioślać, ubogacać o wartości wyższe. Kultura jest zatem – jeśli się można tak wyrazić – naturalnym środowiskiem życia człowieka. Wartość i jakość życia człowieka jest pochodną poziomu jego kultury. Kulturą jest
wszystko to, czego człowiek nie otrzymał w formie gotowej od natury, ale
co tworzy własnym wysiłkiem. Pokreślmy zarazem, że tylko wolny człowiek może tworzyć dzieła naprawdę piękne i nie chodzi tutaj tylko o wolność zewnętrzną. Wolność twórcza jest bowiem domeną ducha, wnętrza,
a więc osoby. Przyjmuje się powszechnie, iż poprzez kulturę człowiek
wprowadza w świat harmonię i piękno – to działanie wypływa jakby z jego
18

Sobór Watykański II, GS 59.
Jan Paweł II, Wiara i Kultura, dz. cyt., s. 55-56.
20
F. Adamski, Integralna wizja kultury u podstaw chrześcijańskiego wychowania. W: Wychowanie chrześcijańskie a kultura (red. M. Nowak, T. Ożóg), Lublin 2000, s. 19.
19
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natury. Człowiek ma w sobie wrodzoną potrzebę tworzenia. Jego siły twórcze mogą go ocalić. To one popychają go ku pięknu, harmonii, jakości, wartościowaniu. Technika, ekonomia, cywilizacja nastawione są na ilość, kultura nastawiona jest na jakość. Żeby ocalić siebie i „swoją duszę” w świecie
współczesnym – zauważa J. St. Pasierb – musimy odkryć i stworzyć swoje
własne życie21. Nie dzieje się to w sposób przypadkowy, tak jak nie ma
przypadkowości w kulturotwórczym działaniu człowieka. Wypływa ono
bowiem z rozumnej natury człowieka i jest jego wewnętrzną potrzebą jako
osoby. Kultura jest czynem człowieka, tzn. owocem jego intelektu, świadomości, sumienia, woli, pracy. Jan Paweł II w Laborem exercens uwypukla
ten fakt w stwierdzeniu, że praca i kultura w równym stopniu przynależą do
człowieka. Przez pracę człowiek nie tylko przekształca świat, ale urzeczywistnia się jako istota ludzka22. Aktualizacja człowieczeństwa dokonuje się
poprzez kulturę, która ma za zadanie rozwijać człowieczeństwo i służyć
człowiekowi. Człowiek zatem o tyle jest celem i sensem kultury, o ile podejmuje i realizuje wartości wyższe – poznawcze, moralne, estetyczne.
A. Wójtowicz, analizując kategorie osoby i transcednencji w twórczości K. Wojtyły, zaznacza, że kultura była dla niego tą dziedziną, gdzie
człowiek-osoba przekracza samego siebie w stronę swych przeznaczeń23.
Opierając się na wykładzie wygłoszonym przez Wojtyłę 18 marca 1977 r.
na Uniwersytecie Mediolańskim Sacro Cuore zatytułowanym Il problema
costituirsi della cultura attraverso la „praxis” umana24, Wójtowicz dochodzi do wniosku, że Wojtyła patrzy na człowieka od strony kultury, a kultura
daje się rozpatrzyć tylko jako ludzka praxis. Natura człowieka-osoby determinuje praxis. Żeby działać, trzeba najpierw być. Praca jako szczególny
gatunek praxis jest miejscem i sposobem urzeczywistniania człowieczeństwa w człowieku. Myśl o pracy jako praxis ludzkiej jest myślą o kulturze.
Stąd też pojęcie pracy jest pojęciem kultury25.

21

J.St. Pasierb, Pionowy wymiar kultury, Kraków 1983, s. 15.
Jan Paweł II, LE 9.
23
A. Wójtowicz, Osoba i transcendencja. Karola Wojtyły antropologia wiary i Kościoła,
Wrocław 1993, s. 200.
24
Polski tekst: K. Wojtyła, Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką „praxis”,
Roczniki Filozoficzne KUL 1979, t. 27, z. 1, s. 9-20.
25
A. Wójtowicz, Osoba i transcendencja. Karola Wojtyły antropologia wiary i Kościoła,
dz. cyt., s. 201.
22
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2.2. Społeczny wymiar kultury
Kolejnym ważnym elementem nauki o kulturze Jana Pawła II jest
podkreślenie jej społecznego charakteru. Już T.S. Eliot twierdził, że kultura
jako elementarne wyposażenie każdego człowieka jest zarazem podstawowym składnikiem międzyludzkiej więzi i międzyosobowej komunikacji26.
Nie ma zatem kultury poza społeczeństwem, tak jak nie ma społeczności,
bez zalążków kultury. Kultura ujmowana w jej społecznym wymiarze zawiera dwa istotne elementy. Pierwszym z nich jest kontynuacja dawnych
wartości, drugim rozwój nowych idei. Do pełnego zaistnienia obu tych elementów konieczna jest komunikacja. „Kultura jest sama w sobie komunikacją – nie tylko i nie tyle człowieka ze środowiskiem (a człowiek został powołany do panowania nad nim), ile człowieka z innymi ludźmi. Kultura jest
bowiem wymiarem relacyjnym i społecznym bytu ludzkiego”27. Z powyższego założenia wypływa wniosek, że kultura z natury swojej powinna uzewnętrzniać się i być przekazywana innym. „Kultura nie jest dziełem jednostek. Jest ona esencjalnie dziełem wspólnym, owocem współpracy wielu.
Chrześcijanin powinien angażować się z innymi w tworzenie kultury”28.
Dokonuje się to zwłaszcza w rodzinie i narodzie, czyli w naturalnych środowiskach kulturotwórczych. W nich bowiem są przekazywane podstawowe wartości – historii, języka, tradycji, obyczajów, etyki, religii, tożsamości
etnicznej. One również są wychowawcami człowieka.
Badacz współczesnej kultury R. Coste, utrzymuje, że kultura w wymierny sposób humanizuje życie społeczne29. Potwierdza to Jan Paweł II,
mówiąc, że kultura jest szczególnym sposobem, w jaki społeczeństwo rozwija swoje relacje z naturą, stosunki międzyludzkie, jest „stylem życia
wspólnego” charakteryzującym i określającym społeczeństwo30. Miejscem
szczególnego uwyraźniania się społecznego charakteru kultury jest naród.
26

T.S. Eliot, Christianity and Culture, Nowy Jork 1959, s. 98.
Jan Paweł II, Środki społecznego przekazu pomostem pomiędzy wiarą i kulturą. Orędzie
na XVIII Dzień Środków Społecznego Przekazu (Rzym, 25 maja 1984 r.). W: Wiara i Kultura, dz. cyt., s. 265.
28
Jan Paweł II, Al Congresso del Movimento ecclesiale di impegno cultural. Przemówienie
do członków Ruchu Kościelnego na Rzecz Zaangażowania Kulturowego (Watykan, 16
stycznia 1982 r.).W: Fede e cultura, dz. cyt., nr 1272.
29
R. Coste, Les Dimensions sociales de la foi. Pour une theologie sociale, Paryż 2000,
s. 274-284.
30
Jan Paweł II, Kultura służy wyniesieniu człowieka i rozwojowi współpracy między narodami. Przemówienie do intelektualistów (Coimbra, 15 maja 1982 r.). W: Wiara i Kultura,
dz. cyt., s. 151.
27
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Społeczność narodowa wykazuje bowiem niezwykłą zdolność trwania
w różnych sytuacjach, często wśród zagrożeń i przeciwności, kształtując
świadomość narodową, na którą składają się różne elementy: położenie
geograficzne, język, religia, historia, tradycja, literatura31. Papież podkreśla,
że człowiek realizuje się w kulturze narodowej, zwłaszcza przez jej tradycję,
która buduje i podtrzymuje świadomość narodową, utrwalając zbiorowość
i zapewniając jej ciągłość32. Tradycja, jeśli osadzona jest na wierze w Chrystusa, jest w stanie zapewnić sens życia człowieka i jednocześnie wychowywać pokolenia do moralnych postaw świętości33. Jan Paweł II z przekonaniem naucza, że „(...) zachowanie tożsamości kultury narodu to zachowanie jej moralnych wartości. Tylko w oparciu o nie może rozwijać się prawdziwy humanizm, godność człowieka, prawdziwa wolność”34. Traktując
o kulturze narodu, papież nie omieszka wspomnieć o ojczyźnie jako o jedności kulturowej, historycznej i moralnej narodu. Jak zauważa K. Czuba, relacja między kulturą a ojczyzną ma u Jana Pawła II dwie zasadnicze płaszczyzny: osobowe doświadczenie człowieka i jego uczestnictwo we wspólnocie narodu35. Uczestnictwo to zakłada obopólną wymianę darów36. Z tego
też względu kultura posiada społeczny charakter oparty na duchowych wartościach, w przypadku kultury europejskiej wypływających z wiary chrześcijańskiej.
W tym rozumieniu, kultura pozostaje w ścisłym związku nie tylko
z człowiekiem, ale też z Kościołem jako rzeczywistością historiozbawczą.
Najbardziej uniwersalnym obszarem Kościoła, w którym zakorzenia się kultura, jest jego sakramentalność i posłannictwo zbawcze. Z sakramentalności
Kościoła wynika zaś jego misyjność. Kościół, wychodząc do świata, przychodzi zawsze przez określone kultury i spotyka świat w jego własnej kulturze. Ewangelizacja świata jest więc włączeniem kultur w sakramentalną
strukturę zbawienia.
31

K. Czuba, Idea Europy kultur w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 2003, s. 64.
Jan Paweł II, Zachować wielkie bogactwo własnej tożsamości. Przemówienie do rodaków
(Buenos Aires, 11 kwietnia 1987 r.). W: Jan Paweł II, Przemówienia do Polonii i Polaków
za granicą, Londyn 1988, s.113. Zob. także SRS 32; RH 16.
33
Jan Paweł II, Wiara w Chrystusa osią i busolą tradycji polskiej, Przemówienie do Polaków (Madryt, 2 listopada 1982 r.). W: Jan Paweł II, Przemówienia do Polonii i Polaków za
granicą, dz. cyt., s. 129.
34
Jan Paweł II, Tożsamość kultury narodowej i warunki jej zachowania, Przemówienie do
rodaków (Rzym 18 maja 1984 r.. W: Jan Paweł II, Przemówienia do Polonii i Polaków za
granicą, dz. cyt., s. 117.
35
K. Czuba, Idea Europy kultur w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 2003, s. 72.
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K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1969, s. 285.
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2.3. Transcendentny wymiar kultury
Jan Paweł II był przekonany, że prawdziwy wymiar kulturze przydaje jej odniesienie do transcendencji37. Bez niego jakikolwiek typ kultury pozostanie fragmentaryczny i niedokończony. Nie można stworzyć prawdziwej kultury– stwierdza papież – zapominając o tym, co jest jej istotą, a więc
– zgodnie z etymologią słowa colere – uprawą przede wszystkim samego
siebie. Życie bez kultury pojmowanej w sensie głębi duchowej z jej odniesieniem do transcendencji i otwarciem na misterium jest – zdaniem papieża
– narażone na ryzyko sztuczności regulowanej tylko potrzebami konsumpcji38.
Transcendentny wymiar kultury odnajdujemy już w cyceronowym
jej określeniu – cultura animi (kultura duszy) – zawierającym w sobie dwa
źródła – kulturę myśli i kulturę miłości. Poprzez kulturę myśli człowiek
wznosi się do najwyższej godności, przez kulturę miłości uzewnętrznia się
w swoim wzniosłym podarowaniu39. Kultura znajduje się pomiędzy początkiem a końcem dzieła stwórczego Boga. Rozważając kulturę jako podstawowy fakt bytowania człowieka pomiędzy, dotykamy problemu celowości
ludzkiego bytowania. Interesuje nas tu cel ostateczny, który wyznacza kierunek wszystkim innym celom pomniejszym i nadaje sens życiu. Człowiek
– podmiot kultury, twórca i tworzący w kulturze – jest przeznaczony do życia tak immanentnego, jak i transcendentnego. Przez pracę, trud, cierpienie,
kulturę realizuje zarówno immanencję, jak i transcendencję. Zgodnie z powyższym, kultura w świetle całego dzieła stworzenia i w perspektywie
eschatycznej jawi się jako rzeczywistość znajdująca się w nadprzyrodzoności, jako wyraz dialogu miłości między Stwórcą a stworzeniem. Kultura odnajduje się także w porządku zbawczym, co jest dla niej ocalające.
Jan Paweł II przyjmował, iż kultura przez czyn człowieka jest miejscem i sposobem urzeczywistniania wartości personalistycznych. W czynie,
który posiada charakter samostanowienia, realizuje się bowiem transcendencja osoby40. Kultura i transcendencja należą więc do tego samego porządku osobowego człowieka. Wojtyła zauważał: „Poprzez praxis ludzką
37

Jan Paweł II, Al Mondo della cultura e della Scienza. Przemówienie do naukowców (Tbilisi, 9 listopada 1999 r.). W: Fede e cultura, dz. cyt., nr 3218-3219.
38
Jan Paweł II, Ai rappresentanti del mondo della kultura. Przemówienie do świata kultury
(Praga, 21 kwietnia 1990 r.). W: Fede e cultura, dz. cyt. nr 2139.
39
Jan Paweł II, W dziele kultury Bóg zawarł przymierze z człowiekiem. Przemówienie do
przedstawicieli świata kultury (Rio de Janeiro, 1 lipca 1980 r.). W: Wiara i Kultura, dz.
cyt., s. 83.
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K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 46.
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konstytuuje się kultura w takiej mierze, w jakiej człowiek nie pozostaje
niewolnikiem działania, pracy, lecz przebywa w stanie podziwu wobec rzeczywistości, w takiej mierze, w jakiej znajduje sens «kosmosu» przekraczający porządek świata w jego makro i mikrokosmicznym wymiarze (...) Fascynacja, podziw, kontemplacja tworzą podstawę konstytuowania się kultury poprzez praxis ludzką”41. Transcendencja jest w naturze kultury, gdyż od
początku tkwi w osobie ludzkiej. Kultura otwarta na transcendencję jest autentyczną kulturą człowieka, w której umiejscawiają się i zarazem znajdują
odpowiedzi na fundamentalne życiowe problemy o sens życia i śmierci42.
Dla papieża punktem wyjścia jest tu akt osoby, wewnątrz którego człowiek
odkrywa transcendencję ducha ludzkiego, przeznaczenie bytu w granicach
należnej mu godności, jak bowiem zauważa: „Kultura jest przeznaczeniem
pewnego porządku ontycznego. Przeznaczenie jest aspektem prawidłowości. Skąd się wyłania? Z prawidłowości aktu osoby. Akt zakorzenienia się
w wolności i rozumności. Z nich czerpie swą ludzką wartość”43. W tym
kontekście po raz kolejny pojawia się u Wojtyły warunkowanie prawdziwej
kultury – autentyczna kultura nie jest możliwa bez transcendencji, w oderwaniu od Boga. Człowiek nie zrealizuje się w pełni, jeśli nie będzie żył
nadprzyrodzonym wymiarem swego własnego istnienia w świecie i swym
związkiem z Bogiem. Otwarcie się człowieka na Boga jest prawdziwym jego rozwojem. Kultura prawdziwie rozwinięta oznacza zapewnienie człowiekowi i wspólnocie jego ludzkiego i boskiego wymiaru, człowieczeństwa
i boskości, których źródłem jest Chrystus. Papież przyjmuje, iż w dziele
kultury Bóg także zawarł z człowiekiem przymierze. Bóg stał się twórcą
kultury dla rozwoju człowieka, zgodnie ze słowami św. Pawła „Jesteście
uprawną rolą Bożą” (1 Kor 3, 9)44.
Logiczną konsekwencją stwierdzenia, że człowiek stanowi podstawowy wymiar rzeczywistości, zasadę i cel wszystkich poczynań kulturowych, jest założenie, że powinien on być ujmowany w perspektywie pełnego humanizmu. Perspektywa ta wyraża się – zdaniem Jana Pawła II – w po-
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K. Wojtyła, Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką praxis, Roczniki Filozoficzne KUL 1979, t. 27, z. 1, s. 18.
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Jan Paweł II, Al Congresso sulla cultura in India (Watykan, 13 marca 1986 r.). W: Fede
e cultura, dz. cyt., nr 1691.
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A. Wójtowicz, Osoba i transcendencja. Karola Wojtyły antropologia wiary i Kościoła,
dz. cyt., s. 206.
44
Jan Paweł II, W dziele kultury Bóg zawarł przymierze z człowiekiem. Przemówienie do
przedstawicieli świata kultury (Rio de Janeiro, 1 lipca 1980 r.). W: Wiara i Kultura, dz.
cyt., s. 84-85.
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dwójnej transcendencji: człowieka wobec świata; Boga wobec człowieka45.
Otwarcie się kultury na pełnię ludzkiej egzystencji implikuje z kolei dyspozycyjność do dialogu z Bogiem na różne sposoby, w których wyraża się stosunek do transcendencji46. Zagrożeniem dla kultury jest więc próba pozbawienia jej eschatycznego, transcentalnego charakteru przez odrzucenie inspiracji chrześcijańskiej w niej, bądź wyłączenie np. oświaty, wychowania,
sztuki, spod wpływów Kościoła i jego instytucji47.
3. Moralne implikacje kultury
Kultury nie można odłączyć od moralności, gdyż zakotwiczona
w transcendencji, posiada charakter normatywny i aksjologiczny. Na kulturę
składa się wszystko to, co rozwija i doskonali człowieka oraz tworzy warunki do jego doskonalenia. „Mianem kultury w sensie ogólnym oznacza się
wszystko, czym człowiek doskonali i rozwija wielorakie uzdolnienia swego
ducha i swego ciała”48. Kultura moralna zasadza się na podstawowej przesłance, że człowiek dojrzały, czyli człowiek w pełni wychowany, zdolny
wychowywać siebie i innych, „zdrowy” etycznie, jest podstawowym wymiarem kultury. „Jest właściwością osoby ludzkiej, że do prawidłowego
i pełnego człowieczeństwa dochodzi ona nie inaczej, jak przez kulturę”49.
Zatem autentyczna kultura zawiera w sobie formowanie moralne, przez co
należy rozumieć wychowywanie do cnoty w życiu indywidualnym, społecznym i religijnym. Jan Paweł II pojmuje ją jako paideę, a więc utożsamia
z wychowaniem. Idea ta jest rozwijana przez papieża w obrębie estetycznej
koncepcji kultury, dotykając nade wszystko formowania sumienia50.
Przyjmując, iż kultura jest systemem wartości, których celem jest
rozwój człowieka i społeczności, zakłada się równocześnie, że jest to zespół
wartości związanych z dobrem, prawdą, pięknem i sacrum, który winien
służyć człowiekowi. Ponieważ nie ma kultury bez wartości, dlatego trzeba
45

Jan Paweł II, Riconciliare la cultura con Cristo e mediante Cristo con l’uomo. Przemówienie do Katolickiego Ruchu na Rzecz Zaangażowania Kulturowego. L’Osservatore Romano 1980, nr 137 s. 1.
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Jan Paweł II, All’universita cattolica „Larranaga”. Przemówienie na uniwersytecie katolickim (Montevideo, 7 maja 1988 r.). W: Fede e cultura, dz. cyt., nr 1942.
47
Jan Paweł II, Riconciliare la cultura con Cristo e mediante Cristo con l’uomo.
L’Osservatore Romano 1980, nr 137, s. 2.
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Sobór Watykański II, GS 53.
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Tamże.
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Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie w UNESCO (Paryż, 2 czerwca
1980 r.). W: Wiara i Kultura, dz. cyt., s. 71-72.
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do nich wychowywać. Istotne jest tu pytanie o wartości w życiu człowieka,
ich właściwą hierarchię51. Po pierwsze, wskazać należy na wartości materialne. Oczywiście nie są one najważniejsze, ale trudno też nimi gardzić.
Mają one sens i są ważne choćby dlatego, że poziom bytu człowieka określa
jego świadomość. Po drugie, wartości poznawcze i intelektualne, dzięki którym jesteśmy zdolni świadomie i w sposób uporządkowany kreować swoje
życie, poznawać coraz lepiej siebie i otaczającą nas rzeczywistość. Po trzecie, wartości estetyczne, związane z poczuciem piękna i jego przeżywaniem,
z kształtowaniem, poprzez piękno, swoich gustów i jednocześnie przyjmowaniem pełnego harmonii stylu życia. Po czwarte, wartości moralne – być
może najtrudniejsze do przyswojenia, lecz konieczne do całościowego rozwoju człowieka. W rozumieniu papieża, nie ma kultury bez moralności,
gdyż życie moralne człowieka przejawia się w doświadczalnym przeżywaniu wartości (zwłaszcza wyższych), które kształtują jego wewnętrzne przeżycia. Wartości zawsze są powiązane z osobą, dlatego też jako kryterium
wartości przyjmuje się kryterium antropologiczno-personalistyczne. Człowiek, będący osobą rozumną i wolną, może tworzyć dobro, które jest decydujące w aksjologii hierarchii bytów52. Pytanie kolejne dotyczy wychowywania do wartości. Klasyczne w tym względzie odpowiedzi mówią, iż najpierw wychowuje się przez dawanie dobrego przykładu, czyli pozostawanie
w zgodzie z głoszonymi przez siebie wartościami. Następnie przez stwarzanie warunków życia i pracy nieobarczonych „strukturą grzechu”, w których
można realizować dobro, a także przez stosowanie perswazji bez przesadnego dydaktyzmu i moralizatorstwa, w wyjaśnianiu i przekonywaniu do wyboru wartości. Wreszcie przez metodę tzw. wzmocnienia pozytywnego, czyli nagradzania, stosowania pochwał itp.
Bez wątpienia naczelnym zadaniem wychowania jest poszanowanie
w każdym wychowanku osoby ludzkiej. Z tego względu personalizm jest
próbą przełożenia przykazania miłości na język filozoficznej etyki.
W chrześcijańskiej koncepcji kultury osoba ludzka jest autonomicznym,
samorządnym podmiotem i centrum świadomych i wolnych działań. Osoba
jest bytem, dla którego właściwe odniesienie stanowi miłość53, będąca inspiracją do tworzenia prawdziwie ludzkiej kultury, którą zwykliśmy nazywać
cywilizacją miłości. Moralność jest zatem związana z realizowaniem miłości. Moralność chrześcijańska – według odnowionego, posoborowego ro51

Zob. M. Łobocki, Wartości tworzywem wychowania. W: Wychowanie chrześcijańskie
a kultura (red. M. Nowak, T. Ożóg), dz. cyt., s. 71-80.
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Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 149.
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zumienia – nie jest niczym innym jak przeświadczeniem, że Bóg jest miłością oraz że człowiek jest wezwany do życia w Bogu. W jaki sposób? Poznając prawdziwe oblicze miłości dokonujące się poprzez wiarę. W wierze
Bóg objawia się jako miłość i zbawienie. W wierze człowiek otwiera się na
dar łaski, dzięki której może „porozumieć się” z samym Bogiem. Dowodem
tego są słowa Chrystusa z Modlitwy arcykapłańskiej – „To jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego
posłałeś, Jezusa Chrystusa” (J 17, 3). Biblijne słowo poznać oznacza odkryć
miłość (poznać miłość). Miłosne poznanie Chrystusa, prawdziwego Boga
i prawdziwego człowieka, oznacza więc poznanie prawdziwego oblicza miłości, jej odwiecznego źródła i jej doskonałego odbicia w człowieku. Stąd
chrześcijańska moralność cały swój wysiłek kieruje na poszukiwanie prawdziwego oblicza miłości, a w konsekwencji na przekazywanie jej w przekonujący sposób innym i tworzenie tym samym „nowej kultury”. Nie można
poznać prawdziwego oblicza Boga w Jezusie Chrystusie i przekazać go innym, jeżeli najpierw nie zostało się „wciągniętym” w tę miłość Boga do
świata i człowieka. Moralność winna być zatem głębokim nawróceniem,
w wierze „wdzięcznej i radosnej”, na świadome życie według łaski i odkupieńczej miłości Boga, która obejmuje wszystko i wszystkich. Nie jest to
tylko moralność cnót w rozumieniu Arystotelesa czy stoików. Nie jest to
także autoperfekcjonizm, ale „przynoszenie owoców w miłości, radości
i pokoju (...) dla zbawienia świata”54. Pismo Święte prezentuje nam moralność narratywną55, w której nie znajdziemy jedynie norm i zakazów, lecz
znajdziemy także przesłanie zbawcze o miłości, miłosierdziu i wierności
Boga. O ile od św. Ambrożego i Augustyna do czasów współczesnych wielu teologów moralistów przedstawiało teologię moralną jako traktat o cnotach i ich pewnej systematyzacji (trzy cnoty teologalne, cztery cnoty kardynalne), o tyle dzisiaj ujmuje się moralność w kluczu i perspektywie historii
zbawienia. Radykalne nawrócenie w wierze, nadzieję i miłość przedstawia
się nie tyle jako cnoty same w sobie, ile sprawności wprowadzające nas
w historię zbawienia. Żeby uchwycić prawdziwy sens moralności chrześcijańskiej, musimy odnieść się do Ewangelii, która opowiada o doświadczeniu
Jezusa. Owo doświadczenie stanowi wzór moralności chrześcijańskiej.
Z tego też powodu identyfikuje się ją z sequela – pójściem za Chrystusem
i budowaniem Królestwa Bożego.
54
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Moralność praktykowana w czynach Jezusa i opowiedziana w Ewangelii. Nazwa pochodzi od słowa narracja – opowiadanie. Przeciwstawia się ją niekiedy moralności normatywnej.
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Moralność chrześcijańska wyraża się zatem w praktykowaniu miłości (caritas)56. Tym, co w sposób szczególny określa moralność chrześcijańską, jest jej powiązanie z wiarą, jej ścisłe „przyleganie” do wiary. Wiara
chrześcijańska nie ogranicza się jednak tylko do moralności, która nie może
być umiejscowiona ponad wiarą, gdyż mogłoby zrodzić to pokusę „moralizowania” religii. Powiedzieć można, że moralność jest jednym z koniecznych wymiarów wiary chrześcijańskiej. Bez niej wiara mogłaby stać się
czymś oderwanym od życia. Moralność jest częścią wiary i jako taka ma
funkcję pośredniczenia pomiędzy wiarą a praktyką życia, jest moralnością
religijną, co oznacza, że formułuje konkretne wymagania etyczne, a jako
punkt wyjścia ma zawsze perspektywę nadprzyrodzoną. Wiara nadaje moralnemu zachowaniu wierzących nowy, zupełnie osobliwy charakter. Dzięki
niemu rzeczywistość ludzką można odczytywać w szczególnej perspektywie
i w pełniejszym znaczeniu57.
Uogólnijmy, kultura ma bez wątpienia swój moralny wymiar58. Jawi
się ona bowiem nie tylko w kategoriach antropologicznych, aksjologicznych, ale także w kategoriach etycznych zobowiązań i praw, jawi się jako
etos. Stąd też w dobie kryzysu kultury coraz częściej w poszukiwaniu ładu
i źródeł przezwyciężania epokowych przesileń bylejakości powraca się do
etyki i jej zasad. Jan Paweł II w encyklice Veritatis Splendor nie omieszkał
zauważyć, że istotę kultury „stanowi zmysł moralny, którego podłożem
i wypełnieniem jest zmysł religijny”59. Zmysł moralny – o którym pisze papież – jest nierozdzielnie związany z czynem człowieka, z jego działaniem
i wyborem. I niezależnie czy jest to działanie na polu gospodarczym, politycznym, czy artystycznym będzie ono emanacją dobra wyrastającego z duchowej natury człowieka.
Jak się wydaje, kryzys współczesnej kultury polega na kryzysie duchowości człowieka, kryzysie moralności, jego rozwiązanie znaleźć zaś
można w doskonaleniu człowieka i jego uczestniczeniu w przetwarzaniu
kultury. Zachęca nas do tego Sobór Watykański II: „Niech więc chrześcijanie współpracują w tym, żeby duch ludzki i chrześcijański przepajał właściwe naszej epoce przejawy kultury i działania zbiorowe”60. Nie wystarczy
56
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Zob. W. Kawecki, Dylematy moralne współczesnego człowieka, Warszawa 2003, s. 63.
58
Jan Paweł II, Al Movimento Ecclesiae di impegno culturale. Przemówienie do członków
ruchu kulturowego (Watykan, 14 czerwca 1980 r.). W: Fede e cultura, dz. cyt., nr 11461148; Zob. H. Wistuba, Kultura moralna, Ateneum Kapłańskie 3 (1970), t. 75, s. 228-239.
59
Jan Paweł II, VS 98.
60
Sobór Watykański II, GS 61.
57

98

Witold Kawecki

zatem być konsumentem kultury, należy także ją tworzyć i kształtować,
kształtując w ten sposób także swoje człowieczeństwo.
Summary
From the times of the Council, the Church does not wish to reject or
cut itself off from the world (also the world of nonbelievers), but wishes to
open up to people and understand their situation in the modern world.
Thanks to this diagonal attitude, faith becomes alive in a specific way, animated by the love and respect of all those who wish to participate in the
creation of the world. For John Paul II the Christian faith has a clearly diagonal structure, through which God speaks to people, and people reply to
God. The most appropriate plane for this dialog is the human conscience,
which allows one to become more human. The ability to enter into a dialog
is a very significant feature of humanity. This dialog is to be undertaken by
culture whose personification is the world. In this understanding, culture is
a specific way of confessing faith and hope in God, understood as the sense
of perception - sometimes clear and expressive, sometimes blurred, of
a spiritual reality constituting an elementary background of human life. As
we can not juxtapose social and professional activity and religious life.
Breaking the relation of faith and life, culture and the Church would be the
biggest mistake of the Church, a mistake which Second Vatican Council
warned against, being called by the recognition of this threat.
Dr hab. Witold Kawecki CSRS, Dyrektor Instytutu Wiedzy o Kulturze, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kierownik katedry Dialogu Wiary z Kulturą, Kierownik Zakładu Teologii Ewangelizacji Medialnej, wykładowca Instytutu Edukacji Medialnej
i Dziennikarstwa i Instytutu Socjologii. Tłumacz z francuskiego, włoskiego
i hiszpańskiego.
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Praca ludzka a właściwie jej godność zajmuje szczególne miejsce
w nauczaniu Jana Pawła II. Zainteresowanie owo wynika z głębokiego humanizmu Ojca Świętego, był On bowiem mocno wpatrzony w drugiego
człowieka. Już na samym początku pontyfikatu, w pierwszej encyklice Redemptor hominis, zaznaczył, że „człowiek jest pierwszą i podstawową drogą
kościoła"1. Osoba wykonujący pracę nadaje jej swoją godność osobową,
a najwyższym źródłem godności pracy ludzkiej jest jej podmiot – ten kto ją
wykonuje. Z takiego właśnie sposobu spojrzenia na ludzką pracę, która jest
czynnością boską człowieka, wynika papieski apel o godność ludzkiej pracy.
Papież w encyklice Laborem exercens (1981) głosił „praca jest dobrem człowieka – dobrem jego człowieczeństwa – poprzez pracę bowiem
człowiek nie tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także urzeczywistnienia siebie, jako człowieka, a także poniekąd
bardziej staje się człowiekiem2.
1
2

Jan Paweł II, Redemptor hominis, 1979, 14.
Jan Paweł II, Laborem exercens, 1981, 9.
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Takimi oto słowami Ojciec Święty podkreśla, że człowiek nie tylko
uświęca pracę, ale wręcz staje się człowiekiem przez to, że ją wykonuje.
Jak już wspomniałam Ojciec Święty Jan Paweł II wiele miejsca poświęca zagadnieniom pracy ludzkiej a także, co się z tym bezpośrednio wiąże, związkom zawodowym. Problemy te porusza przede wszystkim w encyklice Laborem exercens (1981), a także w licznych homiliach, przemówieniach, skierowanych do ludzi pracy, podczas licznych pielgrzymek, podróży, w czasie trwania całego pontyfikatu.
Człowiek rozumny, w pełni zdolny do wykonywania swojej pracy,
a zwłaszcza chrześcijanin, aby nie uwłaczał swojej ani bliźniego godności
nie może pozwolić sobie na niedbałą pracę, na wykonywanie jej „byle jak”.
Jak twierdzi papież Jan Paweł II – „jest bowiem ona podstawowym sposobem budowania wspólnoty ludzkiej, gdyż pracuje się dla innych i wraz z innymi”3.
Każdy z nas niewątpliwie potrzebuje pracy. Nie tylko jako sposobu
osiągania źródła dochodu, ale także i co jest bardzo istotne do realizacji
swoich planów życiowych, zaspokojenia ambicji, spełnienia swoich zamiłowań. Potrzeba pracy wynika również z faktu samorealizacji, doskonalenia
własnych umiejętności, zdolności. Nie jest to możliwe przy bezrobociu,
braku pracy. Wtedy jednostka odczuwa silnie brak poczucia własnej użyteczności jak i wartości. Skutkiem bezrobocia człowiek zaczyna odczuwać
brak sensu życia.
Aby to było możliwe, każda jednostka pracująca ma przysługujące
prawa, przywileje i obowiązki. Ażeby zaś były one należycie przestrzegane
powołano do życia instytucje, organizacje, które stoją na straży interesów
ludzi pracy. Mowa tutaj o związkach zawodowych. „Ojciec Święty w swoim nauczaniu dotyczącym pracy ludzkiej ukazuje, iż prawo zrzeszania się
jest związane z sama naturą ludzką, (…) Prawo do swobodnego zrzeszania
się jest podstawowym prawem tych wszystkich, którzy są związani ze światem pracy i stanowią wspólnotę pracy”4.
Co to za organizacja i czemu lub komu służy. Otóż, związkami zawodowymi nazywamy dobrowolne stowarzyszenia robotników, które mają
na celu solidarną obronę ich własnych interesów. W centrum ruchu związkowego znajduje się zawsze reprezentowanie interesów świata pracy5. Zatem ich naczelnym celem jest wszechstronna pomoc oraz obrona praw pra-

3

Tamże, 10.
Ks. Edward Jarmoch, Człowiek pracy w filozofii Jana Pawła II, Siedlce 2003, s. 69.
5
W. Piwowarski , red. Słownik Katolickiej Nauki Społecznej, Warszawa 1993, s. 201.
4

Związki zawodowe w nauczaniu papieża Jana Pawła II

101

cowniczych. Ruch związkowy powstał na bazie walki ludzi pracy w obronie
słusznie należnych im praw.
Za początek powstania organizacji związkowych (związków zawodowych) w Polsce uważa się drugą połowę a nawet koniec XIX wieku,
a ściślej rzecz ujmując rok 1889. Za kolebką tego ruchu uważa się Górny
Śląsk (Katowice, Bytom, Gliwice) – to właśnie w tych miastach powstaje
Związek Wzajemnej Pomocy (ZWP). To pierwsza w Polsce organizacja
o charakterze masowym. Związki zawodowe tworzone były zazwyczaj z inspiracji socjalistów i przez wiele lat miały charakter wielonarodowościowy.
Za główny cel stawiano sobie poprawę życia robotników przemysłowych,
zajmowano się z reguły polityką płacową.
W roku 1902 powstaje kolejny – Zjednoczenie Zawodowe Polskie.
Zaczęły powstawać także małe organizacje, szczególnie na terenie Galicji.
Na początku lat dwudziestych XX wieku w Polsce działało około dwóch tysięcy rożnych – odrębnych organizacji związkowych zrzeszonych w trzydziestu centralach. Dynamiczny rozwój związków zawodowych został przerwany w 1939 roku poprzez wybuch II wojny światowej. W latach 19391944 obowiązywał całkowity zakaz wszelkiej działalności organizacji polskich, w tym także związków zawodowych. Duża część związków podjęła
działalność konspiracyjną. Dopiero pod koniec 1944 roku w Lublinie władze komunistyczne powołały prorządową Tymczasową Komisję Centralną
Związków Zawodowych ( TKCZZ). Od 1949 roku powołano Zrzeszenie
Związków Zawodowych (ZZZ), którego funkcję kierowniczą pełniła Centralna Rada Związków Zawodowych (CRZZ). W okresie PRL-u związki
zawodowe pełniły dużą rolę w życiu społecznym jak i politycznym kraju.
Miały prawo inicjatyw ustawodawczych, popierając władze rządzące. Lecz
w wyniku stale pogarszającej się sytuacji politycznej jak i ekonomicznej
w kraju powołano opozycję polityczną – Ruch Obrony Praw Człowieka
i Obywatela (ROPCiO), a także Komitet Obrony Robotników (KOR)
i Wolnych Związków Zawodowych (WZZ). Kierowały one strajkami
– stoczniowców gdańskich. W wyniku tych strajków nastąpiło powołanie,
przy aprobacie władz rządowych, Niezależnego Samorządowego Związku
Zawodowego „Solidarność” (NSZZ-„SOLIDARNOŚĆ”), który w bardzo
szybkim czasie stał się masową organizacja zrzeszającą około 10 mln.
członków.
Rolę Związków zawodowych papież Jan Paweł II ujmuje w encyklice O pracy ludzkiej następującymi słowami: „Na gruncie tych wszystkich
uprawnień, wraz z potrzebą ich zabezpieczenia ze strony samych ludzi pracy, wyrasta potrzeba jeszcze jednego uprawnienia. Jest to mianowicie
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uprawnienie do zrzeszania się, czyli do tworzenia stowarzyszeń lub związków mających na celu obronę żywotnych interesów ludzi zatrudnionych
w różnych zawodach. Stąd też związki te noszą nazwę związków zawodowych lub syndykatów. Żywotne interesy ludzi pracy są do pewnego stopnia
wspólne dla wszystkich, równocześnie jednak każdy rodzaj pracy, każdy
zawód, posiada właściwą sobie specyfikę, która w tych organizacjach winna
znaleźć swe szczegółowe odzwierciedlenie”6.
Jan Paweł II przypisuje związkom zawodowym dużą rolę, jaką odgrywają w życiu społecznym. Są one nie tylko nieodzownym składnikiem
społecznym, ale przyczyniają się do budowania „cywilizacji pracy”. „Prawidłowe funkcjonowanie związków zawodowych domaga się właściwych
ich metod realizacji, harmonizujących z godnością natury ludzkiej. Wybór
właściwych metod w działalności związku zawodowego jest ważnym zagadnieniem społecznym”7.
Zadaniem związków zawodowych nie jest odzwierciedlanie walki
klas, walka przeciwko pracodawcom. One maja być konstruktywnym elementem porządku społecznego. Ich zadaniem jest wypracowanie wspólnego
dobra. Inaczej rzecz ujmując – to walka nie skierowana przeciwko komuś
a raczej walka o dobro ogółu. Zatem stają się częścią życia publicznego,
tym samym występują jako reprezentanci, przedstawiciele mas, są stroną
w dialogu z pracodawcami.
Przy taki podejściu związki dążą do dobra ludzi pracy. Jest to punkt
centralny określający wszelkie ich działania.
Za podstawowe cechy związków zawodowych niewątpliwie można
uznać (za F. Kampką): niezależność, samorządność oraz ergatocentryzm.
• Niezależność – to pierwsza i podstawowa konstytutywna cecha organizacji i zrzeszeń, której zadaniem jest obrona robotników, bez nacisków
ze strony różnych organizacji oraz podmiotów życia społecznego, do
których niewątpliwie można zaliczyć: administracje państwową, partie
polityczne oraz pracodawców. Solidarne działanie, zgodność celów oraz
wspólnej płaszczyzny działania, to cele związków, a zarazem obrona
przed upolitycznieniem organizacji związkowych. Nie oznacza to, że nie
jest możliwa współpraca, ale związkowcy muszą wykazać daleko idącą
ostrożność, by nie zatracić istoty swoich celów. Z drugiej zaś strony organizacje związkowe mogą wyrażać sądy, opinie polityczne. Takiego
też jest zadania Jan Paweł II, który mówi, iż zrzeszenia pracowników
6

7

Jan Paweł II, Laborem exercens, 20.
Ks. Edward Jarmoch, Człowiek pracy w filozofii Jana Pawła II, dz. cyt., s. 71.
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„nie powinny podlegać decyzjom partii politycznych, ani też mieć zbyt
ścisłych związków z nimi”8. Zadanie to nie należy do łatwych, zachowanie równowagi między apolitycznością a upolitycznieniem jest jedyną formą zabezpieczenia przed wykorzystywaniem organizacji związkowych w nieustannie trwających rozgrywkach na arenie politycznej.
Wyrazem niezależności organizacji związkowych jest również niezależność od struktur gospodarczych. Mowa tutaj przede wszystkim o posiadaczach kapitałów, przedsiębiorcach, dyrektorach – prezesach, menadżerach. Do autonomii związków zawodowych należy także zaliczyć
niezależność od wpływu grup religijnych. Mogą to być działania pośrednie, polegające głównie na oddziaływaniach wychowawczych.
Działania te wbrew pozorom mogą być dość głębokie i niestety trwałe.
Samorządność – organizacji, zrzeszeń, których członkowie nie mogą
realizować swoich działań w sposób całkowicie wolny i suwerenny, nie
można zaliczy do autonomicznych. Również papież Jan Paweł II wyrażał zdanie, iż swobodne decyzje zainteresowanych podejmowane były
w całkowitej niezależności9. Poprzez określenie już w momencie zakładania stowarzyszenia, jego statutu, podstawowych celów i jasnego, klarownego programu działania określona zostaje jego samorządność. Jakże istotną sprawą staje się również określenie jego struktur organizacyjnych, takich jakie ich członkowie uznają za najwłaściwsze, biorąc pod
uwagę własne potrzeby zawodowe. W myśl dobrze pojętej demokracji
zrzeszenia, jej członkowie powinni posiadać czynne oraz bierne prawo
wyborcze. Ponadto, winni mieć prawo i możliwość wyrażania swoich
poglądów, opinii. O to, także apelował Jan Paweł II wypowiadając słowa „aby wszyscy, którzy uczestniczą w życiu gospodarczym mieli możliwość swobodnego i aktywnego uczestnictwa w opracowaniu i nadzorze decyzji, jakie ich dotyczą na każdym szczeblu”. Jest to dopiero początek samorządności zrzeszenia. Prawdziwa samorządność przejawia
się w dalszym jej działaniu, funkcjonowaniu, zmierzającym do zaspakajania oczekiwań i potrzeb jej członków – czyli ludzi pracy. To dopiero
stanowi prawdziwy probierz właściwych, statutowych realizacji zadań
danej organizacji.
Ergatocentryzm – człowiek pracy jest niewątpliwie jednostką centralną
– to podstawowa zasada przyświecająca związkom zawodowym.
Wszystkie działania skupione są na dobro człowieka pracy. Nie chodzi
Jan Paweł II, Laborem exercens, 20.
Jan Paweł II, 68 sesja Międzynarodowej Organizacji Pracy, 1992.
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tutaj tylko i wyłącznie o sama wykonywana pracę, miejsce jej wykonywania. Należy mieć na względzie całokształt istoty ludzkiej, z jej problemami dnia codziennego, trudami jakie towarzyszą jej każdego dnia.
Ergatocentryzm związków zawodowych przejawia się zatem obroną
godności ludzi pracy, rozumianej jako obrona przed krzywdą, kwestionowaniem praw pracowniczych. Nie należy zapomnieć, że obrona pracownika przez związki zawodowe winna być realizowana w granicach
prawa i musi uwzględniać sytuację polityczną i gospodarczą. Jan Paweł
II w encyklice „O pracy ludzkiej” mówi: „słuszne zabiegi o zabezpieczenie uprawnień ludzi pracy połączonych tym samym zawodem, muszą
zawsze liczyć się z tymi ograniczeniami, jakie nakłada ogólna sytuacja
ekonomiczna kraju”10.
Wewnętrzna integracja organizacji związkowej przejawia się poprzez: świadomość celów i wartości nadrzędnych związku, łączenie ich
z własnymi pragnieniami, troskę o świadomość moralną wszystkich jej
członków, naukę subordynacji i dyscypliny we współpracy z innymi. O sile
związku i o jego pełnej integracji decyduje właściwie ukształtowana postawa moralna jej członków uznanie za własne jej celów oraz wiara w ich
słuszność.
Związkom zawodowym przypisano konkretne funkcje. Do podstawowych należy zaliczyć: wychowawczą, rewindykacyjną oraz partycypacyjną.
Funkcja wychowawcza – kształtowanie właściwych postaw moralnych, zawodowych jednostki, dbałość o podnoszenie poziomu jej wiedzy jak i umiejętności zawodowych. Kształtowanie właściwych postaw moralnych oparte
powinno być na uczciwym obrazie rzeczywistości, na przekazywaniu prawdy, bez względu na to jaka ona jest. Mówiąc o funkcji wychowawczej nie
należy zapomnieć o także istotnej funkcji oświatowej. Polegającej na dbałości doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych, permanentnego podnoszenia ich. W tym miejscu należy wspomnieć także o działalności kulturalnej związków zawodowych. Działalność ta może przybierać konkretne formy, takie jak: kluby sportowe, biblioteki, kółka zainteresowań, koła twórczości artystycznej, gazetki zakładowe. Może również przejawiać się poprzez organizowanie różnorakich imprez, wyjazdów np.: do kina, teatru,
różnego rodzaju wycieczek zarówno krajowych jak i zagranicznych.
Funkcja rewindykacyjna – walka z bezrobociem jest bardzo ważnym
i słusznym zadaniem nie tylko przypisanym związkom zawodowym. To
10

Jan Paweł II, Laborem exercens, 20.

Związki zawodowe w nauczaniu papieża Jana Pawła II

105

szczególnie ważny i aktualny problem. Nie chodzi tutaj tylko o wymiar materialny, ale także a może i przede wszystkim o wymiar moralno- psychiczny. Człowiek pozbawiony możliwości wykonywania pracy narażony jest na
frustrację, degradację. W wyniku tego może dojść do łamania prawa, zejścia
na drogę przestępczą, a niejednokrotnie do popełnienia samobójstwa. Zadaniem jakie stawia się związkom zawodowym jest stawianie żądań, postulatów tworzenia nowych miejsc pracy. To zaś możliwe staje się poprzez rozwijanie nowych gałęzi przemysłu, handlu, usług. Inicjowanie bądź popieranie nowych inicjatyw gospodarczych. Ważnym zadaniem staje się także
walka o słuszne, zgodne z wniesionym wkładem własnej pracy, wykształceniem, stażem, doświadczeniem zawodowym, ponoszoną odpowiedzialnością, wynagradzanie pracowników. Każdy bowiem ma konstytucyjne prawo
do godziwego wynagrodzenia, w przyszłości zaś rent i emerytur, do dostępu
do ogólnie ustalonych świadczeń społecznych, uprawnień socjalnych.
Działalność związków zawodowych przejawia się na różne sposoby.
Do najczęstszych można zaliczyć: negocjacje, strajki, akcje propagandowe.
Negocjacje – to najbardziej charakterystyczny sposób działania związków
zawodowych. Osią przewodnią negocjacji jest dialog. Do autentycznego
dialogu maja prawo ludzie pracy jest on sprawdzoną formą rozwiązywania
konfliktów pracowniczych11. Polega na wypracowaniu wspólnie akceptowanego rozwiązania. W każdym dialogu, każda ze stron w nim uczestnicząca może przedstawiać swoje racje. Nie zawsze są one w pełni uzasadnione,
ale ważnym jest by każdy z uczestników miał prawo do wypowiedzenia
własnego zdania, opinii. Musi zachodzić tutaj poszanowanie, uznanie kompetencji wszystkich uczestników dialogu, to zaś pozwala na wypracowanie
kompromisów, pozwala budować partnerstwo i społeczne porozumienie.
Największe szanse powodzenia mają rozmowy przeprowadzane w duchu
solidarności, służące wspólnemu dobru.
Strajki – to ostateczna i najbardziej ostra forma wyrażania niezadowolenia,
ale zdarza się i to coraz częściej, że jest jedyną gwarantującą odniesienie
sukcesu. Decyzja podjęcia takich działań wynika z mocnego naruszenia
praw ludzi pracy. „Związki zawodowe (…) posługują się także metodą
strajku, czyli zaprzestania pracy, jako pewnego rodzaju ultimatum skierowanym do odpowiedzialnych czynników, a nade wszystko do pracodawców. Jest to metoda, którą katolicka nauka społeczna uważa za uprawnioną
pod odpowiednimi warunkami i we właściwych granicach. Pracownicy po-

11

Ks. E.Jarmoch, Człowiek pracy w filozofii Jana Pawła II, dz. cyt., s. 71.
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winni w związku z tym mieć zapewnione prawo do strajków, bez osobistych
sankcji karnych za uczestnictwo w nim12.
Akcje propagandowe – czyli przekaz informacji, rozpowszechnianie ich,
najczęściej przez mass-media. Z zależności od tego, czy jest prawdziwa czy
nie, czy jest pełna, czy ukryte są pewne elementy, fakty, może być integrującym jak i dezintegrującym czynnikiem. Dzięki przestrzeganiu zasad moralno-etycznych może stać się źródłem rzetelnej informacji, a także właściwych postaw moralnych, zmieniających społeczeństwo na coraz lepsze.
Propaganda ma za cel pozyskiwanie zwolenników wspólnych idei, wolnych
od elementów przymusu czy manipulacji. To tworzy poczucie u członków
wpływu na politykę społeczną i gospodarczą, daje możliwość wypowiadania własnych opinii, myśli i sugestii.
Podsumowanie
Każdy z nas potrzebuje pracy dla własnego rozwoju. Praca jaką wykonuje pracownik nie może stać w sprzeczności z jego osobistym dobrem.
Dlatego tak istotną staje się potrzeba pełnego zabezpieczenia godności jak
i skuteczności ludzkiej pracy, uwzględniając wszystkie osobiste, rodzinne,
społeczne uprawnienia każdego podmiotu pracy. Na straży przestrzegania
tego powinny stać i stoją związki zawodowe. Ich rola, zadania nie uszły
uwadze także, papieża Jana Pawła II. Temat ten bardzo często podnosił
w licznych homiliach, przemówieniach a przede wszystkim w encyklice
Laborem exercens. Problem zagwarantowania godności i skutecznej ochrony pracy ludzkiej nie traci swojej ważności, rangi, a właściwie coraz bardziej staje się zagrożona. Wraz z szybkim i dynamicznym rozwojem gospodarki rodzą się nowe problemy, które coraz mocniej godzą w pracowników.
Zatem potrzeba istnienia związków zawodowych we współczesnym świecie, jak też ich rola, jest bardzo znaczna. Mają one bowiem ogromny wpływ
na rozwój gospodarczy kraju, ale także na rozwój moralny ludzi, tworzących i współuczestniczących w wytwarzaniu wszelkich dóbr, jakimi niewątpliwie są zakłady pracy. To z kolei przedkłada się na cały naród.

12

Jan Paweł II, Laborem exercens, 20.
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Summary
Each of us needs work to his own development. The work that
worker does cannot be in contradiction to his personal good. That is why the
necessity of full dignity protection as well as the human work effectiveness
become so important nowadays, allowing for all, , family and social powers
of every work entity. Trade unions then should be and, in fact, are on guards
of observing it. Their role and tasks did not escape the Pope John Paul II attention. He raised this theme often in numerous homilies, speeches and, first
of all encyclical Laborem exercens. The role of trade unions the pope presents in the mentioned encyclical in following words: “All these rights, together with the need for the workers themselves to secure them, give rise to
yet another right: the right of association, that is to form associations for the
purpose of defending the vital interests of those employed in the various
professions”.
The problem of guaranteeing a dignity and effectiveness of a human
work becomes more and more essential. Along with fast and dynamic economic development there arise new problems that hit workers even harder.
Bibliografia:
1. Jan Paweł II, Redemptor hominis, 1979.
2. Jan Paweł II, Laborem exercens, 1981.
3. Jan Paweł II, 68 sesja Międzynarodowej Organizacji Pracy, 1992.
4. Jarmoch Edward, Człowiek pracy w filozofii Jana Pawła II, Siedlce 2003.
5. Piwowarski Władysław, red. Słownik Katolickiej Nauki Społecznej, Warszawa 1993.
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Mój tekst mógłby mieć podtytuł: Joseph Ratzinger o encyklice Fides
Et Ratio (Wiara i rozum). Pokazuje bowiem jak Joseph Ratzinger (od
19 kwietnia 2005 roku papież Benedykt XVI) odczytuje i komentuje Fides
et ratio – jedną z najważniejszych encyklik Jana Pawła II ogłoszoną 14
września 1998 roku. Tekst zawierający komentarz Ratzingera do wspomnianej encykliki znaleźć można w jego książce Wiara – Prawda – Tolerancja1.
Aby wyjaśnić, dlaczego wybrałem taką formę prezentacji poglądów
dwóch ostatnich Papieży na kwestię wielokulturowości w Kościele niezbędne jest kilka słów wprowadzenia. Istnieje bowiem co najmniej kilka innych sposobów prezentacji tego zagadnienia. Co więcej – niektóre z nich
z pewnością pozwalają omówić problem wielokulturowości szerzej i obszerniej. Należy zatem wyjaśnić, dlaczego ich nie wybrałem.
Mogłem przecież podejść do tematu z bardziej historycznej perspektywy i przypomnieć działalność obu omawianych autorów podczas II Sobo1

Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, Kielce 2004.
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ru Watykańskiego – czyli na długo przed objęciem przez nich najważniejszych funkcji w Kościele. Wszak to na tym soborze powstały tak ważne dokumenty na interesujący nas temat jak Konstytucja duszpasterska o Kościele
w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, czy Deklaracja o stosunku
Kościoła do religii niechrześcijańskich „Nostra aetate”.
Taka prezentacja tytułowego zagadnienia jest potrzebna choćby dlatego, że tylko postawa Karola Wojtyły, który podczas soboru wielokrotnie
wzywał, aby Kościół bardziej otworzył się na współczesną kulturę, po to by
lepiej i skuteczniej prowadzić ludzi przez gąszcz nowych, często trudnych
do zrozumienia idei, jest dosyć dobrze znana. Niewiele mówi się natomiast
roli Josepha Ratzingera w kształtowaniu oblicza tego soboru. Tymczasem to
właśnie Ratzinger – jako główny doradca teologiczny kardynała Kolonii Jozefa Fringsa – był współautorem wystąpienia, które kardynał Frings wygłosił na otwarcie Soboru. Wystąpienie to, pokazujące potrzebę większej
otwartości Kościoła na wyzwania współczesnego świata, zdecydowało
w dużym stopniu zarówno o przebiegu II Soboru Watykańskiego jak i o tematyce oraz formie uchwalonych tam dokumentów. Warto też pamiętać, że
Joseph Ratzinger aktywnie uczestniczył we wszystkich sesjach Soboru.
Temat ten zasługuje na podjęcie przede wszystkim dlatego, że dziś
niemal zupełnie pomija się fakt, że Ratzinger od początku swojej błyskotliwej kariery naukowej (przejście jej wszystkich etapów – od magistra do
profesora – zajęło mu zaledwie 8 lat) dał się poznać jako teolog otwarty na
poszukiwanie nowych dróg wyjaśniania i przekazywania odwiecznej Bożej
prawdy. Dominuje natomiast obraz skrajnie konserwatywnego „Pancernego
Kardynała”, którym obdarzyły Ratzingera niezbyt biegłe w kwestiach teologicznych media, w czasach gdy przewodził Kongregacji Nauki Wiary. Zagadnienie to jest jednak na tyle obszerne, że zamierzam poświęcić mu osobne opracowanie.
Zrezygnowałem również z drugiej – przyznać trzeba bardzo kuszącej
– możliwości prezentacji tytułowego problemu. Polegać ona miała na analizie poglądów Karola Wojtyły i Josepha Ratzingera z czasów gdy ściśle ze
sobą współpracowali pełniąc dwie najważniejsze funkcje w Kościele – Papieża i Prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Temat jest tym bardziej interesujący, że współpraca ta, która zaczęła się w 1981 roku i trwała aż do śmierci
Jana Pawła II, mogła w ogóle nie dojść do skutku. Jak bowiem wspomina
w swojej książce Sól ziemi Joseph Ratzinger pierwszą prośbę Papieża, aby
pełnił funkcję Prefekta Kongregacji Nauki Wiary otrzymał w 1980 roku.
Wtedy grzecznie acz stanowczo poprosił Ojca Świętego, by nie obdarzał go
tak zaszczytnym, lecz równocześnie absorbującym obowiązkiem, gdyż za-

Jan Paweł II a Benedykt XVI – o potrzebie wielokulturowości w Kościele

111

mierza poświęcić się pracy naukowej. Dopiero druga prośba Jana Pawła II,
którą Papież wyraził niedługo po zamachu na swoje życie, skłoniła Ratzingera do przyjęcia oferowanej mu funkcji. Zgodził się, bo – jak napisał w cytowanej książce – są sytuacje, w których po prostu nie można odmówić.
W ten sposób – mimo początkowych problemów – współpraca
dwóch wielkich umysłów i autorytetów doszła do skutku. O zaufaniu jakie
Jan Paweł II miał do swojego Prefekta najlepiej świadczy powtarzana
w Watykanie anegdota, zgodnie z którą ostatnie pytanie jakie zadawał sobie
Papież przed rozstrzygnięciem ważnych kwestii teologicznych brzmiało:
a co sądzi o tym kardynał Ratzinger?
Takie ujęcie tematu domaga się jednak obszerniejszej, dogłębnej
prezentacji. Toteż skupmy się na encyklice Fides et ratio i prezentacji sposobu, w jaki Ratzinger ją odczytuje.
Kardynał zaczyna od prezentacji zarzutu wobec encykliki, który
– jak słusznie zauważa – ukazuje słabości i ograniczenia współczesnej zachodniej kultury. Zarzut ten sformułował włoski lewicowy filozof Paolo
Flores d’Arcais. Jego zdaniem fakt, że encyklika Fides et ratio kładzie nacisk na konieczność poszukiwania prawdy dowodzi, iż kultura katolicka nie
ma nic wspólnego z kulturą jako taką (kulturą tout court)2.
Z cytowanej wypowiedzi wynika szokujący, a zarazem smutny
wniosek: podstawowe nie tylko dla katolika, ale dla każdego człowieka pytanie o prawdę znajduje się poza obszarem zainteresowania przedstawicieli
dominującego nurtu współczesnej kultury. Ratzinger pokazuje konsekwencje, do których prowadzi przyjęcie takiej postawy. Pisze: „Dotarliśmy tu do
jądra dyskusji o wierze chrześcijańskiej z określonym typem nowoczesnej
kultury, która chciałaby w ogóle uchodzić za kulturę nowoczesną, ale
– dzięki Bogu – jest tylko rodzajem gry. I czy ta właśnie kultura (...) nie jest
właśnie raczej antykulturą? I czy jej zarozumiałość, by być jedyną kulturą,
nie jest arogancka i pogardliwa wobec człowieka?”3.
Okazuje się zatem, że sytuacja Kościoła we współczesnej kulturze
europejskiej bardzo przypomina sytuację, w której Kościół znajdował się na
początku swojej działalności. Znów staje się „znakiem, któremu sprzeciwiać
się będą”4. Że tak jest w istocie świadczą dalsze, tym razem już bardziej
2

Por. Paolo Flores d’Arcais, Die Frage ist die Antwort. Zur Enzyklik „Fides et Ratio”,
Frankfurter Allgemeine Zeitung 1999, nr 51, s. 47.
3
Joseph Ratzinger, Wiara, prawda i kultura – refleksje w związku z encykliką „Fides et Ratio”, W: Tenże, Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, dz. cyt.,
s. 152.
4
Ewangelia św. Łukasza 2, 34.
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konkretne zarzuty, które cytowany Flores d’Arcais formułuje wobec encykliki. Jego zdaniem ma ona nie tylko „mordercze konsekwencje dla demokracji”, lecz także jej przesłanie postawić można na jednej płaszczyźnie
„z fundamentalistycznym typem islamu”5.
Ratzinger stanowczo przeciwstawia się tym zarzutom. Pokazuje, że
są one rezultatem akceptacji przez ich autora błędnej tezy, zgodnie z którą
„poza decyzjami większości nie może być żadnej innej instancji” rozstrzygającej ważne dla ludzi kwestie. Podkreśla, że teza ta jest nie tylko błędna,
ale po prostu szkodliwa, bo oparta na przyjętym a priori przekonaniu, że to,
co absolutne nie istnieje. Autorzy przyjmujący taki punkt widzenia próbują
zastępować boskie prawa opinią przypadkowej większości. Zdaniem Ratzingera próby takie uznać trzeba za przejawy niedopuszczalnej manipulacji.
Toteż zadaniem Kościoła jest przeciwstawianie się wszelkim tego typu
praktykom. Kardynał pisze: „Kiedy człowiek rezygnuje z prawdy, wtedy
panować nad nim mogą tylko przypadek i samowola. Dlatego nie jest to
«fundamentalizm», ale obowiązek ludzkości, aby chronić człowieka przed
dyktaturą przypadku, który stał się absolutny i zwrócić człowiekowi jego
godność, która polega na tym, że żadna inna ludzka instancja nie może nad
nim panować, ponieważ jest on otwarty na prawdę”6.
Wyjątkowy charakter i znaczenie encykliki Fides et ratio wynika
zdaniem Ratzingera z faktu, że Jan Paweł II broni w niej „różnorodności
dróg ludzkiego ducha, a także zasięgu racjonalności, która zależnie od
przedmiotu musi też znać różne metody. To, co niematerialne, nie może być
badane metodami właściwymi dla tego, co materialne – tak krótko można
by streścić protest Papieża wobec jednostronnej formy racjonalności”7.
Jan Paweł II opisując relacje Kościoła i współczesnej kultury koncentruje się na dwóch kwestiach:
• czym jest prawda? oraz
• jakimi metodami prawda powinna być poszukiwana i głoszona?
We współczesnym świecie potrzeba podejmowania tych fundamentalnych kwestii jest szczególnie istotna, ponieważ „uniwersalistycznym
roszczeniom chrześcijaństwa, które opierają się na uniwersalizmie prawdy,
przeciwstawia się dziś chętnie relatywizm kultur”8.
5

Podaję za: Joseph Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja, dz. cyt., s. 152.
Joseph Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja, dz. cyt., s. 153.
7
Tamże, s. 155.
8
Joseph Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja, dz. cyt., s. 155. Ratzinger pisze: „Temat
ten pobrzmiewał już w XVIII wieku u Gottholda Efraima Lessinga, który w przypowieści
o trzech pierścieniach przedstawia trzy wielkie religie, z których jedna ma być prawdziwa,
6

Jan Paweł II a Benedykt XVI – o potrzebie wielokulturowości w Kościele

113

Ratzinger podkreślając wyjątkową rolę, jaką we współczesnej kulturze spełnia encyklika Fides et ratio pisze: „Encyklika, która jest całkowicie podporządkowana przygodzie z prawdą, musiała (...) postawić pytanie o prawdę
i kulturę. Musiała zapytać o to, (…) czy prawda może przemówić ponad
swymi kulturowymi postaciami do wszystkich ludzi, czy też jej istnienia
można domyślać się tylko (…) poza różnymi, lub nawet całkiem przeciwnymi formami kultury.
Statycznemu pojęciu kultury, zakładającemu trwałe postaci kulturowe, które ostatecznie pozostają niezmienne i tylko występują obok siebie bez możliwości wzajemnego oddziaływania, Papież przeciwstawił w encyklice dynamiczne i komunikatywne rozumienie kultury. Podkreśla on, że
jeśli [kultury] są głęboko zakorzenione w ludzkiej naturze, odznaczają się
typową dla człowieka otwartością na wymiar uniwersalny i na transcendencję”9.
Ratzinger akcentuje jeszcze jeden ważny aspekt encykliki. Określa
ona nie tylko miejsce Kościoła we współczesnej kulturze Zachodu, ale także
pokazuje, jak uniwersalne aspiracje chrześcijaństwa pogodzić można z widocznym we współczesnym świecie pluralizmem kultur. Jego zdaniem widać to najlepiej w 71 punkcie encykliki. Znaleźć tam można kluczowe dla
całej kwestii relacji Kościoła i kultury stwierdzenie: „Ewangelia głoszona w
różnych kulturach domaga się wiary od tych, którzy ją przyjmują, ale nie
przeszkadza im zachować własnej tożsamości kulturowej. Nie prowadzi to
do żadnych podziałów, ponieważ cechą wyróżniającą społeczność
ochrzczonych jest powszechność, która potrafi przyjąć każdą kulturę,
wspomagając rozwój tych jej elementów, które pośrednio prowadzą ją
do pełnego wyrażenia się w prawdzie”10.
ale jej prawdziwości nie da się udowodnić. Pytania o prawdę nie można rozstrzygnąć
i w związku z tym zostaje ono zastąpione pytaniem o lecznicze i oczyszczające oddziaływanie religii. Na początku XX wieku — jak już zauważyliśmy przy innej okazji — kwestię
religii i kultury, prawdy i kultury wyraźnie podjął Ernst Troeltsch. Podczas gdy początkowo przedstawiał chrześcijaństwo jako najbardziej skondensowane objawienie personalistycznej religijności, jako jedyne pełne zerwanie z granicami i uwarunkowaniami religii naturalnej, to z biegiem czasu kulturowe rozumienie religii coraz bardziej przesłoniło mu widok na prawdę i poddało wszystkie religie względności kultur. Ważność chrześcijaństwa
stała się dla niego ostatecznie „sprawą europejską”. Chrześcijaństwo jest, jego zdaniem, rodzajem religii odpowiednim dla Europy, podczas gdy buddyzmowi i braminizmowi należy
się „absolutna samodzielność”. Prawda praktycznie skapitulowała, granica kultur stała się
nie do przekroczenia” (Tamże) [podkreślenia moje – R. P.].
9
Joseph Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja, dz. cyt., s. 156 [podkreślenia moje –RP].
10
Encyklika Fides et ratio Ojca Świętego Jana Pawła II o relacjach między wiarą i rozumem, Rzym 14.09.1998, punkt 71 [podkreślenia moje – R. P.].
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Wnioski, do których prowadzi przyjęcie tezy o „uniwersalnym charakterze chrześcijaństwa” są zatem jasne: orędzie Chrystusa nie jest w ścisły i konieczny sposób związane z jakąś konkretną formą kultury. Zatem kryzys, a nawet upadek kultury Zachodu nie oznacza w żadnym razie
końca chrześcijaństwa. Tymczasem twórcy głównego (laickiego) nurtu
współczesnej kultury europejskiej zdają się zapominać o tej oczywistej
prawdzie i szermując hasłami postępu, godności człowieka, tolerancji oraz
wolności religijnej próbują oderwać zachodnią kulturę od jej religijnych korzeni. Skutki tych działań są niestety dosyć łatwe do przewidzenia: odrzucenie chrześcijaństwa przez dominujące nurty współczesnej kultury okazać się
może – i to w niedalekiej przyszłości – zabójcze nie dla Kościoła, lecz dla
samej kultury Zachodu.
Sytuacja, w której się znaleźliśmy nie jest bowiem zupełnie nowa.
Wszak Kościół w zmieniających się kulturach trwa już ponad dwa tysiące
lat. Trudno zatem przypuszczać by nie przetrwał kolejnych kulturowych
zawirowań.
Summary
Cardinal Joseph Ratzinger as the Prefect of Congregation for the
Doctrine of the Faith comments an encyclical Fides et Ratio published by
John Paul II in 1999. He shows that this encyclical was the reaction on crisis
which the Western culture was found in the second half of the 20th century.
Ratzinger emphasizes that encyclical rightly diagnoses the source of the crisis. That is the creators of the main trend of the Western culture resignation
to search of truth about the world. They want to replace the truth with criterion of usefulness which helps to promote actions, which give only shortterm benefits. Meanwhile encyclical Fides et Ratio rightly reminds, that
search of truth is the aim and basic for functioning of every culture and the
condition of real intercultural dialogue. Christians may effectively participate in this dialogue because Christianity (unlikely other religions) is not in
necessary way connected with some specific culture, but precluding truth
about human and God assist they development.
Dr hab. Robert T. Ptaszek, kierownik Zakładu Filozofii i Etyki, Instytut Nauk Społecznych Akademii Podlaskiej.
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Wstęp
W problematyce I Sympozjum Naukowego zorganizowanego przez
Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe w dniu 9 czerwca 2009 roku istotne
miejsce przypada poglądom papieża Jana Pawła II na temat godności i praw
człowieka stanowiących istotny problem teoretyczny i praktyczny w świecie
współczesnym.
Zainteresowanie genezą, istotną i znaczeniem podstawowych praw
i wolności człowieka, szczególnie widoczne po drugiej wojnie światowej, związane było m. in. z poszukiwaniem dróg i sposobów zapobieżenia nowej wojnie,
sprzyjających budowaniu wymienionych w Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka (uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 r.)
podstaw wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie. Było ono wyrazem
sprzeciwu przeciwko systemom totalitarnym, które proponowały nieludzką filozofię człowieka i państwa, gwałcąc równocześnie autonomię i godność człowieka, wywołując krwawe wojny powodujące degradację wartości materialnych
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i duchowych ludzkości1. Wynika także z ciągle jeszcze występujących zjawisk
łamania praw człowieka w odradzających się systemach totalizmu i autokratyzmu, prześladowania ludzi za ich przekonania, z krytyki różnych form wyzysku
i ucisku ekonomicznego, społecznego, politycznego, wyznaniowego i innych
form dyskryminacji zagrażających godności człowieka i jego niezbywalnym
prawom, na które wielokrotnie zwracał uwagę Jan Paweł II.
Zainteresowanie to związane jest także z pogłębiającą się świadomością
godności człowieka i jego praw w warunkach przeobrażeń demokratycznych we
współczesnym świecie, z dążeniem do uczynienia naszego życia bardziej dostatnim, sprawiedliwym, godnym i bezpiecznym. To właśnie prawa i wolności
człowieka, zdaniem wielu humanistów, są istotą ludzkiego życia przeżywanego
w sposób wolny i godny. To one dają człowiekowi poczucie bezpieczeństwa,
bronią go przed samowolą innych ludzi i instytucji przymusu.
W Rzeczypospolitej Polskiej zainteresowanie problematyką praw i wolności związane jest dodatkowo z głębokimi przemianami ustrojowymi w naszym kraju i w innych państwach Europy Środkowej i Wschodniej, z dążeniami
do stworzenia nowego porządku konstytucyjnego gwarantującego niezbywalne
prawa i wolności zawarte m.in. w podpisanych przez Polskę deklaracjach, paktach i konwencjach międzynarodowych.
W wielu dyskusjach na ten temat podkreśla się ogromną rolę edukacji do
praw i wolności człowieka2. Najnowsze badania naukowe wskazują, że prawa
i wolności człowieka, zwane też podstawowymi wartościami zajmują istotne
miejsce w edukacji wszystkich państw demokratycznych. Ich rangę i znaczenie
w Polsce podkreślono m.in. w projekcie reformy systemu oświaty, w ustawach
Sejmu i Senatu, a także w nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Nawiązując do postanowień Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w dokumentach
tych stwierdza się, że jednym z głównych celów nauczania i wychowania w społeczeństwie demokratycznym jest pełny rozwój osobowości oraz ugruntowanie
poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności, krzewienie zrozumienia, tolerancji i przyjaźni między ludźmi i narodami.
Edukacja w zakresie praw i wolności człowieka, na co zwraca uwagę
wielu filozofów i pedagogów, pomaga pełniej zrozumieć potrzebę równoważenia postępu materialnego kultywowaniem wartości społecznych, moralnych

1

Zob. J. Maritain, Człowiek i państwo, Kraków 1993.
Zob. R. Rosa (red.), Prawa i wolności człowieka w edukacji demokratycznego państwa.
Teoria i jej zastosowanie, Siedlce 2003; Edukacja wobec wyzwań XXI wieku, pod red.
I. Wojnar i J. Kubina, Warszawa 1997; M. Rutkowska – Paszta, Prawa człowieka w edukacji obywatelskiej, Warszawa 1998.
2
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i duchowych, wśród których prawa i wolności człowieka zajmują miejsce szczególne.
1. Prawa i wolności człowieka w nauce społecznej Kościoła
(od Leona XIII do Jana Pawła II)
Wiele z idei zawartych w dziełach współczesnych filozofów i uczonych
chrześcijańskich znalazło swój wyraz w nauce społecznej Kościoła, zwłaszcza
od II Soboru Watykańskiego, który w konstytucji duszpasterskiej Gaudium et
spes wyraził przekonanie, że aktywność ludzka - indywidualna i zbiorowa
– dzięki której chcą oni poprawić warunki swego bytowania, nie jest
sprzeczna z zamierzeniami Boga, lecz odpowiada im.
Początki tej nauki, w jej nowoczesnym wydaniu, wiąże się najczęściej z działalnością papieża Leona XIII (1878-1903), a zwłaszcza z wydaną przez niego w 1891 r. encykliką pt. Rerum novarum, określającą zasady
stosunku Kościoła i katolicyzmu do najważniejszych problemów współczesnego świata3. Encyklikę tę określa się niekiedy mianem „pierwszej papieskiej deklaracji praw osoby ludzkiej”, do której nawiązują kolejne dokumenty Kościoła.
Nauczanie Leona XIII o prawach człowieka koncentruje się głównie
na tzw. prawach społecznych, które należne są każdej osobie ludzkiej.
Wśród tych praw papież na pierwszym miejscu wymienia „prawo do sprawiedliwej płacy”, tj. do takiego wynagrodzenia, które zaspokoi potrzeby
własne pracownika i potrzeby jego rodziny oraz umożliwi dokonanie niezbędnych oszczędności. „Pracownik, jeśli będzie otrzymywał płacę wystarczającą mu na utrzymanie własne, żony i dzieci, będzie z pewnością, idąc
za głosem rozsądku, oszczędzał i będzie się starał, do czego go sama natura
wzywa, odłożyć coś z dochodów, aby z czasem dojść do skromnego mienia”4.
Kolejnym prawem społecznym, zdaniem Leona XIII, jest „prawo do
własności”. Celem, ku któremu zmierza każdy człowiek, jest m.in. „zdobycie dobra materialnego i posiadanie go wyłącznie jako swoje i własne”5.
W prawie tym zawiera się uprawnienie do posiadania skromnego mienia,
3

Zob. F.J. Mazurek, Prawa człowieka w nauczaniu społecznym Kościoła (od papieża Leona XIII do papieża Jana Pawła II), Lublin 1992; H. Skorowski, Prawa człowieka. Studium
z nauki społecznej Kościoła, Warszawa 1996.
4
Leon XIII, Encyklika „Rerum novarum”. W: Dokumenty nauki społecznej Kościoła, RzymLublin 1987, n. 35.
5
Tamże, n. 4.

118

Ryszard Rosa

ziemi, mieszkania, narzędzi produkcyjnych. Źródłem tej własności, do której każdy człowiek ma prawo, jest właśnie rzetelna praca i sprawiedliwa za
nią zapłata, którą każdy może swobodnie dysponować.
Ważnym prawem społecznym, także dziś, jest wymieniane przez
papieża „prawo do tworzenia związków zawodowych”, które to prawo
(wolność) „ma człowiek na podstawie prawa natury”6. Robotnicy mają prawo łączenia się w „stowarzyszenia zawodowe” po to, by wzmacniać swoją
pozycję społeczną, bronić swoich interesów. Mają oni przy tym nie tylko
„wolność zrzeszania się”, ale także prawo do nadawania związkom
odpowiedniej struktury i statutów, obowiązujących je regulaminów i określania najważniejszych zadań. Sam papież wymienia najważniejsze cele
i funkcje związków zawodowych oraz omawia ich rolę w życiu społeczeństwa. Główny cel ich działalności to „udoskonalenie człowieka”, dążenie
do porozumienia i współdziałania pracowników z pracodawcami.
Obok wymienionych, najważniejszych praw społecznych Leon XIII
wymienia jeszcze inne, jak chociażby „prawo do wypoczynku” i do „odpowiednich warunków pracy”. Wiele uwagi poświęca także analizie tzw.
praw wolnościowych, wśród których wymienia m.in. prawo do wolności
religii, prawo wyrażania opinii, prawo do wolności prasy, a także wolność
nauczania i wychowania.
Problematyce praw i wolności człowieka wiele miejsca poświęcił
również papież Pius XI (1922-1939), uważany powszechnie za kontynuatora myśli Leona XIII. W wydanej w 1931r. encyklice pt. Ouadragesimo anno (O odnowieniu ustroju społecznego) Pius XI stwierdza, że zasady wypowiedziane przed czterdziestoma laty w Rerum novarum stały się „wspólnym dziedzictwem ludzkości”, podstawą oficjalnej działalności Kościoła
i działalności prywatnej ludzi. Od encykliki tej datuje się również nowa nauka, którą papież nazywa katolicką nauką społeczną7.
Pius XI, podobnie jak Leon XIII, analizuje takie prawa społeczne
jak: prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia za pracę, prawo do wolności,
prawo do tworzenia związków zawodowych. Wymienia też „prawo do partycypacji”, „prawo do pracy”, „do zatrudnienia”, „do ochrony pracy”. To
pierwsze oznacza prawo pracownika do udziału w zyskach przedsiębiorstwa, w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz tzw. współwłasności8. Wśród

6

Tamże, n. 38.
Por. J. Majka, Nauka społeczna Kościoła. W: Dokumenty nauki społecznej Kościoła,
s. 25.
8
Por. Pius XI, Encyklika „Quadragesimo Anno”. W: Dokumenty nauki społecznej Kościoła, n. 65.
7
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praw wolnościowych wymienia prawo do wolności wychowania przez rodziców swoich dzieci.
Wszystkie te prawa, zarówno społeczne, jak i wolnościowe, uważa
za prawa naturalne i niezbywalne. Wyprowadza je z godności człowieka
jako osoby. Dawcą tych praw jest Stwórca, który wyposażył każdego człowieka w naturę gwarantującą ową godność i prawa. Stwierdzenia te miały
szczególne znaczenie w sytuacji, gdy godność człowieka, jego prawa i wolności zostały zagrożone przez dominujące w czasach pontyfikatu Piusa XI
wydarzenia historyczne: wielki kryzys ekonomiczny (1929-1932), zwycięstwo rewolucji październikowej w Rosji (1917) i jej następstwa oraz kształtowanie się ideologii i ruchów faszystowskich w Niemczech i Włoszech.
Ranga praw i wolności człowieka nie zmalała również w czasie pontyfikatu Piusa XII, przypadającego na okres trwania II wojny światowej,
kiedy łamane były nagminnie prawa i wolności nie tylko poszczególnych
ludzi, ale i całych narodów. Papież ten nie ogłosił wprawdzie odrębnego
dokumentu w tej kwestii, ale poglądy swoje przedstawił m.in. w znanych
przemówieniach radiowych, w których apelował o poszanowanie godności
człowieka, o pokój między narodami. Za najważniejsze z nich uznaje się
przemówienie wygłoszone w Wigilię Bożego Narodzenia 1942 roku. Stwierdzając, że wszyscy ludzie powinni zgodnie współpracować po to, by przywrócić pokój i godność osobie ludzkiej, papież sformułował równocześnie
sześć podstawowych praw tej osoby, tj.:
• prawo do zachowania i rozwoju życia we wszystkich jego wymiarach:
fizycznym, umysłowym i moralnym, w szczególności zaś do kształcenia i wychowania religijnego;
• prawo do prywatnej i publicznej czci Boga, łącznie z dobroczynną działalnością religijną;
• prawo do zawarcia małżeństwa i do osiągnięcia jego przyrodzonego celu
oraz do założenia „społeczności rodzinnej" i własnego domu;
• prawo do pracy jako niezbędnego środka do utrzymania życia rodzinnego;
• prawo do wolnego wyboru stanu, również stanu kapłańskiego i zakonnego;
• prawo do używania dóbr doczesnych, z zachowaniem swych obowiązków i ograniczeń natury społecznej9.

9

Por. Pius XII, Przemówienie wigilijne 24.XII. 1942. W: Dokumenty nauki społecznej Kościoła, n. 27.
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Pius XII nieprzypadkowo na pierwszym miejscu wymieniał prawo
każdego człowieka do życia, szczególnie zagrożone w warunkach wojny.
Jest to prawo przyrodzone i dlatego żadna władza „nie może decydować
bezpośrednio o początku lub końcu życia ludzkiego, określając według swojego widzimisię sposób jego rozwoju fizycznego, duchowego, religijnego
i moralnego”10.
Na uwagę zasługują też jego uwagi na temat wolności działania Kościoła w interesie ludzkości – „tak bardzo cierpiącej i tak głęboko wstrząśniętej materialnie i duchowo”11. Pius XII, podobnie jak jego poprzednicy, mówił też o prawie do pracy, do używania dóbr doczesnych, do własności, do
zrzeszania się, do słusznej płacy itd.
W monografiach poświęconych katolickiej koncepcji praw człowieka stwierdza się, iż od pontyfikatu Leona XIII do pontyfikatu Piusa XII w nauczaniu społecznym uwzględniane były tylko niektóre prawa człowieka.
Dopiero Jan XXIII dokonał w swoich wypowiedziach syntezy i aktualizacji
społecznej nauki Kościoła, przygotowując grunt dla ustaleń II Soboru Watykańskiego.
Całość jego nauki o prawach człowieka zawiera się w trzech płaszczyznach. Pierwszą z nich jest gruntowne omówienie podstawy uzasadniającej należne osobie prawa, drugą stanowi systematyzacja praw i obowiązków
człowieka, trzecia dotyczy relacji, jaka zachodzi pomiędzy prawami człowieka a pokojem.
Co się tyczy owej podstawy, to w znanej i cenionej powszechnie encyklice Pacem in terris czytamy, że stanowi ją godność osobowa człowieka.
„Wszelkie współżycie ludzi, jeżeli chcemy, aby było dobrze zorganizowane
i rozwijało się pomyślnie, musi opierać się na podstawowej zasadzie, że każdy człowiek jest osobą, to znaczy istotą obdarzoną rozumem i wolną wolą, wskutek czego ma prawa i obowiązki, wypływające bezpośrednio
i równocześnie z własnej jego natury”12 (podkr. – R. R.). Tak rozumiana
godność, widziana nie tylko w płaszczyźnie przyrodzonej, ale i nadprzyrodzonej, jest źródłem uzasadniającym fakt, że każdemu człowiekowi należne
są określone uprawnienia, których nikt mu nie nadaje i których nikt nie może mu odebrać.

10

Pius XII, Przemówienie na uczczenie pięćdziesiątej rocznicy ogłoszenia encykliki „Rerum novarum” papieża Leona XIII, I.IV. 1941. W: Dokumenty nauki społecznej Kościoła,
n. 14.
11
Tamże.
12
Jan XXIII, Encyklika „Pacem in terris”. W: Dokumenty nauki społecznej Kościoła, n. 9.
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Z kolei analizując prawa: do życia oraz godnego człowieka poziomu
życia, do korzystania z dóbr materialnych, moralnych i kulturalnych, prawa
wynikające z udziału człowieka w życiu społecznym i politycznym papież
Jan XXIII ujmował je w szerokiej perspektywie filozoficznej i moralnej, nazywając trafnie swoją encyklikę „Encykliką o pokoju między wszystkimi
narodami opartym na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności”
(podkr. – R. R.). Opierając się na teorii prawa naturalnego, osoby ludzkiej
oraz jej niezbywalnych praw i obowiązków papież przedstawił w niej wizję
porządku między ludźmi, między obywatelami a „władzami społeczności
politycznych”, pomiędzy państwami oraz między państwami a całą „wspólnotą międzynarodową”. Zaapelował do rządów państw i do narodów
o współpracę i współdziałanie w rozwiązywaniu najbardziej palących problemów współczesności, w tym problemu wojny i pokoju.
Rozważania te mieszczą się już w trzeciej z wymienionych wyżej
płaszczyzn refleksji teoretycznej i etycznej, dotyczącej relacji pomiędzy
prawami człowieka a pokojem13. Swój wywód rozpoczyna Jan XXIII od określenia pojęcia „dobro wspólne” jako wartości podstawowej w życiu nie tylko
dane społeczności, ale także każdej osoby ludzkiej. Dobro wspólne ma miejsce tam gdzie równocześnie dba się o dobro każdego konkretnego człowieka, a istotnym elementem owego dobra jest właśnie pokój. Papież rozpatruje
stan pokoju nie tylko w aspekcie „negatywnym” (jako „brak wojny”), ale
i „pozytywnym” – jako szeroką współpracę i współdziałanie wszystkich ludzi dobrej woli w najważniejszych dla świata i człowieka sprawach. Zaznacza, że jeżeli słowo „pokój” nie ma być pustym hasłem, musi być on powiązany z prawami i obowiązkami człowieka. Istota pokoju, zdaniem Jana
XXIII, polega (wyraża się) na poszanowaniu praw człowieka, a prawa człowieka – ich poszanowanie i ochrona stanowią „nowe imię” pokoju. Stąd też
prawdziwe dobro wspólne polega przede wszystkim na poszanowaniu praw
człowieka i jego obowiązków. Głównym zadaniem sprawujących władzę jest
troska „z jednej strony o uznanie tych praw; ich poszanowanie, uzgadnianie,
ochronę i stały ich wzrost, z drugiej zaś strony o to, aby każdy mógł łatwiej
wypełniać swoje obowiązki”14.
Nieprzypadkowo encyklikę Pacem in terris nazywa się pierwszym
całościowym katalogiem praw i obowiązków człowieka w u j ęci u katolickim. „Każdemu z praw, wymienionych tu przez Nas – pisze papież – i wy13

Relację tę omawia szerzej ks. H. Skorowski w artykule pt. Pokój – sprawiedliwość- prawa człowieka. Refleksje na gruncie nauki społecznej Kościoła. Zeszyty Naukowe AON,
Warszawa 1998, nr 2.
14
Jan XXIII, Encyklika „Pacem in terris”, n. 60.
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pływających z natury, odpowiadają w tym samym człowieku i obowiązki.
Prawa te i obowiązki, udzielane czy też nakazywane przez prawo naturalne,
z niego biorą swój początek, treść i bezwzględnie obowiązującą moc”15. Tę
ogólną tezę egzemplifikuje Jan XXIII następująco: „prawo człowieka do
życia wiąże się z obowiązkiem utrzymywania własnego życia; prawo do
poziomu życia godnego człowieka – z obowiązkiem godziwego życia; prawo do wolności w poszukiwaniu prawdy - z obowiązkiem dalszego pogłębiania i poszerzania tych poszukiwań”16.
Analizowana encyklika zawiera zatem nie tylko katalog podstawowych praw społecznych, wolnościowych i solidarnościowych oraz obowiązków człowieka, ale także ich podstawę normatywną i aksjologiczną.
Realizację owych praw, wolności i obowiązków wiąże z dobrem wspólnym, którego istotnym elementem jest pokój. Trudno się zatem dziwić, iż
poglądy tego wielkiego papieża wywarły wpływ na przebieg i wyniki
II Soboru Watykańskiego, w tym na zawartą w dokumentach soborowych
katolicką koncepcję praw i wolności człowieka.
Koncepcja ta zawarta jest w wielu dokumentach, ale najwięcej miejsca zagadnieniom tym poświęcają następujące: Konstytucja duszpasterska
o Kościele w świecie współczesnym – Gaudium et spes, Deklaracja o wolności religijnej, Dekret o środkach społecznego przekazu myśli i Deklaracja
o wychowaniu chrześcijańskim. Nauka Soboru w zakresie praw człowieka
koncentruje się wokół następujących zagadnień:
• wyliczenia zespołu praw należnych każdej osobie ludzkiej;
• ukazania współczesnych ich zagrożeń;
• wskazania i omówienia ich podstawy i źródła17.
Co się tyczy pierwszej kwestii to wielu autorów sprowadza te prawa
do siedmiu grup.
Pierwsza grupa obejmuje prawa człowieka jako jednostki. Wśród
nich wymienia się zwykle: prawo do życia, prawo do wolności myśli, prawo do poszukiwania prawdy, prawo do wolności wyrażania opinii, prawo
do wychowania i kultury.
Druga grupa to prawa człowieka jako bytu społecznego. W jej ramach umieszcza się zwykle następujące prawa: do życia w społeczeństwie,
do stowarzyszania się, do równości, do partycypacji w życiu społecznym,
gospodarczym, kulturalnym i politycznym, a także prawo do ochrony swoich praw.
15

Tamże, n. 28.
Tamże, n. 29.
17
Por. H. Skorowski, Problematyka praw człowieka…, s. 48.
16
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Trzecia grupa dotyczy praw człowieka jako członka rodziny
i obejmuje prawa: do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny, do odpowiedzialnej prokreacji, do wychowania swych dzieci zgodnie z wyznawanym światopoglądem oraz do rozwoju własnej wspólnoty rodzinnej.
Grupa czwarta to prawa człowieka pracującego, z następującymi
prawami szczegółowymi: do pracy, do poszanowania osoby przy wykonywaniu pracy, do wykształcenia zawodowego, do aktywnej partycypacji
w rozwoju gospodarczym wspólnoty, do ochrony pracy i do posiadania
własności.
Grupa piąta obejmuje prawa człowieka jako członka wspólnoty politycznej. W grupie tej mieszczą się prawa: do posiadania obywatelstwa, do
partycypacji w życiu politycznym wspólnoty, do odmawiania posłuszeństwa władzy, jeśli prawa przez nią ustanowione są prawami niesprawiedliwymi, wreszcie – aktywne i pasywne prawo wyborcze.
Grupa szósta to prawa człowieka jako członka społeczności ogólnoludzkiej. Do grupy tej uczestnicy Soboru zaliczyli prawa: do życia w pokoju, do rozwoju, do emigracji, do kooperacji międzynarodowej w dziedzinie
gospodarczej, naukowej, kulturalnej i technicznej.
Wreszcie grupa siódma dotyczy praw człowieka jako członka
wspólnoty religijnej i obejmuje następujące prawa: do wolności sumienia
i wyznania, do swobody wyznawania religii prywatnie i publicznie, do tworzenia wspólnot religijnych18.
Ale II Sobór Watykański nie ograniczył się do katalogu podstawowych praw i wolności człowieka, ale wskazał i omówił także ich najważniejsze współczesne zagrożenia. W Konstytucji duszpasterskiej o Kościele
w świecie współczesnym czytamy, iż: „(...) Wszystko co, godzi w samo życie, jak wszelkiego rodzaju zabójstwa, ludobójstwa, spędzanie płodu, eutanazja i dobrowolne samobójstwo; wszystko cokolwiek narusza całość osoby ludzkiej, jak okaleczenia, tortury zadawane ciału i duszy, wysiłki w kierunku przymusu psychicznego; wszystko, co ubliża godności ludzkiej, jak
nieludzkie warunki życia, arbitralne aresztowania, deportacje, niewolnictwo, prostytucja, handel kobietami i młodzieżą; a także nieludzkie warunki
pracy, w których traktuje się pracowników jak zwykłe narzędzia zysku,
a nie jak wolne, odpowiedzialne osoby; wszystkie te i tym podobne sprawy
i praktyki są czymś haniebnym; zakażając cywilizację ludzką, bardziej hańbią tych, którzy się ich dopuszczają, niż tych, którzy doznają krzywdy”19.
18

Por. tamże, s. 48-49.
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym.
W: Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cyt. wyd., n. 27.
19
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W dokumencie tym ukazano zatem całą gamę najważniejszych zagrożeń nie tylko dla życia, ale także godnych warunków życia, dobrego
imienia człowieka, praw wolnościowych itd., które to zagrożenia należy
wspólnym wysiłkiem przezwyciężać. Sobór wiąże te zagrożenia z takimi
zjawiskami społecznymi, jak: niesprawiedliwość społeczna, głód i analfabetyzm, wyścig zbrojeń, zanieczyszczanie środowiska naturalnego itd., które nadal trapią współczesnego człowieka.
Wreszcie trzeci nurt rozważań soborowych dotyczy najgłębszych
podstaw i źródeł praw człowieka. Już pierwszy rozdział Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym poświęcony jest zagadnieniu godności osoby ludzkiej jako uzasadnieniu jej praw i wolności. Godność tę Sobór ujmuje przede wszystkim w płaszczyźnie nadprzyrodzonej
wskazując, iż człowiek pochodzi od Boga i został przez niego wyniesiony
na płaszczyznę partnerstwa. W Konstytucji czytamy: „Czym zaś jest człowiek? (...) Kościół wczuwając się głęboko w te trudności (tj. w wielość opinii na ten temat – R. R.), może pouczony Objawieniem Bożym, udzielić na
nie odpowiedzi, w której znajdzie się określenie właściwego położenia
człowieka, wyjaśnienie jego słabości, a zarazem umożliwienie należytego
uznania jego godności i powołania. Pismo Święte uczy bowiem, że człowiek został stworzony «na obraz Boży» (podkr. – R. R.) zdolny do poznania i umiłowania swego Stwórcy, ustanowiony przez Niego panem
wszystkich stworzeń ziemskich, aby rządził i posługiwał się nimi, dając
chwalę Bogu”20.
Tak pojmowana godność człowieka, to że pochodzi on od Boga
i zajmuje wyjątkowe miejsce w świecie ziemskim, jest źródłem i podstawą
uzasadniającą jego prawa i wolności. Prawa te, jako prawa naturalne, są
wcześniejsze od praw stanowionych, są niezależne od żadnej władzy i niezbywalne.
Ustalenia powyższe nakreśliły linię postępowania Kościoła w świecie współczesnym, zostały rozwinięte w dokumentach kolejnych papieży
przyczyniając się do rozwoju katolickiej nauki społecznej.
W jej rozwoju istotną rolę odegrał następca Jana XXIII – papież
Paweł VI. Szczególne znaczenie w tym względzie posiada jego encyklika
Populorum progressio (1967), ale należy również pamiętać o jego orędziach z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju, pismach kierowanych do
Sekretarza Generalnego ONZ i liście Octogesima adveniens. Paweł VI zagadnienie praw człowieka ujmuje w ramach szeroko rozumianego prawa
20

Tamże, n. 12.
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do rozwoju osobowego i wspólnotowego, ujmowanego w trzech zasadniczych wymiarach: osobistym, narodowo-państwowym i międzynarodowym.
W pierwszym z nich papież w sposób jednoznaczny stwierdza, że:
„Według Bożego planu każdy człowiek jest powołany do rozwijania samego siebie (podkr. – R. R.), gdyż wszelkie życie ludzkie przeznaczone
jest przez Boga do jakiegoś zadania. Stąd to każdemu dane są od urodzenia
zaczątki zdolności i talentów, które należy rozwijać, aby mogły wydać
owoce; pełna zaś dojrzałość, jaką człowiek uzyskuje czy to przez wychowanie w swoim środowisku społecznym, czy też przez własne usiłowania,
pozwoli każdemu dążyć do celu wyznaczonego przez Stwórcę”21.
Człowiek ma jednak nie tylko prawo do rozwoju, ale i obowiązek
jego realizacji. Rozwój ten powinien być przy tym „zupełny, to znaczy winien przyczyniać się do rozwoju każdego człowieka i całego człowieka”22;
każdego – bez względu na wielorakie różnice wynikające z pochodzenia,
narodowości, wieku, płci, rasy itp. (słowa te współbrzmią z zapisami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka), całego człowieka – czyli jego rozwoju integralnego, obejmującego sfery: fizyczną, biologiczną, społeczną,
intelektualną, moralną i religijną. Tak rozumiany rozwój umożliwi, zdaniem papieża, doskonalenie każdego człowieka w jego człowieczeństwie.
Po to jednak, aby rozwój taki był możliwy, niezbędne są określone
warunki – tak obiektywne, jak i subiektywne. Wśród tych warunków Paweł
VI wymienia następujące: „przejście od nędzy do posiadania dóbr niezbędnych, przezwyciężenie klęsk społecznych, rozszerzenie się oświaty, zdobywanie kultury; następnie wzrost poszanowania godności drugich,
(...) współdziałanie dla dobra wspólnego, wola pokoju”23.
W ten sposób wkraczamy już w drugi wymiar prawa do rozwoju
– narodu i państwa. Według Pawła VI rozwój tych społeczności jest drogą
do rozwoju osobistego każdego człowieka. Dlatego m.in. trzeba zabiegać
o to, aby wszystkie narody i państwa miały zapewnioną możliwość wszechstronnego rozwoju – gospodarczego, politycznego, kulturalnego, religijnego itd. Papież z niepokojem odnotowuje fakty świadczące o tym, że rzeczywistość współczesna jest bardziej złożona. Protestując przeciwko wielu
zjawiskom utrudniającym rozwój osobisty, narodowy i państwowy pisze, iż
Kościół i wszyscy ludzie nie powinni godzić się z tym, że na niektórych
21

Paweł VI, Encyklika „Populorum progressio. W: Dokumenty nauki społecznej Kościoła,
n. 5.
22
Tamże, n. 14.
23
Tamże, n. 21.
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kontynentach głód dręczy niezliczoną liczbę mężczyzn i kobiet, a niezliczone mnóstwo dzieci jest do tego stopnia niedożywione, iż wiele z nich umiera
w samym kwiecie wieku, wiele innych nie może z tej przyczyny fizycznie
i umysłowo się rozwijać24.
Likwidacja tych zagrożeń, przechodzenie od nieludzkich warunków
życia do warunków „bardziej godnych człowieka” możliwe są jednak dopiero w wyniku zgodnego współdziałania całej społeczności ludzkiej – i tu
wkraczamy w trzeci obszar rozwoju – rozwój społeczności międzynarodowej, we wszystkich ww. wymiarach: społecznym, gospodarczym, politycznym, kulturowym i religijnym. Zdaniem Pawła VI rozwój całej wspólnoty międzynarodowej umożliwi rozwój poszczególnych społeczności narodowych i państwowych, co także stworzy podwaliny do integralnego rozwoju osoby ludzkiej.
Ale analizując stosunek Pawła VI do praw i wolności człowieka
(a także całych wspólnot) nie można zapomnieć o występujących w jego wypowiedziach elementach prakseologicznych, dotyczących ochrony tych
praw, w tym roli Kościoła w tym dziele. Jak pisze Hanna Waśkiewicz, to
właśnie pontyfikat Pawła VI stał się punktem przełomowym „w zakresie stosunku Kościoła do pozakościelnych prób realizacji i ochrony praw człowieka.
(...) W licznych swych wypowiedziach Paweł VI poczynania te ocenia bardzo pozytywnie i angażuje w nie Kościół w tej mierze, w jakiej jest to dla
Kościoła możliwe. Wprawdzie – dodaje autorka – w wewnątrzpaństwowej
ochronie praw człowieka Kościół nie bierze bezpośredniego udziału, podobnie zresztą jak i w ich ochronie międzynarodowej (chociaż i w tym ostatnim
punkcie nastąpiła przemiana, ponieważ przedstawiciel Watykanu podpisał Akt
Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie), główne
jednak zadanie Kościoła leży nie w bezpośrednim udziale w ochronie praw
człowieka, ale raczej w szerzeniu kultury praw człowieka poprzez nauczanie”25. Dodajmy, iż sam Paweł VI przyczynił się w dużej mierze do szerzenia tej kultury, m.in. poprzez otwarcie Kościoła na współpracę z licznymi
organizacjami działającymi na rzecz propagowania i ochrony podstawowych
praw i wolności człowieka.

24

Zob. tamże, n. 6, 7 i in.
H. Waśkiewicz, Prawa człowieka. Pojęcie. Historia. Chrześcijanin w świecie 1978,
nr 63-64.
25
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2. Godność i prawa człowieka w nauczaniu społecznym Jana Pawła II
Prawa i wolności człowieka zajmują ważne miejsce w poglądach kardynała Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II26. Opowiadając się za poszanowaniem autentycznego rozwoju człowieka i społeczeństwa, czyli takiego rozwoju, który zachowuje szacunek dla osoby ludzkiej we wszystkich jej
wymiarach – materialnym, duchowym i transcendentnym papież piętnuje
równocześnie różne formy wyzysku i ucisku (ekonomicznego, społecznego,
politycznego, wyznaniowego i in.) zagrażające godności człowieka i jego
niezbywalnym prawom, w tym odradzające się przejawy totalizmu i autokratyzmu, pojawiające się nowe formy fundamentalizmu religijnego, kult
wartości czysto utylitarnych, patologie społeczne itp. zjawiska27.
W warstwie teoretycznej i aksjologicznej Jan Paweł II wiele miejsca
poświęca dookreśleniu pojęcia „godność” jako źródła i podstawy przysługujących człowiekowi naturalnych uprawnień. Nauka o godności człowieka
stanowi centralną ideę w jego koncepcji praw i wolności, wyrażoną m.in.
w encyklice Redemtor hominis. Papież przypisuje każdemu człowiekowi
naturalną i nadprzyrodzoną godność nie przeciwstawiając ich sobie, lecz
traktując je komplementarnie – jako jedność28. Tak integralnie pojęta godność człowieka ma swoje konsekwencje w życiu religijnym i społecznym.
W Kościele człowiek wchodzi w „Boży i nadprzyrodzony wymiar” życia,
przygotowuje się do życia wiecznego. W życiu społeczności doczesnej
każda osoba ludzka dzięki swej godności naturalnej i nadprzyrodzonej staje
się podmiotem uprawnień (zwanych prawami osoby), ale też i osobistej odpowiedzialności za siebie, wspólnotę i jej członków. Każdy człowiek dzięki
swej godności „przerasta” wszelkie cele społeczne i nie może być traktowany jako przedmiot czy środek do celu29.
Analizując podstawy aksjologiczne koncepcji praw i wolności w nauczaniu tego papieża H. Strzeszewski wskazuje, że „Podstawą i myślą
przewodnią nauki społecznej Jana Pawła II jest antropologia chrześcijań26

Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1969; Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982.
Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 149.
27
Zob. m.in.: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2005; Jan Paweł II, Pamięć
i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005; G. Weigel, Świadek nadziei.
Biografia papieża Jana Pawła II, Kraków 2003.
28
Por. L. Kaczmarek, Godność, prawa człowieka w nauczaniu Jana Pawia II. Chrześcijanin
w świecie 1981, nr 10. Pogłębioną wykładnię koncepcji człowieka Jana Pawła II zawiera encyklika Redemtor hominis. W: Katolicka nauka społeczna, cyt. wyd.
29
Por. H. Strzeszewski, Nauka społeczna Jana Pawia II. Chrześcijanin w świecie 1981, nr
101; T. Mazowiecki, Chrześcijaństwo a prawa człowieka. Więź 1978, nr 2.
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ska (podkr. – R. R.). Dobro człowieka jest bowiem podstawowym wyznacznikiem dobra wspólnego i w tym charakterze musi stanowić kryterium oceny
wszystkich programów, systemów czy ustrojów społecznych”30. Dlatego też
to nie człowiek powinien podlegać wpływom procesów gospodarczych i politycznych, lecz przeciwnie, procesy te powinny być podporządkowane człowiekowi. To on będąc istotą duchowo-materialną określa właściwe znaczenie
i sposób, w jaki korzystać chce z dóbr materialnych i duchowych. Z tego tytułu podstawą ładu społecznego staje się prawo moralne, a rozwiązywanie
problemów społecznych nie ogranicza się do wymiaru gospodarczego czy
politycznego, ale obejmuje także jakże ważny wymiar etyczny i religijny.
Formułując takie myśli Jan Paweł II wzywa do stworzenia podstaw takiej
cywilizacji i kultury, w których godność osobowa byłaby najwyższą wartością, a rozwój integralny każdej osoby - podstawowym nakazem. Rozwój ten
powinien odbywać się w warunkach solidarności, wolności, miłości, prawdy
i sprawiedliwości – w oparciu o system uprawnień, których podmiotem byłby właśnie człowiek. Ujmując rzecz w skali globalnej papież naucza, że:
„(...) Rozwój, który nie obejmuje wymiarów kulturowych, transcendentnych i religijnych człowieka i społeczeństwa, im bardziej nie uznaje istnienia takich wymiarów i nie dostrzega w nich własnych celów i priorytetów,
tym mniejszy ma wkład w prawdziwe wyzwolenie”31. Dlatego równocześnie z postępem cywilizacyjnym musi rozwijać się moralność. Trzeba odrzucić cywilizację konsumpcyjną, do której skłania nadmiar dóbr, trzeba
zatroszczyć się o wyższe wartości religijne i etyczno-społeczne.
Obok tych rozważań ogólnych w twórczości Jana Pawła II znaleźć
można wiele uwag szczegółowych, dotyczących – na przykład – konkretnych praw i wolności, położenia różnych kategorii osób (dzieci, matek, rodzin, rolników, emigrantów, inteligencji, bezrobotnych, upośledzonych
i chorych, żołnierzy itd.). Papież wymienia i analizuje takie prawa, jak: do
życia, do wolności, do bezpieczeństwa osobistego, do wyżywienia, odzienia
i mieszkania, do opieki zdrowotnej, do wypoczynku i rozrywki, do wolności słowa, myśli, sumienia i wyznania, do nauki i kultury, do wyznawania
własnej religii publicznie i prywatnie, do swobodnego wyboru stanu lub
zawodu, do pracy i własności, do godziwych warunków pracy i sprawiedliwego wynagrodzenia za nią, do zebrań i zrzeszania się, do swobodnego
poruszania się w ramach własnego kraju i świata, do swobodnego wyboru
30

H. Strzeszewski, tamże, s. 1.
Jan Paweł II, Encyklika „Sollicitudo rei socialis”, Watykan 1988, n. 46. Por. M. Piechowiak, Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony,
Lublin 1999.
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ustroju politycznego, do życia w pokoju i zdrowym środowisku naturalnym
czy wreszcie wspomniane już prawo do rozwoju.
Zagadnienia te stanowią przedmiot pogłębionej refleksji m.in.
w znanych i uznanych encyklikach Jana Pawła II: Sollicitudo rei socialis
(1987) i Centesimus annus (1991). W pierwszej z nich, wydanej w dwudziestą rocznicę encykliki Pawła VI Populorum progressio (1967 – wkrótce
po zakończeniu II Soboru Watykańskiego), Jan Paweł II dokonuje całościowej oceny rozwoju współczesnego świata i stanowiska Kościoła wobec
najważniejszych wydarzeń współczesności. Ukazuje, jak problemy te były
rozwiązywane po zakończeniu Soboru i stwierdza, że mimo wielu pozytywnych zmian ogólna sytuacja świata nie uległa radykalnej poprawie.
Nadal występują znaczne dysproporcje w rozwoju poszczególnych regionów świata (przede wszystkim między uprzemysłowioną Północą a rozwijającymi się krajami Południa); nadal spotykamy się ze zjawiskami analfabetyzmu, ze wspomnianymi już wyżej formami wyzysku i ucisku, z przypadkami łamania podstawowych praw i wolności człowieka (np. do inicjatywy gospodarczej, do wolności religijnej, do swobodnego wyboru ustroju
społecznego, do tworzenia wolnych związków zawodowych itd.).
Wszystko to skłania papieża do stwierdzenia, że: „(...) niedorozwój,
którego świadkami jesteśmy w naszych czasach, nie jest jedynie niedorozwojem ekonomicznym, ale także kulturowym, politycznym i po prostu
ludzkim, na co zwróciła już uwagę dwadzieścia lat temu Encyklika «Populorum progressio»”32.
Ale obok tych zagrożeń dostrzega papież zjawiska pozytywne,
w tym pogłębiającą się u wielu ludzi świadomość własnej godności, wyrażającą się troską o poszanowanie swoich praw widoczną nie tylko u jednostek, ale również u narodów i ludów walczących o zachowanie cennego
dziedzictwa i rozwijanie go. Poważne sukcesy odnotowano w walce o pokój, który jest niepodzielny – „jest on udziałem wszystkich albo nikogo”33.
Dostrzeżono potrzebę ograniczenia nadmiernej konsumpcji dóbr naturalnych i ochrony środowiska naturalnego. Zrozumiano potrzebę wspólnego,
solidarnego budowania przyszłości wolnej od dotychczasowych błędów
i zagrożeń itd. Wszystko to, zdaniem Jana Pawła II, stwarza szansę dalszego rozwoju i postępu.
Rozwój jednak, który „nie szanuje praw ludzkich” (osobistych, społecznych, gospodarczych i politycznych) – nie jest rozwojem „godnym
32
33

Tamże, n. 15.
Tamże, n. 26.
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człowieka”. Dlatego warunkiem sine qua non „prawdziwego rozwoju” jest
poszanowanie wszystkich praw, a zwłaszcza:
• prawa do życia w każdej fazie jego rozwoju;
• praw rodziny jako podstawowej wspólnoty społecznej;
• sprawiedliwości w stosunkach pracy;
• praw związanych z życiem wspólnoty politycznej;
• praw opartych na transcendentnym powołaniu istoty ludzkiej, poczynając od prawa swobodnego wyznawania i praktykowania własnego religijnego credo34.
Realizację tych praw w dzisiejszym świecie (papież ogłosił swoją
encyklikę na dwa lata przed zmianami ustrojowymi w Europie Środkowej
i Wschodniej) utrudnia m.in. istniejący jeszcze podział na przeciwstawne
bloki, podtrzymywane przez „sztywne ideologie”, w którym zamiast
współzależności i solidarności dominują różne formy „imperializmu”, Podziałowi temu przeciwstawia Jan Paweł II solidarność, która przejawia się
jako „(...) mocna i trwała wola angażowania się na rzecz dobra wspólnego,
czyli dobra wszystkich i każdego, wszyscy bowiem, jesteśmy naprawdę
odpowiedzialni za wszystkich”35.
W analizowanej encyklice uderza to, że papież zajął się nie tylko
konkretnymi prawami i wolnościami człowieka, ale także ogólnymi uwarunkowaniami rozwoju ludów i narodów, który to rozwój determinuje realizację owych praw i wolności. Ukazując istotę tego rozwoju, występujące
w tej dziedzinie zagrożenia i szanse Jan Paweł II ujmuje te zagadnienia
w sposób kompleksowy i historyczny, tj. ukazuje ich wielorakie aspekty:
społeczny, gospodarczy, polityczny, kulturalny i moralny, co chroni go
przed jednostronnością podejścia i tanim optymizmem. Tylko takie kompleksowe i racjonalne podejście, odwołujące się do poważnych racji ontologicznych i etycznych przy analizie praw i wolności człowieka zapewnić
może pełne ich zrozumienie i realizację.
Zagadnienia te w taki sam sposób, z uwzględnieniem zmian, jakie
dokonały się w Europie i świecie na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, podejmie papież w kolejnej encyklice syntetyzującej stuletnią tradycję katolickiej nauki społecznej, w Centesimus annus. W encyklice tej papież nie tylko ocenia historyczne znaczenie Rerum novarum Leona XIII, ale także rozwija i stosuje jej wskazania do analizy najważniejszych zjawisk i procesów współczesności. Znajdujemy w niej m.in. rozwa34
35
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żania na temat znamiennych rysów naszych czasów, wydarzeń 1989 roku,
własności prywatnej i powszechnego przeznaczenia dóbr, państwa, kultury
i samego człowieka, który jest „drogą Kościoła”. Przypominając podstawowe treści pierwszej encykliki społecznej Kościoła Jan Paweł II w Centesimus annus stwierdza, że: „(...) Ponowne odczytanie encykliki (Rerum
novarum – przyp. R. R.) w świetle współczesnej rzeczywistości pozwala
właściwie ocenić stałą troskę Kościoła i uwagę, jaką poświęca tym kategoriom osób, które zostały w sposób szczególny umiłowane przez Pana Jezusa”36.
Stwierdzając, że przewidywania Leona XIII co do rozwoju sytuacji
w świecie były wyjątkowo trafne, Jan Paweł II wykazuje, że potwierdziły tę
trafność m.in. wydarzenia 1990 roku. Encyklika Leona XIII i związana
z nią nauka społeczna wpłynęły na przemiany końca XIX i XX wieku, które przygotowały grunt dla zmian w latach dziewięćdziesiątych. W okresie
tym ludzkość odnotowała liczne reformy w dziedzinie opieki społecznej,
emerytur, ubezpieczeń, poszanowania praw człowieka. W reformach tych
dużą rolę odegrał ruch robotniczy „(...) Zrodzony jako reakcja (...) na niesprawiedliwość i krzywdę. Rozwinął on (...) szeroką działalność związkową
i reformistyczną wolną od ideologicznych mrzonek, a bliższą codziennym
potrzebom ludzi pracy; w tej sferze jego wysiłki łączyły się często z wysiłkami chrześcijan, zmierzających do polepszenia warunków życia pracowników”37. Reformy te były też wynikiem samoorganizowania się społeczeństwa, dzięki którym możliwy stał się wzrost gospodarczy w większym
stopniu respektujący wartość osoby.
Jednak w procesie tych reform, pisze Jan Paweł II, nie uniknięto
błędów. Jeden z nich krył się w błędnej koncepcji ludzkiej wolności oderwanej „(...) od posłuszeństwa prawdzie, a zatem również od obowiązku
poszanowania praw innych ludzi”38. Doprowadziło to w konsekwencji do
tragicznych wojen, które wstrząsnęły Europą i światem między 1914
a 1945 r., podczas których złamano najważniejsze prawa człowieka, zaplanowano i zrealizowano zagładę całych narodów i grup społecznych.
Po wojnach tych nastał wprawdzie pokój, ale prawdziwy pokój,
zdaniem papieża, nie może być wynikiem zwycięstwa militarnego; pokój
36

Encyklika „Centesimus annus” Ojca Świętego Jana Pawia II do czcigodnych braci
w episkopacie, do kapłanów i rodzin zakonnych, do wiernych Kościoła Katolickiego
i wszystkich ludzi dobrej woli – w setną rocznicę encykliki „Rerum novarum”. Watykan
1992, n. 11.
37
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pozytywny zakłada przezwyciężenie przyczyn wszelkich wojen i pojednanie oraz współpracę między narodami. Ten „prowizoryczny pokój” stał się
po II wojnie światowej jedną z przyczyn militaryzacji wielu krajów Trzeciego Świata, toczących się tam bratobójczych walk, szerzenia się terroryzmu itd. Nad całym światem zawisła groźba wojny atomowej, która mogłaby doprowadzić do zagłady ludzkości.
Swoistą reakcją na okrucieństwa II wojny światowej i powstałe po
jej zakończeniu zagrożenia była pogłębiająca się świadomość praw człowieka, która znalazła wyraz w różnych ruchach i dokumentach międzynarodowych39. Ważnym etapem w walce o te prawa w dziedzinie polityki, gospodarki oraz ludzkiej świadomości był rok 1989, kiedy to na wielu kontynentach, a zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej upadły rządy dyktatorskie. Do upadku tych rządów i systemów przyczyniły się w dużej mierze: protesty przeciwko gwałceniu praw człowieka, pokojowa walka o zwycięstwo prawdy i sprawiedliwości, dążenie do obalenia niesprawnego systemu gospodarczego gwałcącego prawa człowieka do inicjatywy, do własności i wolności gospodarczej, a także do pełnego rozwoju życia kulturalnego i moralnego współczesnych społeczeństw.
Kościół, podkreśla papież, przeciwstawiał i przeciwstawia się totalitaryzmowi i docenia system demokratyczny, który zapewnia udział obywateli w decyzjach politycznych, gospodarczych i społecznych. Prawdziwa
demokracja możliwa jest jednak tylko w „Państwie prawym i w oparciu
o poprawną koncepcję osoby ludzkiej”40, dlatego państwa powstałe po
upadku systemu komunistycznego i innych ustrojów totalitarnych powinny
zapewnić demokracji trwałe podstawy prawno-ustrojowe i moralne, powinny umożliwić realizację podstawowych praw człowieka: do życia i życia
w rodzinie, do pracy („dla doskonalenia dóbr ziemi i zdobycia środków
utrzymania”), do swobodnego założenia rodziny i wychowania dzieci. Źródłem tych praw jest godność człowieka i „(...) wolność religijna, rozumiana
jako prawo do życia w prawdzie własnej wiary i zgodnie z transcendentalną
godnością własnej osoby”41.
39

Zob. Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe, oprac. i przekład B. Gronowska,
T. Jasudowicz, C. Mik, Toruń 1993; G. Michałowska, Ochrona praw człowieka w Radzie
Europy i w Unii Europejskiej, Warszawa 2007; Konwencja o prawach dziecka. Analiza
i wykładnia, pod. red. T. Smyczyńskiego, Poznań 1999; A. Łopatka, Międzynarodowe prawo praw człowieka, Warszawa 1998; R. Kuźniar, Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 2000.
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Jan Paweł II jest w pełni świadom tego, że: „(...) rozwiązanie poważnych problemów narodowych i międzynarodowych nie jest tylko kwestią produkcji gospodarczej czy organizacji prawnej albo społecznej, ale
wymaga odwołania się do określonych wartości etyczno-religijnych, a także przemiany mentalności, postępowania i struktur”42. W dziele tym powinni uczestniczyć wszyscy ludzie, ale szczególnie odpowiedzialni są ci,
którzy kierują naszym życiem politycznym, gospodarczym i społecznym
– zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Ważne zadanie
ma tu także do spełnienia Kościół, który zwłaszcza po II wojnie światowej
postawił godność człowieka w centrum uwagi swojej nauki społecznej, zabiegając o sprawiedliwy podział dóbr materialnych, domagając się ustanowienia takiego ustroju społecznego, w którym nie byłoby ucisku i wyzysku,
w którym panowałby „duch współpracy i solidarności”.
Obecnie, w sto lat po ogłoszeniu encykliki Rerum novarum, Kościół
staje wobec nowych wyzwań (zwanych „znakami czasu”) – politycznych,
gospodarczych, społecznych, ekologicznych, moralnych i innych. Wiążąc
rozwój materialny z rozwojem wartości duchowych i religijnych, z poszanowaniem godności człowieka wiele uwagi poświęca analizowanym
w opracowaniu prawom i wolnościom człowieka. Jan Paweł II wskazuje, że
także w latach 90. – mimo wielu pozytywnych przemian – nadal występują
poważne zagrożenia dla tych „podstawowych wartości”, którym solidarnie
powinni się przeciwstawiać „wszyscy ludzie dobrej woli” zmierzając „do
umocnienia godności i rozwoju uzdolnień twórczych każdej poszczególnej
osoby”43 oraz jej praw – w tym „naturalnego i pierwotnego prawa człowieka do poznania prawdy i kierowania się nią w życiu”44.
Przypomina, „że również w trzecim tysiącleciu Kościół pozostanie
wierny temu powołaniu czyniąc człowieka swoją własną drogą. Nie chodzi
tu, jak pisał jeszcze Leon XIII o człowieka «abstrakcyjnego» lecz «konkretnego», «każdego», żyjącego w określonym świecie. Nauka społeczna
– pisze papież – interesuje się dziś szczególnie człowiekiem w jego powiązaniu ze złożoną siecią relacji, charakterystycznych dla współczesnych społeczeństw. Nauki humanistyczne i filozofia pomagają wyjaśnić, na czym
polega centralna rola człowieka w społeczeństwie, i uzdalniają go do lepszego rozumienia samego siebie jako «istoty społecznej». Tylko wiara jednak – dodaje – objawia mu w pełni jego prawdziwą tożsamość i właśnie
z niej wyrasta nauka społeczna Kościoła, który wykorzystując dorobek na42
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uk przyrodniczych i filozofii pragnie towarzyszyć człowiekowi na drodze
zbawienia”45. W tym świetle ujmuje prawa każdego człowieka, dążąc do
jego pełnego rozwoju, do ustanowienia sprawiedliwych stosunków społecznych zdolnych zagwarantować realizację tych wartości.
Zakończenie
Zawarte w tym opracowaniu rozważania potwierdzają, zdaniem autora, poglądy tych myślicieli, którzy twierdzą, iż problematyka praw
i wolności człowieka zajmuje eksponowane miejsce w nauce społecznej
Kościoła od czasu pontyfikatu Leona XIII46. Nauka ta, zdaniem ks. prof.
Henryka Skorowskiego (autora wielu prac na ten temat), od tego czasu zdołała wypracować swoją koncepcję praw człowieka, którą można scharakteryzować następująco: „(...) Nauka ta idzie od początku w kilku zasadniczych kierunkach: ukazania godności osoby jako źródła i podstawy przysługujących człowiekowi uprawnień; uzasadniania ich naturalności i niezbywalności; wyliczania i omówienia treści poszczególnych praw; akcentowania korelatywnych do praw obowiązków; ukazania potrzeb i mechanizmów ochrony przysługujących osobie uprawnień; omówienia szerokiego kontekstu współczesnych zagrożeń praw jednostki (podkr.
– R. R.). Prawa człowieka stanowią zatem w nauczaniu społecznym Kościoła tematykę obszerną i wieloaspektową”47.
To ostatnie stwierdzenie odnieść możemy do większości współczesnych kierunków i nurtów filozoficznych, które wychodząc często „z całkowicie odmiennych, a nawet przeciwstawnych sobie koncepcji teoretycznych”48 potrafią zrozumieć i zaakceptować pewne wspólne wartości i działania w zakresie wspomnianej już praktycznej strony praw i wolności
człowieka.
Idea tego zrozumienia i porozumienia umożliwiła osiągnięcie pewnego ogólnoludzkiego minimum w zakresie ustalenia katalogu owych podstawowych praw i wolności oraz mechanizmów i środków ich urzeczywistnienia w imię wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa tak poszczególnych jednostek, jak i całych społeczeństw. Legła też ona u podstaw naj45
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ważniejszych dokumentów międzynarodowych określających owe prawa
i wolności oraz sposoby i drogi ich realizacji i ochrony.
Nauka społeczna Kościoła, a zwłaszcza nauczanie społeczne i cała
działalność papieża Jana Pawła II wywarły również olbrzymi wpływ na
przemiany demokratyczne w Polsce i innych krajach Europy Środkowej
i Wschodniej na przełomie lat 80. i 90. minionego stulecia. Obecnie, w obliczu licznych wyzwań i zagrożeń początków XXI wieku nauka ta stanowi
ważną podstawę filozoficzną i teoretyczną dalszych przemian zmierzających w kierunku poszanowania podstawowych praw człowieka i demokracji, prawdy, miłości, wolności, sprawiedliwości i solidarności. Dlatego
istotnym zadaniem staje się popularyzacja tej nauki, pogłębianie jej znajomości i zrozumienia oraz kształtowanie postaw i zachowań sprzyjających
realizacji tych podstawowych uniwersalnych wartości etycznospołecznych49. W realizacji tego ważnego zadania od wielu lat aktywnie
uczestniczą pracownicy naukowi Akademii Podlaskiej, w tym kierowanej
przeze mnie Katedry Pedagogiki Społecznej i Praw Człowieka50.
Summary
Text discusses the main documents presenting Catholic social
thought since Pope Leo’s XIII pontificate. It focuses on the issue of human
rights and the way of justifying the fact of human dignity. It also shows
how Pope John Paul II in his encyclicals Sollicitudo rei socialis (1987) and
Centesimus annus (1991) expands on the issue of the dignity of human person.
Prof. dr hab. Ryszard Rosa, Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej i Praw Człowieka, Instytut Pedagogiki Akademii Podlaskiej.

49

R. Rosa, Wartości i postawy w społeczeństwie demokratycznym W: Czynić świat bardziej
etycznym, pod red. A. Cudowskiej, Białystok 2003.
50
R. Rosa, Bezpieczeństwo i prawa człowieka w działalności dydaktycznej i naukowej Katedry Pedagogiki Społecznej i Praw Człowieka. W: Rozwój teorii i praktyki edukacyjnej,
pod. red. J. Kunikowskiego, R. Rosy, T. Zacharuk, Siedlce 2006.

Drohiczyński Przegląd Naukowy
Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego

Nr 1/2009

Tadeusz Syczewski
Drohiczyn

Myśl Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie
John Paul’s II Thoughts on Marriage and Family
Słowa kluczowe:
Jan Paweł II, małżeństwo, rodzina
Key words:
John Paul II, marriage, family

Wstęp
Małżeństwo i rodzina w czasach dzisiejszych jest pod znaczącym
wpływem rozległych, głębokich przemian społecznych i kulturowych. Wiele małżeństw i rodzin dochowuje wierności tym wartościom, które stanowią
fundament życia we wspólnocie rodzinnej. Jednak są i takie rodziny, które
przeżywają różnego rodzaju kryzysy swej miłości i wzajemnego oddania się
oraz zatraciły świadomość ostatecznego znaczenia i prawdy życia małżeńskiego i rodzinnego we współczesnym świecie. Jeszcze inne rodziny na skutek różnych problemów i doznawanych niesprawiedliwości, napotykają na
przeszkody w realizacji swego powołania1.
Wśród najbardziej niepokojących problemów, które dotykają dzisiejszą rodzinę należy wyliczyć następujące: szerzenie się rozwodów, tworzenie
nowych związków przez osoby wierzące rozwiedzione, zawieranie tylko
cywilnych kontraktów małżeńskich, przyjmowanie sakramentu małżeństwa
bez żywej wiary, dla innych racji, odrzucanie Prawa Bożego, które reguluje
współżycie małżeńskie i nadaje mu chrześcijański wymiar2.
1
2

Jan Paweł II, Familiaris consortio,nr 1 (odtąd skrót FC).
FC, nr 7.
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Jan Paweł II, świadomy tych problemów, pragnął pomóc małżeństwom i rodzinom w wypełnianiu ich misji. W swoim papieskim nauczaniu
poświęcił wiele miejsca rodzinie i wielokrotnie wskazywał na jej nowe perspektywy w encyklikach, adhortacjach, listach apostolskich, homiliach, dyrektoriach, przemówieniach itp. Znakiem zainteresowania Ojca Świętego tą
problematyką był także Synod Biskupów w Rzymie w dniach od 26 września do 25 października 1980 roku. W sposób szczególny zwracał się on do
ludzi młodych, którzy w niedługim czasie planowali wstąpić w związki
małżeńskie, aby ukazać im wartość chrześcijańskiej rodziny, jej zadania
oraz przymioty.
Rodzina chrześcijańska – jak przypomina Papież jest pierwszą
wspólnotą powołaną do głoszenia Dobrej Nowiny, do zrodzenia i wychowywania potomstwa, do dawania świadectwa o Jezusie Chrystusie w społeczeństwie. Stąd potrzeba wiele duszpasterskich wysiłków zmierzających do
ukazywania istoty przymierza małżeńskiego, jego celów i najważniejszych
zadań. Do tego potrzeba wielkiej mądrości, o której wspomina Drugi Sobór
Watykański w Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym, a którą można odnieść także do małżeństwa i rodziny: „Nasza epoka,
bardziej niż poprzednie wieki, wymaga takiej mądrości, aby bardziej ludzkie stawało się to, co człowiek odkrywa jako nowe. Przyszłym losom świata
zagraża bowiem niebezpieczeństwo, jeżeli ludzie nie staną się mądrzejsi.
Należy ponadto zaznaczyć, że liczne narody mniej zasobne ekonomicznie,
a bogatsze w mądrość, mogą okazać innym nadzwyczajną pomoc”3.
1. Zamysł Pana boga względem małżeństwa i rodziny
Rodzinę rozumiało się zawsze jako pierwszy i zasadniczy wyraz
„natury społecznej człowieka”. Rodzina jest wspólnotą osób, dla których
właściwym sposobem istnienia – wspólnego bytowania – jest communio
personarum. Bóg nie stworzył istoty samotnej, ale „stworzył człowieka jako
mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1, 27)4. Rodzina bierze swój początek z takiej
małżeńskiej wspólnoty, którą Drugi Sobór Watykański określa jako „przymierze, w którym mężczyzna i kobieta wzajemnie się sobie oddają i przyjmują”5.

3

Gaudium et spes, nr 15.
Gaudium et spes, nr 12.
5
Gaudium et spes, nr 48; por. Jan Paweł II, List do rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II,
Watykan 1994, nr 7.
4

Myśl Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie

139

Kodeks Prawa Kanonicznego Jana Pawła II z 1983 roku stanowi, iż
„Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą
wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków
oraz zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi
podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”6. Jedność między Stwórcą i ludźmi znajduje swoje ostateczne wypełnienie w Jezusie
Chrystusie, który miłuje człowieka i oddaje się mu do końca, jednocząc go
w swoim ciele. W ten sposób objawia On pierwotną prawdę małżeństwa od
początku (por. Rdz 2, 24; Mt 19, 5) i jednocześnie uzdalnia go do realizacji
w pełni tej prawdy7.
Rodzina jako communio personarum jest pierwszą ludzką społecznością. Rodzina powstaje, gdy urzeczywistnia się przymierze małżeńskie,
które zobowiązuje małżonków do dozgonnej wspólnoty miłości i życia, dopełniając się poprzez zrodzenie i wychowanie dzieci. Dzięki temu komunia
małżonków daje początek wspólnocie rodzinnej, która jest przeniknięta miłością i jednością na wzór miłości oblubieńczej Jezusa Chrystusa do swego
Kościoła8. Małżonkowie chrześcijańscy są zatem wezwani do tego, aby na
wzór miłości oblubieńczej Jezusa Chrystusa do Kościoła kształtować swoje
wzajemne relacje do siebie, aby dzięki temu urzeczywistniać ideał doskonałej komunii osób9.
Małżeństwo jest zawsze „jakimś nowym początkiem”10. Jest to
przede wszystkim początek nowej ludzkiej wspólnoty miłości i życia, której
na imię rodzina, a od której zależy przyszłość człowieka na ziemi11. Obecność Pana Jezusa na uczcie weselnej w Kanie Galilejskiej uwydatnia podstawowe znaczenie małżeństwa i rodziny dla Kościoła i społeczeństwa12.
Od początku istnienia tej wspólnoty miłości należy uświadomić małżonków, aby zdawali sobie z tego sprawę i mieli serca i myśli zwrócone ku
6

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r., kan. 1055 p. 1; Katechizm Kościoła Katolickiego,
nr 1601.
7
FC, nr 13.
8
Por. Jan Paweł II, List do rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, nr 7.
9
Jan Paweł II, W trosce o godność rodziny. Katecheza podczas audiencji ogólnej, 1 XII
1999. W: Jan Paweł II, W Imię Przenajświętszej Trójcy. Ku Wielkiemu Jubileuszowi Roku
2000, Città del Vaticano 2000, s. 346.
10
Jan Paweł II, Homilia podczas wizyty pasterskiej w parafii Niepokalanej i świętego Jana
Berchmansa, nr 4, Rzym, 20.I.1980. W: Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie, Warszawa
1983, s. 133.
11
Jan Paweł II, Homilia podczas wizyty pasterskiej w parafii Niepokalanej i świętego Jana
Berchmansa, nr 4, Rzym, 20.I.1980, nr 4.
12
Jan Paweł II, Homilia podczas wizyty pasterskiej w parafii Niepokalanej i świętego Jana
Berchmansa, nr 4, Rzym, 20.I.1980, nr 4.
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Bogu, od którego pochodzi wszelkie rodzicielstwo i aby było ono źródłem
odnowienia ich miłości13. Sakramentalne małżeństwo jest przymierzem
osób w dozgonnej miłości i jedności.
Jan Paweł II nauczał, ze rodzina zbudowana jest na mądrości i mocy
samego Chrystusa z tej racji, iż opiera się na sakramencie. Pierwszym
i najważniejszym fundamentem tej budowli jest przymierze małżeńskie, wyrażane w słowach sakramentu, przez który nowożeńcy przyrzekają sobie
jedność, miłość i wierność. Na tym gruncie opiera się także duchowe budowanie, którego nie wolno zaprzestać. Ponadto ciągle się buduje na prawie
Bożym, które nie może być zastąpione innym prawem. Stąd fundamentalnym obowiązkiem rodziny, szkoły i innych instytucji jest wychowanie na
tym Prawie, którego w żaden sposób nie wolno zniekształcać i naruszać14.
Miłość, która zespala mężczyznę i kobietę jako małżonków oraz rodziców, jest darem i równocześnie przykazaniem (por.1 J 4, 10). Wypełnić
przykazanie miłości, to znaczy urzeczywistnić wszystkie zadania, jakie stoją
przed chrześcijańską rodziną. Sprowadzają się one do: wierności i uczciwości małżeńskiej oraz odpowiedzialnego rodzicielstwa i wychowania potomstwa.
2. Rodzina jako domowy Kościół
Kościół z natury swej zobowiązany jest do głoszenia Ewangelii15.
Głoszenie Dobrej Nowiny i przyjmowanie jej z wiarą osiąga pełnię w celebracji sakramentów świętych. Każda rodzina chrześcijańska jest włączona
w Kościół, lud kapłański dzięki sakramentowi małżeństwa, z którego wyrasta i z którego czerpie pokarm duchowy. Rodzina zatem jest wzywana przez
samego Chrystusa do dialogu z Bogiem poprzez życie sakramentalne, ofiarę
życia i modlitwę.
Najważniejszym źródłem uświęcania małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej jest sakrament małżeństwa, który pogłębia łaskę uświęcającą
otrzymaną na chrzcie świętym16. Drugi Sobór Watykański przypomina, że
Jezus Chrystus „pozostaje nadal z nimi, aby jak On sam ukochał Kościół
i wydał za niego siebie samego, tak też i małżonkowie we wzajemnym od13

Por. Jan Paweł II, List do rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, nr 7.
Por. Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy świętej w parafii św. Józefa al. Forte Bocca,
Rzym 18.III. 1979 r., nr 4. W: Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie, Warszawa 1983,
s. 117.
15
Por. EN 14.
16
FC, nr 56.
14
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daniu kochali się nawzajem z nieustanną wiernością”17. Uczestnictwo
w Eucharystii i posilanie się pokarmem eucharystycznym czyni z członków
rodziny jedno ciało, umacnia miłość i wierność małżeńską. Staje się także
źródłem zapału apostolskiego18. Stąd też rodzina chrześcijańska winna dołożyć wszelkich starań, żeby świadomie, pobożnie i czynnie uczestniczyć
w Eucharystii nie tylko w niedziele i święta, ale także i w inne dni, np.
związane z różnymi rodzinnymi rocznicami.
Chrześcijańscy małżonkowie winni głębiej poznać związek zachodzący między Eucharystią i małżeństwem. Jest to rzecz ze wszech miar konieczna, jeśli chce się zrozumieć rodzinę jako „domowy Kościół”. Jan Paweł II przypomina, że „Eucharystia jest samym źródłem małżeństwa chrześcijańskiego. Ofiara eucharystyczna bowiem uobecnia przymierze miłości
Chrystusa z Kościołem, przypieczętowane Jego krwią na krzyżu. W tej właśnie ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza małżonkowie chrześcijańscy
znajdują korzenie, z których wyrasta, stale się odnawia i nieustannie ożywia
ich przymierze małżeńskie”19.
Małżonkowie powinni z radością i przekonaniem przekazywać wiarę
w Jezusa Chrystusa nowym pokoleniom. Rodzi się zatem nieustanna potrzeba pozytywnego oddziaływania na różne środowiska kulturalne, społeczne, gospodarcze i polityczne. Członkowie „domowego Kościoła” mają
więc starać się jak najefektywniej prowadzić swoją misję w świecie i dotrzeć z nią do innych narodów. Jan Paweł II przypomina, że „Wszędzie zachodzi potrzeba nowego głoszenia Ewangelii – również tym, którzy są już
ochrzczeni. Wielu współczesnych Europejczyków sądzi, że wie, co to jest
chrześcijaństwo, ale w rzeczywistości go nie zna. Często nawet podstawy
i najbardziej zasadnicze pojęcia chrześcijaństwa nie są już znane”20.
Fundamentalnym i jakże ważnym elementem uświęcenia rodziny
chrześcijańskiej jest przyjęcie wezwania do nawrócenia. Także rodzina potrzebuje nawrócenia, gdyż nie zawsze trwa w prawie łaski i świętości
chrzcielnej. Pokora, wzajemne przebaczenie w rodzinie chrześcijańskiej
znajduje szczególny wymiar w sakramencie pokuty i pojednania. Celebracja
tego sakramentu nabiera szczególnego znaczenia dla życia rodzinnego. Jakże ważne jest odkrywanie w duchu głębokiej wiary tego, jak grzech sprzeciwia się przymierzu małżeńskiemu21.
17

FC, nr 48.
FC, nr 57.
19
FC, nr 57.
20
Ecclesia in Europa 47.
21
FC, nr 58.
18
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Modlitwa prowadzi przede wszystkim do ugruntowania duchowej
więzi rodziny, przyczyniając się do tego, że rodzina staje się silna Bogiem.
Jakże wielkie znaczenie ma modlitwa rodziny, za rodzinę i z rodzinami22.
Jest to zadanie, które rodzina powinna wypełniać wraz z całym Kościołem
poprzez codzienną rzeczywistość życia małżeńskiego i rodzinnego. W ten
sposób rodzina uświęca siebie, wspólnotę kościelną i świat23.
Jan Paweł II przypominał, że „modlitwa rodzinna ma swoje cechy
charakterystyczne. Jest modlitwą wspólną męża i żony, rodziców i dzieci”24.
Ważną sprawą jest stworzenie dzieciom w domu takiego klimatu, aby ukochały modlitwę w rodzinie, która ma być wprowadzeniem w modlitwę liturgiczną, właściwą dla całego Kościoła. Rodzi się zatem konieczność stopniowego poszerzania i pogłębiania uczestnictwa wszystkich członków rodziny w modlitwie Kościoła, w Eucharystii i innych sakramentach25.
Jan Paweł II w swoim nauczaniu zachęcał rodziny chrześcijańskie do
wspólnego odmawiania Liturgii Godzin. Tę możliwość otworzył przed rodziną Drugi Sobór Watykański26: „Wypada wreszcie, by i w rodzinie, która
jest jakby domowym sanktuarium Kościoła, nie poprzestawano na wspólnych modlitwach, ale także, w miarę możności, odmawiano jakąś część Liturgii godzin, zespalając się w ten sposób tym ściślej z całym Kościołem”27.
W rodzinach chrześcijańskich należy rozwijać kult Matki Bożej. Ducha maryjnego w rodzinach wprowadza się poprzez wspólne odmawianie
różańca, Godzinek ku czci Niepokalanej itp. Dzięki temu prawdziwa pobożność maryjna, która przejawia się w szczerej więzi z Najświętszą Maryją
Panną i w naśladowaniu Jej cnót, jest ważnym środkiem umacniania miłości
małżeńskiej i rozwijania duchowości małżeńskiej i rodzinnej. Jan Paweł II
podkreśla, iż „Ona, Matka Chrystusa i Kościoła, jest naprawdę w szczególny sposób Matką chrześcijańskiej rodziny – «Kościoła domowego»”28.
Z głębokiego zjednoczenia z Chrystusem, które jest wzmacniane Liturgią, z ofiarowania siebie i z modlitwy – jak zauważa Jana Paweł II – wy-

22

Jan Paweł II, List do rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, nr 4.
FC, nr 55.
24
FC, nr 59.
25
FC, nr 61.
26
Ogólne wprowadzenie do Liturgii Godzin, nr 27.
27
Ogólne wprowadzenie do Liturgii Godzin, nr 27; por. Dekret o apostolstwie świeckich
Apostolicam actuositatem, nr 11.
28
FC, nr 61.
23
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pływa świadoma odpowiedzialność za poczęcie, zrodzenie i wychowanie
potomstwa29.
3. Duszpasterska troska Kościoła o małżeństwo i rodzinę
Kodeks Prawa Kanonicznego Jana Pawła II stanowi, iż obowiązkiem
duszpasterzy jest troska o to, aby Kościół świadczył pomoc wiernym, dzięki
której stan małżeński zachowa ducha chrześcijańskiego. Ta pomoc powinna
się wyrażać przede wszystkim poprzez właściwą katechezę dzieci, młodzieży i dorosłych, przez osobiste przygotowanie nupturientów do świętości ich
nowego stanu, przez odpowiednie przeżywanie liturgii małżeństwa, a także
przez świadczenie konkretnej pomocy materialnej małżonkom, aby dzięki
temu mogli jak najlepiej wypełniać swoje zadania i obowiązki małżeńskie
i rodzinne30.
Ordynariusz miejsca ma obowiązek zorganizować odpowiednią pomoc małżonkom, jak i tym, którzy się do tego sakramentu przygotowują31.
Ta troska Kościoła nie powinna ograniczać się tylko do rodzin
chrześcijańskich, ale – na wzór miłości Jezusa Chrystusa – ma się ona przejawiać wobec wszystkich rodzin, a szczególnie tych, które znajdują się
w trudnej sytuacji czy doświadczają nieprawidłowych relacji. Kościół powinien wszystkim małżeństwom i rodzinom ofiarować bezinteresowną pomoc duchową, materialną oraz psychologiczną32. Nade wszystko ma stworzyć odpowiedni klimat sprzyjający wychowywaniu do czystości33.
Należy dołożyć wszelkich starań, ażeby dobrze zorganizować i rozwinąć duszpasterstwo rodzin34. Ta pasterska troska Kościoła powinna najpierw skoncentrować się na należytym przygotowaniu młodych do przyjęcia
sakramentu małżeństwa. Proces przygotowania ma się składać z trzech etapów: dalszego – w rodzinie, bliższego – szczególnie podczas katechezy
i bezpośredniego – w miesiącach i tygodniach poprzedzających zawarcie
sakramentu małżeństwa. Rodzina i cała wspólnota parafialna ma obowiązek
współdziałać w poszczególnych etapach przygotowania do małżeństwa.
29

Jan Paweł II, Przemówienie do Episkopatu XII Regionu Duszpasterskiego Stanów Zjednoczonych Ameryki (21 września 1978 r.), AAS 70 (1978), nr 767.
30
Por. KPK, Kan. 1063.
31
Por. KPK, Kan. 1064.
32
FC, nr 65.
33
Jan Paweł II, Tworzenie klimatu sprzyjającego czystości (8.IV.1981 r.). W: Jan Paweł II
o małżeństwie i rodzinie 1978-1982, dz. cyt., s. 354.
34
Por. Jan Paweł II, Przemówienie na III Konferencji Ogólnej Episkopatów Ameryki Łacińskiej, IV, (28 stycznia 1979 r.), AAS 71(1979), nr 204.
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Szerokie pole do działania mają tu przede wszystkim Konferencje Episkopatów35.
W trosce duszpasterskiej nie można zapomnieć o przygotowaniu do
apostolstwa rodzin, do współpracy z innymi rodzinami, do czynnego zaangażowania się w stowarzyszeniach i różnego rodzaju ruchach, które mają na
względzie dobro małżeństwa i rodziny36.
Duszpasterstwo rodzin powinno szczególniejszą uwagę zwrócić na
przypadki trudne: na rodziny, które wyemigrowały w poszukiwaniu pracy,
na rodziny, które zmuszone są do długiego przebywania poza domem (do
takich należą wojskowi, marynarze, podróżujący, rodziny więźniów,
uchodźców, rodziny bez mieszkania), rodziny niepełne, bez pracy, rodziny
z dziećmi upośledzonymi, dotkniętymi różnego rodzaju nałogami, rodziny
dyskryminowane z racji politycznych, podzielone ideologicznie, doświadczające jakiejkolwiek przemocy, rodziny małżonków małoletnich, osoby
starsze37.
Duszpasterską troską należy otoczyć również rodziny mieszane. Jan
Paweł II przypomina wyraźnie, iż „w tym celu, a także dla podkreślenia
ekumenicznego znaczenia takiego małżeństwa mieszanego, przeżywanego
w pełni wiary przez oboje małżonków chrześcijańskich, trzeba starać się
– nawet jeżeli nie zawsze okaże się to łatwe – o serdeczną współpracę pomiędzy duchownym katolickim i niekatolickim, poczynając od przygotowania do małżeństwa i ślubu”38.
W swoich oddziaływaniach duszpasterskich Kościół powinien zająć
stanowisko wobec niektórych sytuacji nieprawidłowych, do których należy
zaliczyć między innymi „małżeństwo na próbę, rzeczywiste wolne związki,
katolicy związani tylko ślubem cywilnym, żyjący w separacji i rozwiedzeni,
którzy nie zawarli nowego związku, rozwiedzeni, którzy zawarli nowy
związek”39. Te sytuacje z pewnością wymagają ze strony duszpasterzy
baczniejszej uwagi i okazywania takim małżeństwom i rodzinom szczególnej pomocy.

35

FC, nr 66.
FC, nr 66.
37
FC, nr 77.
38
FC, nr 78.
39
FC, nn. 79-84; por. Jan Paweł II, O nierozerwalności małżeństwa, s. 63-70.
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Zakończenie
Papież Jan Paweł II podczas swego pontyfikatu bardzo wiele uczynił
na rzecz małżeństwa i rodziny. Troska jego o tę instytucję wyrażała się nie
tylko w wydanych dokumentach i licznych pismach, w których podkreślał,
że małżeństwo i rodzina to wielki dar i ogromna odpowiedzialność przed
Panem Bogiem, samym sobą i społeczeństwem. Jan Paweł II dołożył wszelkich starań, aby pomóc narzeczonym i młodym małżeństwom odkryć piękno i wielkość powołania do miłości i służby życiu40. Wielokrotnie osobiście
spotykał się z nowożeńcami, małżeństwami i rodzinami, czy to na audiencjach prywatnych, czy też z racji pielgrzymek do poszczególnych krajów.
Błogosławił związki małżeńskie. Szczególnie zaś podkreślał wartość rodzin
wielodzietnych. Zabiegał o konkretną pomoc materialną z okazji urodzenia
dziecka, ochronę macierzyństwa, pomoc dla dzieci niepełnosprawnych.
Ojciec Święty Jan Paweł II w swoim nauczaniu podkreślał, że małżeństwo jest sakramentem. Małżeństwo chrześcijańskie samo w sobie jest
aktem liturgicznego uwielbienia Pana Boga w Jezusie Chrystusie i w Kościele. Małżonkowie sprawując ten sakrament uwielbiają Boga i uświęcają
samych siebie41. Każda rodzina, żeby móc ewangelizować innych, najpierw
ma sama czerpać siłę z liturgii Kościoła – winna ją głębiej poznać, by móc
ją przeżywać. W tym „domowym Kościele” powinno się rozwijać życie
modlitwy, kształtować drogi do dialogu wiary.
Rodzina chrześcijańska ma dołożyć wszelkich starań, by w domu
w różny sposób obchodzić w odpowiedni sposób i we właściwej dla jej
członków formie poszczególne okresy i święta roku liturgicznego oraz podkreślać różne rodzinne rocznice. Ma się to wyrażać także w systematycznym uczestnictwie w Eucharystii, zwłaszcza niedzielnej i świątecznej oraz
w innych sakramentach, a szczególnie w sakramentach inicjacji chrześcijańskiej.
Jan Paweł II przypominał małżonkom, że modlitwa stanowi integralną część życia rodziny chrześcijańskiej. Modlitwa nie jest ucieczką od
codziennych spraw i obowiązków małżeńskich, lecz stanowi jeszcze większą zachętę do podejmowania i wypełniania wszystkich zadań i obowiązków w duchu odpowiedzialności za Kościół, Ojczyznę i każdego z członków rodziny. W tym wyraża się także wielka troska o domowników. Dzięki

40
41

FC, nr 1.
FC, nr 56.
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miłości rodziny Kościół nabiera charakteru bardziej domowego, czyli rodzinnego42.
Jan Paweł II apelował do sumień małżonków, aby nie ulegali mentalności rozwodowej. Ubolewał nad zjawiskiem jakim jest wzrastająca
w społeczeństwie liczba wolnych związków i niechęć do trwałości małżeństwa43. Ponadto wielokrotnie apelował do władz państwowych, wszelkich
instytucji państwowych i kościelnych, do różnych stowarzyszeń na całym
świecie, aby tworzyć odpowiednie prawo rodzinne, chronić rodziny wielodzietne, wspierać rodziny ubogie, pomagać małżeństwom przeżywającym
jakiekolwiek kryzysy, zauważał także problemy małżeństw mieszanych.
Summary
Author on the basis of Apostolic Exhortation Familiaris Consortio
and others documents Holiness Pope John Paul II devoted to Christian family in the modern world presents the pope’s teaching on marriage and family. John Paul II reminds that according to God’s plan family is the first (basic) human community. Due to the fact that marriage is a sacrament, family
is a home Church, which required priest’s concern. Help on Church’s part
should concern not only Christian families, but, in fact, should embrace
every single family. It’s especially necessary to the families which do not
cope with the problems, that modern world carries.
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, profesor Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie.
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The consequences that accompany attitude of such man and a scientist like Father Stefan Wyszyński causes that his entire body of works has
a certain natural order.
As early as 1926 Stefan Wyszyński voiced his stand in relation to
KUL’s (Catholic University of Lublin) entitlements and problems experienced by young intelligentsia1.
Social problems taken up by Father Stefan Wyszynski are either the
main ones in his following books, communiqués and reviews, or are simply
continued in them. It is however necessary to recognize their first accent.
A strong accent or tone in his works was the most appropriate way to reach,
for this example, a large number of clergy while convincing that Catholic
University was a good idea. It should be added that the majority was indifferent to problems that young members of intelligentsia social class experienced.
The meaning of Father’s Wyszynski’s body of works seems not to be
a subject of questioning. It is impossible to present the entire body of scholarly achievements Father Stefan Wyszynski passed to us. It the entire way
of thinking, the core of social processes, a creative message how to live, it is
1

S. Wyszyński, Z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Ateneum Kapłańskie 1926,
T. 17, s. 85-87.
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a process of evolving and maturing of a singular literary work and also of
the entire scholarly achievement.
The literature of Father Stefan Wyszyński is in a sense a crowning of
the entire social-religious literature of those times, for this literature touches
various aspects of life, community religious life, / involving sermons, pastoral letters, religious contemplations/ and numerous doctrinal and social
problems, which were significant at that time. This is why Father’s Wyszynski’s works are so valuable as a source affording the knowledge of that epoch.
Father’s Wyszynski’s development of interest related to social problems is focused on the issue of human labor, especially in encyclicals: Rerum Novarum by Pope Leon XIII as and Quadragesimo Anno by Pope Pius
XI. These encyclicals, without a doubt, influenced the direction of interest
and formulation of issues of catholic social science by Father Stefan
Wyszyński. The specificity of the social interest profile was also influenced
by these encyclicals.
The first direction of interest revolves around theoretical cogitations
of father Wyszyński pertains to social philosophy. The core of research pertains to the catholic doctrine and in particular to the Holy Scripture and the
tradition. These sources clearly determined the form and particular character
of sociological concepts Father Stefan Wyszynski had. These concepts assign a particular social character to man’s nature and also society’s, as well
as the essential principles of social living, the nature of common good principle and finally the social role of the church.
The second focus of Father Wyszynski’s interest, pertained to practical social-economic issues connected with so called social question. This direction of interest had a form of Christian economy and social policy system, as well as norms system of Christian ethics.
After announcing Pope’s Pius’ Quadragesimo Anno encyclical, Father Wyszyński’s subject of interest shifted toward creating a Christian political system model. His engagement into social work did not hamper his
scientific works. Father Stefan Wyszyński passed his BA in Canonic Law
on December 27, 1927. On June 22, 1929 He defended his doctoral dissertation titled The Rights of a Family, Church’s, and the State’s to School . The
title of the dissertation suggests a fusion of two subjects’ of social interest:
law with particular social institutions. The true interest of the dissertations’
writer is easy to spot. He unfolds it later not only in numerous works, but
especially as an editor.
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The first reports pertain to such issues as church’s anti alcoholism
action – A few comments from the VIII Anti alcoholism Congress in Lublin,
social issues2 . The principal thought presented by father Wyszyński is that
there is a necessity to organize unified cooperation of all social groups in
order to realize that anti alcohol consumption movement should function in
the area of economics, politics and moral values system. Father Stefan
Wyszynski also addresses the issue of fighting pornography. He views fighting pornography a way to defend the morality of the society. He recognizes
proper upbringing within a family as the pivotal point in upholding moral
values, but he sees the planned, systematic, and multidirectional pastoral
church’s work as the main one in the matter.
Father Wyszyński ponders about the sources and reasons for suicides
among school age youth. He sees the contemporary family crisis, economic
crisis, administrative techniques used by schools, as contributing factors, but
the principal one is embedded in the morality of the society, in the lack of
scruples.
The author searches for sources and causes of social ills: addictions,
abuses, thefts and divorce. Further the author states that the lack of stiff legal written norms and properly established traditions of official procedures,
which are existing in well established countries leads to such state. This is
why in “the nearest future the relationship between the state and the nation
meaning mothers fathers and children must change. The change will take
place, when the rotten morality atmosphere will cease to exist, which is created by people, who consider the sanctity of marriage a joke, and wish to be
released from all responsibilities of having a family carries, when ridiculing
people wishing to have a solid Christian family stops. If it is necessary to
back morally and materially all families needing families and fight for rights
supporting life, therefore the nation’s existence”3.
Such engagement in social problems required reaching for well
tested patterns. During the period of 1929-30 Father Wyszyński stayed in
/Austria, Italy, France, Belgium, Netherlands, Germany/ as a visiting research student. This allowed him to observe actions and experiences of
Catholic Action Organization. The concept of Catholic Action in Poland
was worked out to a significant degree, thru confrontation with experiences
2

S. Wyszyński, Kilka uwag z powodu VIII Kongresu Przeciwalkoholowego w Lublinie,
Ateneum Kapłańskie 1929, T. 23, s. 188-199 oraz Społeczeństwo i prasa a wychowanie
młodzieży Ateneum Kapłańskie 1933, T. 32, s. 175-188.
3
Por: S. Wyszyński, Przewodnie myśli encykliki o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży, Ateneum Kapłańskie 1930, T. 26, s. 1-22.
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of other countries, where Catholic Action had been organized before and
gained Vatican’s approval.
It should be pointed out that Father’s Wyszyński interest in social issues went out beyond moral and religious problems. His interest reached issues related to upbringing youth. Schools, according to Father Wyszyński,
should have a character, which stresses catholic religious persuasion. The
view he presents is that the Catholic Church has the right to conduct its
catholic schools for the children of catholic families. Conducting catholic
schools should serve as an alternative option available to Polish families and
should follow the rights of Christian families and the Laws of the church. In
practice, the church should have the same rights as the State and a family.
After his return to Poland in 1931, Father Wyszyński was nominated
a professor of social science/catholic sociology/ at the Catholic Seminary in
Włocławek and the editor in chief of Ateneum Kapłańskie, a theologicalsocial monthly magazine, which started appearing in 1909 /Fathers Idzi
Radziszewski and Antoni Szymański future rectors of KUL initiated issuing
the magazine/. Articles were edited by professors of the Włocławek’s Seminary and Father Wyszyński /during 1926-48/ and addressed economic problems and its consequences. Father Wyszynski saw the capitalist character of
the Polish economic-social system at the root of the social situation. He
pointed out the remedial measures and maintained that rebuilding the system is a must. The degree of Father’s Wyszynski interest in social Catholicism / that related to laborers’ question as well as the village people/ and the
political, social-economic problems depended on the periodical’s character
and possibilities to reach people.
Poverty, so common in Polish villages, was a serious social problem,
which required solution and intervention. The reasons of poverty, overcrowding, unemployment, all these issues were addressed by Father
Wyszyński. In the article titled Wymowa procesów chłopskich, he stated
that:
• firstly, “the immediate cause of the poverty, in addition to the economic
crisis in farming and the differential between prices of agricultural and
industrial products, is very small acreage held by farmers”;
• secondly, “rural population does not leave villages to the cities, therefore villages are overcrowded”. Then there is “a social question in rural
areas”. This question has been narrowed up to this time to the question
of industrial workers, and the rural areas have not been considered4.
4

S. Wyszyński, Wymowa procesów Chłopskich, Ateneum Kapłańskie 1933, T. 32,
s. 497-506.
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Work in farming must start from basic economy, from well thought
thru/planned agricultural reform, and this way, according to catholic social
science guidelines, while having private farms ensuring basic sustenance.
Father Wyszyński points out to mass demonstrations, which occurred in villages Ropczyce, Grodzisk, Grabie, Wólka pod Lasem, these occurrences
prove that causes are deeper and situated in negligence of citizens’ upbringing. Huge numbers of Poles do not feel united with Polish statehood.
Father Stefan Wyszyński devoted himself to work in journalism. He
touched in his articles on the most vital problems experienced by the society
at that time. Titles of some articles from that period are characteristic an example: The Church and Mercy in relation to Disaster of Unemployment, the
article shows social life contrasts and the needs of raising dignity of work5.
Lack of work provides many opportunities to teach the faithful about dignity
and its educational values. Father Wyszyński voices his position in relation
to executive order project, which amends regulations pertaining to length of
work day, Sunday’s and Holiday’s rest from work /Nowe Ograniczenia
spoczynku niedzielnego i świątecznego/ 6.
The realism of catholic thought of Father Wyszyński goes back to
the social role of the pastoral ministry during the Great Depression. The articles such as Wędrowni bezrobotni przed drzwiami plebanii, Duszpasterz
i bezrobotni, Nowe pole pracy duszpasterskiej, Posady dla ojców rodzin
(Migrant unemployed at the door of parish priest, New areas for priest’s
work, Jobs for fathers of families) Father Wyszynski expresses his opinion
that priests ministered to large groups up to this time. Work at churches, especially at the pulpit was sufficient for the needs. At present, work at pulpits
is not sufficient, it is necessary to enter homes, to teach where the people are
in large numbers7.
In the 30ties Father’s Wyszynski attention was devoted to the effects
of the Great Depression /compare Przemiany moralno religijne pod wpływem bezrobocia Włocławek 1937/, this article considers unemployment as

5

S. Wyszyński, Kościół i miłosierdzie wobec klęski bezrobocia, Ateneum Kapłańskie 1931,
T. 28, s. 130-150.
6
S. Wyszyński, Nowe ograniczenie spoczynku niedzielnego i świątecznego, Ateneum Kapłańskie 1932, T. 30, s. 391-397.
7
Por. S. Wyszyński, Wędrowni bezrobotni przed drzwiami plebanii, Ateneum Kapłańskie
1932, T. 29, s. 56-57 oraz S. Wyszyński, Duszpasterz a bezrobotni, Ateneum Kapłańskie
1932, T. 29, s. 161-194 i Stefan Wyszyński, Nowe pola pracy duszpasterskiej, Iść czy czekać? Ateneum Kapłańskie 1932, T. 29, s. 266-271 i Stefan Wyszyński, Posada dla ojców
rodzin, Ateneum Kapłańskie 1933, T. 32, s. 302-307.
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the result of capitalist economic system8 of the world. He depicts the tragic
conditions of labor: lack of work, poverty, hunger, deplorable housing conditions, and hardships of rural areas. These conditions are magnified by unjust distribution of wealth. Father Wyszyński drew his attention to social
condition contrasts at one end of the social spectrum poverty on the other
life of luxury. A huge disparity between the earnings of the executives and
wages of workers is worthy of harsh condemnation /Bajeczne pensjeżebracze pensje/ 9.
Commentaries of economic-social character in Ateneum Kapłańskie
by Father Wyszyński dealt with particular polish conditions. These commentaries proposed changes in the economic and political systems, called
for priests’ participation in social actions in overcoming moral, economic
and social crisis.
Father Antoni Szymański showed Father Wyszyński the way how to
understand social issues. In his book, Zagadnienia Społeczne, Father
Szymański provides him a guideline to theoretical-methodological solutions
resulting from included synthesis of catholic social science approach, which
took into account achievements of other scholars, particularly French and
German.
Father Stefan Wyszyński attaches a particular significance to sociology and this has a reflection in education programs present at Włocławek’s
Seminary. Only a few seminaries in Polish dioceses had instructors with appropriate credentials to teach sociology at that time. Some seminaries devoted to sociology only an hour weekly all year long. In Włocławek’s
Seminary, where Father Professor Stefan Wyszyński taught, six hour per
week of sociology was a requirement. These were the lectured subjects:
• during the first year – political economy;
• during second – the history of catholic social science;
• during third – catholic social science/social issues/;
• during fifth – applied sociology;
• during sixth – Catholic Action.
There also was a special sociological workshop. These were the scientific
conditions created by Father Stefan Wyszyński, they were coinciding with
the needs of creating catholic social science. Analysis of social handled is-

8

S. Wyszyński, Przemiany moralno – religijne pod wpływem bezrobocia. Włocławek 1937
s. 143.
9
S. Wyszyński, Bajeczne pensje – żebracze pensje, Ateneum Kapłańskie 1934, T. 33,
s. 292-302.
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sues requires deep interdisciplinary studies. This is a subject to be worked
on because of these considerations:
1. Father Wyszyński used in his publications, sermons, and speeches, especially as the Polish Primate, a story telling language, then a picture
painting language. It is not easy to express his thoughts in sociological
categories.
2. The body of works written by Father Wyszyński is huge and not all can
follow his thinking, more the same views, especially pertaining to human labor, repeat in various speeches.
3. It is not possible to define and create a unified system of social-religious
ideas from a singular point of view. A complete work create an integral
sociological, philosophical, theological reality. The sense of such reality
escapes a dimension of explicitness in such a book. “The truths” are not
translatable into the language of notions and theological descriptions,
hard to decode within the frames of commonly accepted symbols, they
are the core of the document, which is a particular fragment of social
life, following the track of activities and experiences of Father Wyszyński.
4. Reception of sociological works by Father Wyszyński was in practice
small. There were no scientific works , polemics, critiques in this field,
so the influence on theoretical sociology was minimal. Social interest
found fertile ground in the area of practical application. They were
mainly reduced to finding what the actual social conditions and tendencies were, what were factors slowing down such development and pointing out what means could be used to achieve the ideal conditions of society and political system. It should be noted that, in general, Father
Wyszynski’s method of cognition consisted of observing social facts.
5. The entire works by Father Stefan Wyszyński consist of philosophy and
pragmatism of living. This is why the expression of this state of affairs
is an insufficient knowledge of his social ideas as related to the contemporary labor, family and nation’s sociology. At this point it is necessary
to reach to what is so durably marking the conscience of Father Stefan
Wyszyński- the strong tie with the heritage, fondness of tradition and
sensitivity to social problems. All this has its beginnings in genealogy of
the future Polish Primate and his social condition.
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Summary
Social problems in social teaching of ks. Stefan Wyszyński. The text
is a presentation of selected social problems that were analyzed in social
teaching of ks. Stefan Wyszyński. Ks. Stefan Wyszyński’s writing is in
a certain sense consummation of whole social and religious literature. It
raises, in passing of account about his life and religious life of the community, a number of doctrinal and social problems such as threats of family,
youths suicides, alcoholism, divorces, drug addiction, unemployment.
Prof. dr hab. Irena Fudali, Kierownik Zakładu Socjologii Polityki,
Instytut Nauka Społecznych, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana
Kochanowskiego w Kielcach.
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All studies and reflections of Father Wyszyński, which pertained to
the Nation display a constant tendency to guard the nation’s faith in God
and shaping the national identity of Poles. Historical and national awareness
is the main principle around which his sermons, devoted to continuity of the
Polish culture and survival of the nation, were constructed.
It should be stressed that sermons around social issues of Father
Wyszynski, being here considered, go beyond the convention of the standards, which were defined by Vaticanum II.
Vatican Council II defined a sermon as a liturgical function, a part of
a ceremony, a congregation is its receiver. Father Wyszyński’s sermons the
audience addressed consisted of: a human being, a family, the Nation. His
sermons, addressing social problems have a specific source material; for
they reflect Father Wyszyński’s attitudes and manners of handling matters
of the society and pastoral service. Following sermons are the essence of
this problem:
1. The church as the Nation’s servant
2. Reflections about the Native culture
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3. Świętokrzyskie Sermons
4. Swiętojańskie Sermons
5. Honorable conscience – as the basis for renewal of national life, responsibility, duties, the rights belonging to the nation
6. Loaf of Bread
7. In the lights of Millennium
8. Social Sermons – the Nation, the Church, the State, Collection II
The Nation and its rights are the subject of the first writings of Father Wyszyński. The following works dealing with social problems and social-political doctrines from this period should be mentioned: Catholicism,
Capitalism Socialism. Translations and commentary of the letter from Austrian bishops, Lublin 1932; The scope, character and interests of catholic
social thought, Poznań 1938.
Father Wyszyński’s teachings is The church’s Nation. The Polish
Nation’s history is the history of the Polish Catholic Church. The notion
Church’s Nation or Nation’s Church, introduced by Father Wyszyński are
ecclesiological categories. Are they synonymous? No; they are symbiotic in
character, but not identical in their essence of meaning.
They are complementary creations. The Nation contributes to the
church in total dimension and at within a locality as a society having its
demographic and ethnographic profiles, its customs, mentality, national
character, history, experiences, spiritual and material heritage and achievements. The Nation is the only basis for the church to conduct religious and
pastoral activities. The church however, supplies the nation with fundamental truths, ideas of goodness, justice, peace, harmony, human outlook on life,
eschatological optics, sense of labor, life, culture and the past of the Nation.
Father Lewandowski stresses that the Nation in this concept functions as the most perfect human community realizing itself in the social
conditions. There is the only one Nation in itself, which is biologically and
historically formed, yet there are two distinct relations, that directed toward
material values and that toward Christian values1.
The tie of church and the Nation in Poland has a different dimension
from that of church and the state. “The Nation is a constant phenomenon
just like family in which the Nation is born. The State, even though it lead
the Nation to great achievements, is not as durable as The Nation. There
were moments when the state was silent, and only the Christian Church
could be heard in the Nation. We need to understand properly what we are
1

Ks. Jerzy Lewandowski, Teologia narodu w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
Chrześcijanin w Świecie, 1981, nr 100, s. 83.
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saying when speaking about proper relations between the Nation and the
church, between the state and the church in our fatherland”2. However Father Wyszyński states that the Nation should participate in creating the state
according to Christian values in its political-state life. This is not assigning
the political character to Christianity, but stressing that the state as a creation of a political system may be an integral part of the organization. The
basic function of the state is secondary in the Nation’s life, the primary
function belongs to the catholic church.
The state in Father Wyszyński’s view, functions as an epiphenomenon in the social political life of the Nation not as its foundation of national
life and a monolithic, separate political organization. Then the state defined
in ontological categories is a temporary and changeable being, constituted
for the church an affirming argument confirming thesis that the church is
independent from the state. “Church sensed that it can not become a slave to
any earthly power, because it could not be a servant to Caesar even though it
should give back to Caesar what was his, and what belongs to God-to God.
The church fought for its freedom, for the liberty3” wrote Father Wyszyński.
Father Wyszyński, when describing one’s duties toward the state
formulates them as toward nonbelievers. For him a category nonbeliever is
directed against a believer, and the state has no right to abuse its power to
propagate the doctrine of disbelief in God or atheism.
A believer should not suffer because of his faith when facing a nonbeliever. Because, as states Father Stefan Wyszyński, “the lack of faith does
not give a qualifying patent for wisdom and power. Let’s wait then for the
time when all discrimination in the name of disbelieving and against those
people who are recognized as believers stops, Let’s wait for the time when
ridiculing believers, closing the doors to social, political and professional
advancement ceases. Abusing power against a believer is unlawful, it hurts
dignity of a human being. Authorities can not create privileged position for
nonbelievers propagating atheism”4 statement in Kazania Świętokrzyskie.
Father Wyszyński, while using the word the Nation focuses his attention in two planes: theological, used mainly as a certain spiritual principle, spiritual unity of the Nation, moral core of the state, and then the historical one, as a historically formed community, created on the common
ground of common religious, cultural and shared fate heritage characterized
2

Kazania ks. Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 07.02.1974 r.
List pasterski Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego, 18.08.1957 r. /maszynopis – Instytut Prymasowski/.
4
Ks. Stefana Wyszyński, Kazania Świętokrzyskie, Rzym 1974. s. 55
3
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by a common feeling of a particular historical existence, the basic ingredient
in the national consciousness.
The nation’s faith Father Wyszyński relates to history and the presence of religion in the life of the Polish Nation. The history of Polish church
and the cultural history are inseparable. The link between Catholicism with
the entirety of the social life of the Polish Nation, in all dimensions, explain
its contemporary position and vitality in the community.
Defense of the Nation and its faith during the times of danger coming from the political system pertains to the following items:
• first: danger sources resulting from the system in relations of the state
and church within the political system
• second: socio techniques of faith defense – religious education, forms of
realization of pastoral service delivered by the church in Poland during
Father Wyszyński’s time as the Primate.
“The source of dangers become all situations in which, for various
reasons, there is a failure of units at disposal, social ways to reach these
goals, which are concretization of basic human needs, characteristic for any
given stage of civilization development. Such feeling of endangerment can
be, in turn, linked with blocking realization of this type needs, which not
satisfying endangers a correct functioning of an individual”5.
In situations of system endangering, the state which is guarding civil
order is confronted with following situations: on one hand it is impossible to
solve problems inherent to the system /system due to the fact that it reached
the end of adaptability needs changes in change institutional properties, then
changes of system’s identity/ and on the other hand a radical change of
power and social forces, as well as unsolved social problems move in
a spontaneous manner and cause inevitably various types of political actions. Their effects may be a social conflict and unrest, including a feeling
of social endangerment.
Problems of social dangers may be analyzed in two dimensions: in
written works of Father Stefan Wyszyński during Primate’s pastoral service.
They mainly pertain to relation the state-the church from the standpoint of
authority mechanism with all arising consequences.
The political system functioning along with Catholicism during the
after World War II period, planned a systematic secularization, limiting social and national life as related to religious matters. Atheism and secularization were the main directions of the state’s activities. The definition of the
5

M. Marody, Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowe, Londyn 1991, s. 10-11.
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state, in social-religious teachings of Father Wyszyński and in the categories
of global society organization undergone a certain evolution.
During the sixties he used and understood the term of the state as
a secular atheistic organization limiting the nation, to a form of organization
of the Polish Nation. “A maltreated man – we read in Pastoral Letters
I (Listy pasterskie) – is placed in the role of spiritless thing, a soulless animal, which does not bring any benefit or honor to the Nation. States do not
exist just to be there , but to deliver good living conditions to people. The
state should recognize innate right to worship God in a private and public
manner. Let states not give up this honor knowing that the authorities fulfilling God’s will walk covered in God’s glory, enjoys more esteem from people than the authorities defying God”6.
During the seventies Father Stefan Wyszyński saw the state in ontological categories, as a changeable and temporary being. The state is not
a real or specific being or in itself a responsible one. A state as a notion in
itself is an abstract notion, invented one, even though it is a necessity, perhaps not invented as necessary to keep order in the society and is formed for
the reason to achieve some common good. It is a high order for a state to
serve people, to serve the cause of common good”7. “A Christian state” according to Father Wyszyński is an artificial and a temporary creation.
Father Wyszyński analyzed the issue of church and state coexistence
in a political system in the context of Polish political tradition, which refers
to good of the Republic . While quoting the Bible Father Wyszyński states
that “all power comes from God” and this is why it can not be used against
Him. “In reality whenever power is used against God, it looses the basis and
the title to order citizens and to place on them responsibilities”8.
Attempts to secularize the society reaching the fundamentals of nation’s faith were tied with disallowing in social life God worshipping citizens and catholic elements from content and patterns of catholic behaviors.
Father Stefan Wyszyński states that “the government does not have
any right to use force and social and public institutions to propagate so
called secular morality or secular celebrations, especially in a society, which
is essentially catholic. The state can not be atheistic in the active sense – it
can not direct its actions against the church and religion, because such actions are indirectly aimed against God and faith. State established political
6

List pasterski Prymasa Polski z 30.12.1966 r. /maszynopis/.
List pasterski Prymasa Polski z 16.10.1973 r. /maszynopis/.
8
Ks. Stefan Wyszyński, Kazania Świętokrzyskie, Konferencje wygłoszone w kościele
Św. Krzyża w Warszawie, Rzym 1994, s. 48.
7

162

Irena Fudali

atheism is an anachronism. Secularization propagating is violating consciences and rightful desires of a human being. Will it be a violation of consciences in the system of education at schools, governmental offices, and at
work, wherever forcing official political outlook will be present, it will also
be a danger to our state and nationhood. It will awake distrust toward those
who violate consciousnesses and world outlooks, freedom of thinking, creativity and personal work, work related choices and acting as a rational human being according to individual calling and life aspirations”9.
According to Father Wyszyński “stripping everyday functioning
from the holy characteristics, strips the social living of the Nation of these
moral links, which define the cultural strength of the Nation having a thousand years old history”. This is why Father Wyszyński postulates to let the
church function as it wishes and allow it freedom to work because the
church has always served the Nation well, fulfilling its centuries long destiny. I will state this using text contained in Śluby Jasnogósrkie – thru the
Polish soil to God’s Heaven. This is the one element, which can not be altered to keep in the Nation social peace, assure well-being and normal life
functioning”10.
The greatest danger of that political system was organizing institutions and supporting machine to bring about atheism in the society. According to Father Stefan Wyszyński this is abuse of power, for nobody gave the
political system the right to use legislature to introduce and implement
a system of educational monopoly attempting to instill the spirit/attitude of
atheism”11. Bringing up young people in atheism has most dangerous character, for it aims to hurt moral and religious attitudes among children and
youth. “State authorities do not have the right to spread disbelief in God and
so called secularity among the society, which basically lives in Christian
spiritual values. This is why no authority in the whole world, has the right to
remove religion from young people’s hearts. Programs of educating without
religion is a usurpation of power, it is a violation of fundamental principles
of internal peace and order”12.
Father Wyszynski’s views on secularizing the state politics were not in
opposition to the position of Polish Episcopate. Secularization of the society
was an official state run program, which was planned as a stage toward the
9

Przemówienie Prymasa Polski, Warszawa 19.11.1966 r.
Kardynał Stefan Wyszyński, Odpowiedzialność, obowiązki, prawa w życiu Narodu, Poznań – Warszawa 1981, s. 9
11
Ks. Stefan Wyszyński, kazania Świętokrzyskie, … s. 51.
12
Przemówienie Prymasa Polski, 10.11.1973 r. /maszynopis/.
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final aim – total secularization of the Nation. Humanities subjects within
schools was realized in a way to reach that final aim. “History, Polish literature textbooks were stripped of the role of church in the Polish past, if
church’s role was mentioned, it was illuminated negatively of simply erroneously. Anti church, atheistic teachings were standard for people in military service. Entire professional groups such as police force and higher
management was pressured to give up religious practices or even requested
to renounce Christian conviction /…/. A program of secularization forced
on Catholics was usually expressed in civil type celebrations /…/, it brings
deplorable effects in the area of morality within the society, family and personal life. For various are the ways of spreading among people, especially
young people so called secular ethics, questioning the Christian system of
values, announcing relativity of moral norms. This way the very foundation
of morality is being exposed to systematic undermining, the foundation
based on the Gospel principles, which the society used for a long time and it
became a tradition”13.
This is why, in Father Stefan Wyszyński’s view, secularization
should be fought by the church and the Nation. It is the Nation which has
the right to decide about its religion, without regard position of the state,
which can not impose religious worship and also can not fight worshiping.
Secularism and atheism are foreign creations for the Polish Nation and aim
to destroy the foundation of Nation’s life. History of this Nation is the truth
about its millennium long history of Christianity. Secularization is a foreign
power destroying moral ties of the Nation.
Socio techniques of defending Nation’s faith can be referred to defined forms of interacting and passing consistent messages to society while
directly teaching and influencing society’s conscience, its behavior, ways of
functioning, and at the end affecting societal systems and societal transformations.
The shape of church’s praxeology was conditioned by specifics of
religious tradition and forms of pedagogy applied in religion taken up by
Father Wyszyński – the Polish Primate. In a state with its subjectivity in
limbo, Catholicism was a solid faith, legitimizing the Nation with the
church. Father Stefan Wyszyński as the Lublin bishop began the common
church praxeology from the idea of “giving the dioceses and the parish to
the Immaculate Heart of Mary” to the following forms of the Nation’s faith:
13

Dokumenty Episkopatu Polski, w: Kościół w służbie Narodu, Stefan Wyszyński, List pasterski, Chrystusa nie można wyłączyć z dziejów człowieka, 23.11.1980r.
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1. The Great Novenna or nine years long nation’s preparations to celebration of 1,000 years anniversary of Nation’s Christening /966-1966/;
2. 300 years anniversary of Śluby Królewskie of King Jan Kazimierz;
3. The idea of submitting Poland into hands of Holy Mother as the Queen
of Poland, so called Śluby Jasnogórskie Narodu;
4. Realized by the Polish Episcopate The Year of The Queen of Poland/
1955-56/;
5. The idea of Millennium of Poland’s Christening;
6. Idea of visitation by Holy Mother, so called ingress of Mary in everyday
life of Poles 14.
Forms of defending faith were related to defense of religious and national values. Intentions were realized/ Saturday’s intentions – Saturdays of
the Queen of Poland/ I these were penitential and imploring actions for endangered areas of country’s moral and religious life, awakening the Holy
Mary’s Cult, making pilgrimages and Primate’s initiatives for all members
of the church, oasis.
How important these pastoral actions of Father Wyszyński were, is
described by Father Professor Józef Tischner in his article Primate’s Heritage: “The church during the times of Cardinal Wyszyński becomes
a church of unheard of pastoral effort. Such huge and hard work has not
been done in historical memory. Work starts at the base, from children, then
higher and wider families, to work places, to the entire Nation. Some people
think hat it is the innate inclination in Poles to be contrary to everything,
fills the Polish temples. They think this way because they do not see everyday apostleship of the Church . However, it is exactly this effort brings such
fruit. What fruit? This fruit is the tie among people. Religion means a tie.
Wherever an apostle placed his feet, a human tie resulted”15.
Besides referring to great events tying the Holy Mary with the Nation, Primate Wyszyński noticed the great significance of religious forms
accentuating human values in general and the ones that were social and national in Poland.
“Great Novena was the most powerful tool for Christian upbringing
and self education of the Polish Nation, even though exceptional in the en14

The consequence of the dokument Śluby Jasnogórskie of the Nation and Millennium became the koncept of Holy Mothe Visitatio. Primate Wyszyński on 16.01.1957 decided that
the copy of the holy Image of Black Madonna of Częstochowa, consecrated by pope Pius
XII will be carried around all Polish diceses and all parishes, It was a special manifestation
of the Polish Nation with Christ and Mary − a concept of re-pilgrimage.
15
K. Józef Tischner, Prymasowskie dziedzictwo, w: Przegląd Katolicki, 01.06.1986, s. 197.

The Society and the Nation Under Conditions of Political System’s Threat

165

tire pastoral work around the world, it did not use all means of pedagogy,
which were in it preparatory, accompanied it, or sprang from it”16.
This way of treating of sources such as sermons and speeches of Father Wyszyński shows the significance of documents having a strong influence and expression on a human being. Parts of sermons, speeches and other
publications including those in newspapers releases of Primate Wyszyński
and about him, were the socio techniques used in defending the Nation and
its faith. These techniques changed, on the large scale, wishes and expectations of the faithful/ pilgrimages of John Paul II/ and also serve as catalyst
of change in orientation in the entire society, the change of the system. The
size of prestige that Father Stefan Wyszyński had resulted from his faith,
principles, and the direction that he marked out in a new orientation of interaction between church and the state during the times of real socialism.
This orientation became the reference and a form of defending the Faith,
and in this character it was transmitted into the common consciousness of
the Nation in this situation of dangers stemming out of the political system.
Summary
Society – Nation in conditions of systemic threat. The text is a presentation of Ks. Stefan Wyszyński’s social teaching about the nation which is
in situation of systemic threat. It composes the analysis of religious and national pedagogic forms in Polish Church.
Prof. dr hab. Irena Fudali, Kierownik Zakładu Socjologii Polityki,
Instytut Nauka Społecznych, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana
Kochanowskiego w Kielcach.
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Cz. Bartnik, Polska teologia narodu, towarzystwo Naukowe, Lublin, KUL 1986,
s. 200-201.
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Społeczeństwo kanadyjskie często określane jest jako społeczeństwo
wielokulturowe, którego cechą charakterystyczną jest rasowa i etniczna różnorodność. Jest ona rezultatem wielowiekowej imigracji.
Kanada od dawna znana jest jako państwo przyjazne imigrantom.
W oparciu o dwie różniące się od siebie kultury imigrantów francuskich
i angielskich, rozwinięta została polityka kanadyjskiej różnorodności, poprzez przyjmowanie imigrantów bez względu na kraj ich pochodzenia. Ta
tradycja stała się podstawą kształtowania i wzmacniania wielokulturowości,
stając się podstawą szczególnego kanadyjskiego podejścia, polegającego na
wspieraniu imigrantów w utrzymaniu ich kultury i integracji ze społeczeństwem kanadyjskim.
W ostatnich latach polityka imigracyjna przyciąga rosnącą liczbę
przybyszy z nietradycyjnych – w przypadku Kanady – części świata jak
Azja, Afryka, Centralna Ameryka i Karaiby. Istniejąca różnorodność znajduje szczególnie odbicie w prowincji Ontario, a zwłaszcza w Toronto, jak
również w Vancouver i Montrealu. Imigracja w Kanadzie traktowana jest
nie jako prawo, a raczej jako przywilej. Istotą polityki imigracyjnej jest jej
selektywność.
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Dwa niedawne wydarzenia wywarły wpływ na postrzeganie problemu imigracji w Kanadzie. Jedno, to przemyt i nielegalne lądowanie Chińczyków na wybrzeżu Kolumbii Brytyjskiej w 1999 r. Drugie to atak na Stany Zjednoczone Ameryki 11 września 2001 r. Trwająca konfrontacja z terroryzmem stanowi swego rodzaju próbę dla polityki wielokulturowości
w Kanadzie. Obok jej wymiaru językowego i etnicznego, ostatnio dostrzega
się konieczność poświęcenia większej uwagi wymiarowi religijnemu.
Demograficznie społeczeństwo kanadyjskie można podzielić na trzy
główne grupy. Pierwsza grupa to Aborygeni (tubylcy), a zatem posiadający
status Indian i nie posiadający takiego statusu (Indianie niestatusowi), Metysi i Eskimosi. Druga grupa składa się z grup kolonizujących, które same siebie określają jako założyciele społeczeństwa kanadyjskiego. Tę grupę stanowią obie społeczności francuskojęzyczna i anglojęzyczna, znane jako
grupy Karty (Charter groups)1. Trzecia grupa to rasowe i etniczne mniejszości, które znajdują się poza grupami Karty, a są to Kanadyjczycy urodzeni
w Kanadzie i poza Kanadą nie mający przodków brytyjskich i francuskich.
Napływ imigrantów do Kanady osiągnął swój szczyt w latach 1912
i 1913, kiedy rocznie przybywała liczba imigrantów stanowiąca 5% społeczeństwa. Pomiędzy 1991 a 2000 rokiem do Kanady przybyło 2,2 miliona
imigrantów. Rocznie było to 0,6% do 0,9% populacji2.
Według spisu z 1996 r. ponad 44% populacji Kanady określało swoje pochodzenie jako inne niż brytyjskie i francuskie. Najliczniejsze grupy
stanowili Kanadyjczycy pochodzenia niemieckiego, włoskiego, chińskiego,
z Azji Południowej i Filipin oraz Aborygeni. Około 3,2 mln osób stanowiących 11,2% populacji określało siebie jako widoczne mniejszości. Chińczycy, pochodzący z Azji Południowej i Czarni reprezentowali dwie trzecie widocznych mniejszości3.
W 1999 r. oceniano, że 5 milionów Kanadyjczyków urodziło się poza
granicami kraju. Połowa tej liczby, to osoby przybyłe z Europy i Stanów
Zjednoczonych, 1 300 000 z Azji, 300 000 z Karaibów i Ameryki Południowej, a 230 000 z Afryki4.

1

Chodzi o Kanadyjską Kartę Praw i Wolności zawartą w Akcie Konstytucyjnym z 1982 r.
Zob. Konstytucja Kanady, Warszawa 1998, s. 93-108.
2
M. Dewing, M. Leman, Canadian Multiculturalism, Current Issue Review 93-6E, Ottawa
2006, s. 2.
3
I. Rycerska, Grupy narodowe i etniczne w systemie politycznym Kanady, Kielce 2003,
s. 341.
4
J. Saywell, Canada Pathways to the Present, Toronto 1999, s. 9.
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Rosnąca różnorodność stała się oczywista w 2001 roku, w którym
stwierdzono istnienie 200 grup pochodzenia etnicznego. Zaraz po pochodzeniu kanadyjskim, brytyjskim i francuskim uplasowało się niemieckie,
włoskie, chińskie, ukraińskie oraz indiańskie. Dane z 2001 roku pokazują
także, że 18,4% stanowiły osoby urodzone poza Kanadą, co stanowiło najwyższy wskaźnik w ciągu minionych 70 lat. Widoczne mniejszości stanowiły 13,4% społeczeństwa, gdy w 1981 r. 4,7%5.
Liczbę mieszkańców Kanady na 1 lipca 2005 r. oceniano na
32 270 500. W tym czasie ponad 65% (21 030 100) Kanadyjczyków mieszkało w miastach, z tego ponad połowa w trzech największych miastach Toronto (5 304 100), Montreal (3 635 700) Vancouver (2 208 300)6. W trzech
największych kanadyjskich miastach w latach 2003-2004 osiedliło się 79%
spośród 191 000 imigrantów, którzy w tych latach osiedlili się w kanadyjskich miastach, a połowa z tej liczby w Toronto7. Liczbę mieszkańców Kanady w dniu 1 kwietnia 2009 r. oceniono na 33 592 700 i było to o 88 000
więcej niż w styczniu tego samego roku8.
W Kanadzie wielokulturowość po raz pierwszy została wyartykułowana przez senatora z ramienia Postępowych Konserwatystów Paula Yuzyka podczas wystąpienia w Senacie w 1964 r. Lata 60. związane są z pojawieniem się w Kanadzie nowych ruchów społecznych, takich jak walczących o prawa człowieka, obrońców pokoju, ochrony środowiska i ruchy feministyczne. Na pojawienie się problematyki wielokulturowości miała
wpływ sytuacja w Quebeku, a zwłaszcza wzrost nacjonalizmu francuskoquebeckiego w rezultacie dominacji Kanadyjczyków brytyjskich w sferze
gospodarki, kultury i polityki. „Cicha rewolucja” dokonująca się w Quebeku
wymagała podjęcia stosownych działań. Liberalny premier Lester Bowles
Pearson9 doprowadził w 1963 r. do powołania Królewskiej Komisji ds.
Dwujęzyczności i Dwukulturowości (Royal Commission on Bilingualism
and Biculturalism)10.
Ten krok rządu federalnego spowodował pojawienie się tzw. „trzeciej siły”, czyli ruchu multikulturowego z udziałem Kanadyjczyków, którzy
5

M. Dewing, M. Leman, dz. cyt., s. 3.
Annual Demographic Statistics 2005, Statistics Canada, Ottawa 2006, s. 1, 9.
7
Tamże, s. 11.
8
Canada’s population estimates,
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/090623/dq090623a-eng.htm (27.06.2009).
9
Lester Bowles Person był przywódcą kanadyjskiej Partii Liberalnej, premierem Kanady
w latach 1963-1968. Za udział w rozwiązywaniu kryzysu sueskiego otrzymał w 1957 r. Pokojową Nagrodę Nobla. Zob. Canadian Global Almanac 2000, Toronto 1999, p. 127-128.
10
Zob. I. Rycerska, dz. cyt., s. 345.
6

170

Rafał Pęksa

nie byli ani Aborygenami, ani też nie mieli korzeni brytyjskich lub francuskich. Nacisk z ich strony miał wpływ na powstanie czwartego tomu raportu
Królewskiej Komisji ds. Dwujęzyczności i Dwukulturowości. Dotyczył on
udziału innych grup etnicznych we wzbogaceniu kulturowym Kanady.
Oficjalnie polityka wielokulturowości została przyjęta w 1971 r.
w następstwie działalności Królewskiej Komisji ds. Dwujęzyczności i Dwukulturowości (Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism).
Komisja rekomendowała integrację (a nie asymilację) w społeczeństwie kanadyjskim grup etnicznych, zapewniając im pełnię praw obywatelskich
i równe prawa udziału w kanadyjskich instytucjach.
Wielokulturowość miała wielu przeciwników. Nie satysfakcjonowała tych, którzy opowiadali się za separatyzmem Quebeku. Bikulturalizm nie
odpowiadał Kanadyjczykom, którzy nie legitymowali się angielskim lub
francuskim pochodzeniem, a których nazywano Kanadyjczykami „Trzeciej
Siły”. Bikulturalizm nie pozostawał w zgodzie z sytuacją istniejącą w prowincjach zachodnich, gdzie populacja pochodzenia francuskiego jest stosunkowo nieliczna w porównaniu z innymi mniejszościami kulturalnymi.
Liberalny rząd Pierre’a Trudeau11 ogłosił Obwieszczenie o Wprowadzeniu Polityki Wielokulturowości w Ramach Dwujęzyczności w Izbie
Gmin 8 października 1971 r. Główne cele tej polityki to:
• wspomagać grupy kulturowe w celu zachowania i rozwijania ich odrębności;
• wspomagać grupy kulturowe w celu przezwyciężania barier w ich pełnym udziale w społeczeństwie kanadyjskim (polityka wielokulturowości
opowiadała się za pełnym zaangażowaniem i równym uczestnictwem
mniejszości etnicznych w głównych instytucjach, bez odmawiania im
prawa identyfikacji z wybranymi elementami ich kulturowej przeszłości
jeśli dokonają takiego wyboru);
• promować kreatywną wymianę pomiędzy kanadyjskimi grupami kulturowymi;
• wspomagać imigrantów w opanowaniu przynajmniej jednego języka
urzędowego12.
Wprowadzenie wielokulturowości w ramach dwóch języków miało
symbolizować dominację brytyjskiej i francuskiej grupy językowej w życiu
publicznym. Istnieją dwa oficjalne języki, ale nie ma oficjalnej kultury,
a żadna grupa etniczna nie może być nadrzędna wobec innych.
11

Pierre Trudeau dwukrotnie był premierem z ramienia Partii Liberalnej w latach 19681979 i 1980-1984. Zob. Canadian Global…, dz. cyt., s. 128-129.
12
I. Rycerska, dz. cyt., s. 344.
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Wprowadzenie tej polityki zostało oparte na funduszach rządowych.
W okresie pierwszej dekady tej polityki, było to prawie 200 mln dolarów
kanadyjskich. W 1972 r. powołano Wydział ds. Wielokulturowości (Multicultural Directorate) w ramach Departamentu Sekretarza Stanu (Departament of Secretary of State). W 1973 r. utworzono Ministerstwo Wielokulturowości (Ministry of Multicuturalism). Ponadto stworzono formalne więzi
pomiędzy rządem i organizacjami etnicznymi w celu zapewnienia ich
wpływu na proces decyzyjny. Przykładem może być Kanadyjska Rada Konsultacyjna ds. Wielokulturowości (Canadian Consultative Council on Multiculturalism) utworzona w 1973 r., a później przemianowana na Kanadyjską
Radę Etnokulturową (Canadian Ethnocultural Council).
Twórcy tej polityki zdawali sobie sprawę z istnienia barier adaptacji
społecznej i ekonomicznej grup etnicznych, zwłaszcza imigrantów z widocznych mniejszości, którzy napotykali problemy związane z pracą,
mieszkaniem, edukacją i walką z dyskryminacją. W rezultacie skoncentrowano się na usuwaniu dyskryminacji określonych ras, zarówno na poziomie
indywidualnym, jak i instytucjonalnym. Szczególny akcent położono na
pełne uczestnictwo grup etnicznych w życiu społecznym.
Pod koniec lat 70. polityka wielokulturowości przybrała kształt polityki państwa federalnego, która uznawała mniejszości etniczne i wspierała
je ze środków państwowych. Politykę tą popierały trzy główne partie polityczne: Partia Liberalna, Partia Konserwatywna i Nowa Partia Demokratyczna.
Lata 80. przyniosły proces instytucjonalizacji polityki wielokulturowości. W tym okresie procesy imigracyjne znacząco zmieniły skład populacji w wielkich miastach. Pojawiły się jednostki i grupy promujące idee rasistowskie. Rząd po pierwsze skoncentrował się na promowaniu zmian instytucjonalnych w celu wspomagania instytucji kanadyjskich w zaadaptowaniu
się do obecności nowych grup imigracyjnych. Innym ważnym obszarem było wprowadzenie programów antydyskryminacyjnych, mających pomóc
w usuwaniu społecznych i kulturowych barier dzielących grupy mniejszościowe i większościowe w Kanadzie.
Nie zaniedbując programów etnokulturowych i sztuki, federalna polityka wielokulturowości przesunęła punkt ciężkości na przeciwstawianie
się rasizmowi, czego rezultatem było utworzenie w 1981 r. komórki do
spraw stosunków rasowych (Race Relations Unit) w ramach Wydziału ds.
Wielokulturowości.
Polityka ta znalazła odzwierciedlenia w konstytucji kanadyjskiej
z 1982 r. Artykuł 27 Kanadyjskiej Karty Praw i Wolności (Canadian Char-
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ter of Rights and Freedoms) stanowi, „że będzie ona interpretowana w sposób zgodny z zachowaniem i umacnianiem wielokulturowego dziedzictwa
Kanady”13. Klauzula pozwala sądom brać pod uwagę wielokulturową rzeczywistość Kanady, a także brać ją pod uwagę przez władze wszystkich
szczebli przy podejmowaniu decyzji politycznych. Jak pisze w swojej pracy
Izabela Rycerska: „Artykuł 15 Karty gwarantuje eliminowanie dyskryminacji przez równość prawa i wobec prawa, niezależnie od rasy i pochodzenia
etnicznego”14.
W 1984 r. Specjalna Komisja Parlamentarna ds. Widocznych Mniejszości (Special Committee on Visible Minorities) przygotowała raport
„Równość teraz” (Equality Now), a w 1985 r. została powołana Stała Komisja Izby Gmin ds. Wielokulturowości. Komisja w 1987 r. przygotowała raport wzywający do wprowadzenia nowej polityki wielokulturowości i powołania Ministerstwa Wielokulturowości (Departament of Multiculturalism). Później pojawi się Stała Komisja do Spraw Wielokulturowości
i Obywatelstwa (Standing Committee on Multicuturalism and Citizenship),
która w czerwcu 1993 r. przygotowała studium na temat wdrażania wielokulturowości przez instytucje federalne15.
Nowa polityka została wprowadzona poprzez przygotowaną przez
rząd Briana Mulroneya16 ustawę o wielokulturowości (Multiculturalism
Act) przyjętą przez parlament w lipcu z 1988 r. Kanada stała się pierwszym
państwem na świecie, które wprowadziło prawo dotyczące wielokulturowości. W ustawie stwierdzono, że wielokulturowość jest podstawową cechą
społeczeństwa kanadyjskiego i spełnia integralną rolę w procesie decyzyjnym rządu federalnego17.
Celem ustawy było zachowanie i umocnienie wielokulturowości
w Kanadzie, pomoc w zachowaniu kultury i języka, ograniczenie dyskryminacji, szerzenie zrozumienia kulturowego i promocja kultury poprzez dokonanie zmian instytucjonalnych na szczeblu federalnym. Gwarantuje ona
prawa wszystkich do identyfikowania się z dziedzictwem kulturowym we-

13

I. Rycerska, dz. cyt., s. 351.
Tamże. Konstytucja kanadyjska z 1982 r. weszła w życie faktycznie 17 kwietnia 2005 r.;
Zob. Shared Government, “Canada and the World Backgrounder”, 2005 Dec, No. 71 (3),
s. 4.
15
Zob. I. Rycerska, dz. cyt. s. 357.
16
Brian Mulroney był premierem Kanady z ramienia partii Postępowych Konserwatystów
w latach 1984-1993. Zob. Canadian Global…, dz. cyt., s. 130.
17
Zob. Bill C-93, An Act for the Preservation and Enhancement of Multiculturalism in
Canada, Ottawa 1998.
14
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dług własnego wyboru oraz zakłada pełne i równe uczestnictwo we wszystkich aspektach życia społeczeństwa kanadyjskiego.
Rezultatem działań rządu Briana Mulroneya stał się ustawa o równości zatrudnienia (Employment Equity Act) z 1986 r. stanowiąca, że pracodawcy podlegający prawu federalnemu powinni rozszerzyć możliwości zatrudnienia kobiet, tubylców, niepełnosprawnych oraz przedstawicieli mniejszości rasowych18.
Etap polityki wielokulturowości po 1989 roku charakteryzowały
dyskusje na temat jej miejsca i wartości w polityce. W latach 90. pojawiły
się trzy czynniki w dyskusji o wielokulturowości:
• „brak słowa wielokulturowość w proponowanych poprawkach do konstytucji;
• likwidacja Departamentu Wielokulturowości;
• reorientacja polityki wielokulturowości w kierunku podkreślania tożsamości kanadyjskiej”19.
W 1991 r. uchwalono ustawę o mediach (Broadcasting Act), która
stanowi, że media kanadyjskie poprzez swoje programy oraz politykę personalną powinny służyć potrzebom zróżnicowanego społeczeństwa oraz odzwierciedlać wielokulturową i wielorasową naturę Kanady. Kanadyjska
Akademia Filmowa i Telewizyjna ustanowiła specjalną nagrodę, sponsorowaną przez rząd, za programy telewizyjne na temat wielokulturowości i kulturowej różnorodności Kanady.
Porażka porozumienia z Meech Lake20 i niepodpisanie przez Quebek
nowej konstytucji doprowadziło do prób reformy konstytucyjnej w 1992 r.
w formie porozumienia z Charlottetown, w którym także nie pojawiło się
słowo „wielokulturowość”. Porozumienie zawierało trójnarodowy model
Kanady (Francuzi, Anglicy, Aborygeni).
W 1996 fundusze federalne na wielokulturowość zostały poważnie
ograniczone. Jeśli wcześniej było to 27 milionów dolarów rocznie, to
w 1996 tylko 19 milionów. Cięcia te dotyczące także innych dziedzin spo-

18

Zob. Molding a Nation of Nations, “Canada and the World Backgrounder”, 1998 Jan,
63(4), s.7.
19
I. Rycerska, dz. cyt., s. 354.
20
30 kwietnia 1987 r. nad Jeziorem Meech i następnie w Ottawie premierzy prowincji odbyli naradę w wyniku której przyjęto „Ugodę Jeziora Meech” (Meech Lake Accord).
Umowa przyznawała Quebekowi status „odrębnej społeczności”. Zob. P. Wróbel, A. Wróbel, Kanada, Warszawa 2000, s. 135-136.
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wodowane były deficytem budżetowym, który starał się ograniczyć liberalny rząd premiera Jeana Josepha Chrétiena21.
Kwestie wielokulturowości regulowała ustawa Bill C-37 (Canadian
Heritage Languages Institute Act) ustawa o Instytucie Dziedzictwa Językowego Kanady. Projekt ustawy wpłynął do parlamentu we wrześniu 1989 r.,
a została uchwalona w styczniu 1991 r. Miała stać się podstawą do utworzenia Instytutu Dziedzictwa Językowego w Edmonton. Jego zadanie określono
jako przygotowanie standardów do kształcenia nauczycieli i przygotowanie
programów kształcenia językowego w zakresie języków mniejszości etnicznych Kanady. Ustawa pozostała martwym zapisem, ponieważ w budżecie
na 1992 r. nie przewidziano środków na jej realizację22.
W bardziej praktyczny sposób fundusze federalne były dzielone dla
grup etnicznych w celu ochrony ich kultur. Prowadziło to do krytycyzmu, że
polityka jest motywowana względami pozyskiwania elektoratu raczej, niż
wizją społeczeństwa jaką promował Trudeau. Wśród krytyków poczesne
miejsce zajął Neil Bissoondath intelektualista kanadyjski urodzony na Trynidadzie. W swojej książce Sprzedając iluzje: kult wielokulturowości
w Kanadzie (Selling Illusions: the Cult of Multiculturalism In Canada)23
wydanej w 1994 r. ocenia, że rząd zachęcając do podtrzymywania odrębności kulturowej prowadzi imigrantów do przyjęcia „psychologii separacji” od
głównych nurtów kultury. Multikulturalizm skompromitowany jest powodując izolację grup etniczno-rasowych i wbijanie klina pomiędzy kanadyjskie
grupy o różnym etnicznych pochodzeniu.
Inni znaczący autorzy, jak Richard Gwyn w swojej książce Nacjonalizm bez ścian (Nationalism Without Walls)24 i Jack Granatstein
w eseju Kto zabił kanadyjską historię (Who Killed Canadian History?)25.
Skrytykowali to, co nazywają negatywnym wpływem polityki wielokulturowości. Gwyn argumentuje, że elity polityczne popełniły błąd
w ocenie oporu wobec wielokulturowości, który miał wynikać z problemów
z zatrudnieniem na początku lat 90. raczej niż strach, że Kanadyjczycy stają
się „obcymi na swojej własnej ziemi”. Granatstein uważa, że wielokulturowość jest rezultatem upadku kanadyjskiej historii w szkołach i wśród mło21

Jean Chrétien był premierem Kanady z ramienia Partii Liberalnej w latach 1993-2003.
Zob. Canadian Global…, dz. cyt., s. 131.
22
Zob. I. Rycerska, dz. cyt., s. 355.
23
Por. N. Bissondath, Selling Illusions: The Cult of Multiculturalism In Canada, Toronto
1994.
24
Por. R. Gwyn, Nationalism Without Walls: The Unbearable Lightness of Being Canadian, Toronto 1995.
25
J. L. Granatsein, Who Killed Canadian History, Toronto 1998.
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dej generacji. Pisze, że polityka wielokulturowości pomaga rozszerzać
przekonanie, że nawet Kanadyjczyk urodzony w Kanadzie, zwłaszcza anglojęzyczny, nie ma swojej własnej kultury i tożsamości26.
W odpowiedzi na tego rodzaju argumenty filozof Will Kymlicka
wydał Poszukując naszej drogi: przemyślenia na temat relacji etnokulturowych w Kanadzie (Finding Our Way: Rethinking Ethnocultural Relations in
Kanada)27. Twierdzi, że nie ma dowodów na to, by wielokulturowość obniżyła poziom integracji imigrantów i że nie ma także dowodów, by programy
wielokulturowe prowadziły do separacji etnicznej.
Prowadzone ostatnio badania akceptacji dla różnorodności dowodzą,
iż staje się ona normą w Kanadzie. Sondaż przeprowadzony przez Centrum
ds. Badań i Informacji na temat Kanady (CRIC – Centre for Research and
Information on Canada w październiku 2003 r. pokazuje, że 54% badanych
uważa, że wielokulturowość powoduje, że czują się dumni z tego, iż są Kanadyjczykami. Wśród respondentów wieku 18-30 lat w podobny sposób odpowiedziało 66%28.
Poparcie dla wielokulturowości nie słabło w rezultacie terrorystycznych ataków na Stany Zjednoczone Ameryki we wrześniu 2001 r. Sondaż
Centrum ds. Badań i Informacji na temat Kanady w październiku 2005 r.
ukazał, że dwie trzecie Kanadyjczyków postrzega wielokulturowość jako
zabezpieczenie przeciwko ekstremizmowi raczej, niż coś, co prowadziłoby
do niego29.
Legislacja dotycząca Ministerstwa Wielokulturowości i Obywatelstwa (Departament of Multiculturalism and Citizenship) została przyjęta
przez parlament jesienią 1989 r. i zastosowana w swojej ostatecznej formie
na początku 1991 r. Programy realizowane przez nowoutworzone ministerstwo obejmowały:
• stosunki rasowe i zrozumienie międzykulturowe;
• dziedzictwo kultur i języków;
• wsparcie społeczności i uczestnictwo.
Nowe ministerstwo miało jednak krótki żywot. Jesienią 1993 r. zostało rozwiązane, a programy wielokulturowe znalazły się w zakresie kompetencji Ministerstwa Dziedzictwa Kanadyjskiego (Departament of Canadian Heritage). Do jego zakresu odpowiedzialności przypisano także języki
26

Zob. M. Dewing, M. Leman, dz. cyt., s. 11.
W. Kymlicka, Finding Our Way: Rethinking Ethnocultural Relations in Canada, Toronto
1998.
28
M. Dewing, M. Leman, dz. cyt., s. 12.
29
Tamże.
27
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urzędowe, kulturę i sztukę, przekaz radiowy i telewizyjny, parki narodowe
i miejsca historyczne, akcje woluntariuszy, sporty amatorskie, ceremonie
narodowe i tzw. Komisję ds. Stolicy (National Capital Commission). Kwestie obywatelstwa znalazły się w zakresie odpowiedzialności Ministerstwa
Obywatelstwa i Imigracji (Departament of Citizenship and Immigration).
W rezultacie narastającego krytycyzmu programów wielokulturowości Ministerstwo Kanadyjskiego Dziedzictwa przeprowadziło przegląd planowanej aktywności w 1995 r. Z końcem 1996 r. ministerstwo ogłosiło odnowione programy skoncentrowane na trzech celach: sprawiedliwość społeczna (budowanie sprawiedliwego i godziwego społeczeństwa), obywatelskie uczestnictwo (zapewnienie, że Kanadyjczycy wszelkiego pochodzenia
uczestniczą w kształtowaniu społeczności i państwa) oraz tożsamość (społeczeństwo, które uznaje i respektuje oraz uosabia różnorodność kultur, tak by
ludzie wszelkiego pochodzenia mieli poczucie przynależności do Kanady)30.
Zgodnie z wyznaczonymi celami uruchomiono kampanie i akcje
promocyjne. 21 marca 1997 r. rozpoczęto kampanię „Zatrzymać rasizm”.
Jej celem było zwrócenie uwagi publicznej na międzynarodowy dzień walki
z dyskryminacją rasową.
W tym samym czasie ustanowiono Fundację Kanadyjskich Stosunków Rasowych (Canadian Race Relations Foundation), której celem jest
podejmowanie badań, gromadzenie danych, rozwijanie narodowej bazy informacyjnej dla zrozumienia rasizmu i rasowej dyskryminacji, dostarczenie
informacji dla wsparcia szkolenia w zakresie stosunków rasowych, upowszechnianie informacji w celu zwiększenia społecznej wrażliwości i znaczenia eliminacji rasizmu. Fundacja z siedzibą w Toronto początkowo została zasilona przez jednorazową dotację rządową wysokości 24 mln dolarów kanadyjskich, a jej dalsza działalność opiera się na środkach pochodnych z inwestycji, darowizn i zbiórek pieniędzy. Fundacją kieruje rada 15
dyrektorów mianowanych na trzy lata i dyrektor wykonawczy. Pierwszym
dyrektorem wykonawczym fundacji został Lincoln M. Alexander, były gubernator prowincji Ontario31. Ustawa o fundacji stosunków rasowych i etnicznych pojawiła się w Izbie Gmin w lutym 1990 r., została uchwalona
przez parlament w styczniu 1991 r., ale przez kolejne lata rządy nie przyznawały środków na jej realizację. Stało się to dopiero w październiku 1996
r.32.
30

Tamże, s. 8.
Tamże, s. 9.
32
I. Rycerska, s. 356.
31
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W listopadzie 2002 r. rząd przyjął, że Kanadyjski Dzień Wielokulturowości (Canadian Multiculturalism Day) będzie corocznie obchodzony
27 czerwca.
W lutym 2005 r. kanadyjski rząd zadeklarował, że 56 mln dolarów
zostanie zainwestowanych w przeciągu pięciu lat w celu wprowadzenia Kanadyjskiego Planu Działań Przeciwko Rasizmowi (Canada’s Action Plan
Against Racism). Przewidziano także kwotę 25 mln w ciągu trzech lat na
Program Zadośćuczynienia Upamiętnienia i Edukacji (Acknowelgement,
Commemoration and Education Program) w celu upamiętnienia i edukacji
celem naświetlenia udziału grup, które miały bolesne doświadczenia jako
rezultat wydarzeń obu wojen, w wyniku polityki imigracyjnej prowadzonej
w tym czasie. W sierpniu i listopadzie 2005 r. jako część tego programu
rząd ogłosił porozumienie w sprawie zasad ukraińsko-kanadyjskich, włosko-kanadyjskich i chińsko-kanadyjskich społeczności. Program finansował
propozycje mające na celu poznania historycznych doświadczeń tych społeczności etnokulturowych.
W marcu 2005 r. rząd wydał Kanada dla wszystkich: Plan działań
Kanady przeciwko rasizmowi (A Canada for All: Canada’s Action Plan
Against Racism). Celem planu było umocnienie społecznej spójności, podstaw praw człowieka w Kanadzie oraz zademonstrowanie federalnego
przywództwa w walce przeciwko rasizmowi oraz motywowanych nienawiścią przestępstw.
W październiku 2006 r. rząd podpisał porozumienie z Siecią Rozwoju Aghi Khana (Aga Khan Development Network) w celu utworzenia Globalnego Centrum Pluralizmu w Ottawie (Global Centre for Pluralism). Jego
celem jest promowanie pluralizmu jako podstawy pokoju, stabilizacji i rozwoju ludzkiego. W latach 2006-2007 szereg instytucji federalnych podjęło
wiele inicjatyw mających na celu rozwijanie zasad i zaleceń zawartych
w ustawie o wielokulturowości. Dotyczyło to m.in. polityki zatrudnienia
w tychże instytucjach i procesu podejmowania decyzji.
Ministerstwa Dziedzictwa Kanadyjskiego rozwijało szereg programów koncentrujących się na czterech głównych obszarach:
• wsparcie obywatelskiego społeczeństwa;
• rozwój badań i polityki;
• wsparcie instytucji publicznych (włączając instytucje federalne);
• edukacja społeczeństwa i promocja33.
33

Promoting Integration. Annual Report on the Operation of The Canadian Multiculturalism Act 2006-2007, Gatineau 2008, p. 9.
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W sferze międzynarodowej w listopadzie 2005 Kanada zaakceptowała Konwencję o Ochronie i Promocji Różnorodności Ekspresji Kulturalnej UNESCO. Konwencja uznaje, że książki, filmy, programy telewizyjne
i inne dobra i usługi kulturalne posiadają wyróżniającą naturę, która jest
istotniejsza od ich znaczenia komercyjnego. Przyznaje ona państwom prawo
do powzięcia kroków mających na celu promowanie różnorodności ekspresji kulturalnej.
Większość rządów prowincjonalnych przyjęła formy polityki wielokulturowości. Aktualnie sześć z dziesięciu prowincji – Kolumbia Brytyjska,
Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Quebek i Nowa Szkocja - uchwaliły legislację wielokulturową. W ośmiu prowincjach – Kolumbia Brytyjska, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Quebek, Nowy Brunszwik, Wyspa Księcia
Edwarda i Nowa Szkocja – posiadają radę doradczą ds. wielokulturowości
podporządkowaną ministrowi odpowiedzialnemu za wielokulturowość.
W Albercie Komisja Praw Człowieka (Alberta Human Rights Commission)
spełnia rolę rady doradczej ds. wielokulturowości34.
W Toronto działa etniczna stacja telewizyjna, odbierana w całym
Ontario. Trzy telewizje etniczne otrzymały licencje na funkcjonowanie,
a ponad 60 stacji radiowych włączyło do ramówek audycje etniczne. Firmy
kablowe dostarczają programy telewizyjne w różnych językach. Emitowane
są także polskie programy, nadawane codziennie przez godzinę. Gazety etniczne wydawane są w całej Kanadzie od ponad 80 lat. W samym Toronto
wychodzi ponad 100 dzienników, tygodników, miesięczników i kwartalników etnicznych. Ponad 40 społeczności kulturowych jest reprezentowanych
w Kanadzie w prasie etnicznej wydawanej w językach danej narodowości,
wiele z nich ma charakter ogólnokrajowy, tak jak chińska wersja magazynu
„Maclean”.
Terroryzm nie jest nowym problemem dla Kanady. W latach 60.
Front Wyzwolenia Quebeku (Front de Liberation du Quebec – FLQ) przeprowadził szereg ataków terrorystycznych, których kulminację stanowił
dramatyczny kryzys październikowy (1970 ‘October Crisis’)35. W latach 80.
miała miejsce międzynarodowa kampania terrorystyczna prowadzona przez
ruchy opozycyjne Armeńczyków i Sikhów. 23 czerwca 1985 r. bomba podłożona przez kanadyjskich Sikhów w samolocie Air India zabiła 329 osób
(jeśli chodzi o liczbę zabitych największy incydent terrorystyczny przed
11.09.2001 r.). Wobec tego wydaje się oczywiste, że Kanada wspierała i ra34

Zob. M. Dewing, M. Leman, dz. cyt., s. 12.
Na skutek wydarzeń w Quebeku wkroczyły tam siły zbrojne i wprowadzono stan wojenny.
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tyfikowała wszystkie międzynarodowe konwencje przeciwko terroryzmowi36.
W pierwszy piątek po atakach terrorystycznych członkowie społeczności islamskiej i arabskiej zgromadzili się w meczetach i kościołach, by
wziąć udział w obejmującej cały kontynent modlitwie w intencji zabitych
w wyniku ataków terrorystycznych. W tym czasie miały miejsca ataki na
wyznawców islamu i Arabów. Także na Sikhów, podpalono świątynię Hindu w Hamilton w pobliżu Toronto.
Islam jest fenomenem w Kanadzie. Stał się przedmiotem debat publicznych w latach 90. W 1994 r. studenci noszący chusty zostali wyrzuceni
za szkół w Quebeku. Od 1996 r., zaczęto publikować dane wskazujące na
rosnącą liczbę społeczności islamskiej. Mniejszość islamska w Kanadzie
zbierała fundusze dla grup takich jak Hezbollah i Hamas. Antyterrorystyczny oddział wywiadu kanadyjskiego (Canadian Security Intelligence Service
– CSIS) w 2004 r. obserwował 50 organizacji celów i 350 osób37.
W spisie przeprowadzonym w 1871 r. odnotowano obecność 13 muzułmanów w Kanadzie. Pierwszy meczet wybudowano w Kanadzie w 1938
r. w Edmonton (wówczas w Kanadzie było 700 muzułmanów)38. Muzułmanie charakteryzują się niska średnia wieku 28,1. Średnia wieku populacji
kanadyjskiej wynosi obecnie 37 lat. Około 68% muzułman mieszkających
w Kanadzie posiada obywatelstwo tego kraju. 37% muzułmanów w Kanadzie pochodzi z Południowej Azji, 21% jest pochodzenia arabskiego, 14%
Indii Zachodnich, 28% innego pochodzenia etnicznego w tym afrykańskiego i chińskiego39.
Zgodnie z danymi spisu powszechnego w 2001 r. mniejszość islamska w Kanadzie liczyła 579 640 osób (niespełna 2% społeczeństwa kanadyjskiego). Obecnie liczy ona 753 480. Pomiędzy 2001 a 2003 r. do Kanady
przybyło 132 600 islamskich imigrantów. 61% populacji islamskiej mieszka
w prowincji Ontario. Muzułmanie stanowią 5% mieszkańców Toronto i jest
to największy miejski ośrodek koncentracji tej mniejszości w Kanadzie

36

T. A. Jacoby, Terrorism Versus Liberal Democracy: Canadian Democracy and the Campaign Against Global Terrorism, “Canadian Foreign Policy” 2004 Spring, Vol. 11, No. 3,
s. 70.
37
Canadian Security Intelligence Service, Operational programs: Counter-Terrorism, August 9, http://www.cics-scrs.gc.ca/eng/operat/ct_e.html (15.09.2004).
38
A. W. Lorenz, Canada’s Pioneer Mosque, Aramco world [on line]
http://www.saudiaramcoworld.com/issue/199804/canada.s.pioneer.mosque.htm
(26.06.2009).
39
Tamże.
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i Stanach Zjednoczonych Ameryki40. Jak się przypuszcza społeczność muzułmańska wzrośnie do 1,1 mln w 2001 r. i 1,4 mln w 2017 r.
W Kanadzie działa szereg organizacji muzułmańskich Kanadyjski
Kongres Islamski (Canadian Islamic Congress), Stowarzyszenie Kanadyjskich Muzułmanów (Muslim Association of Canada - MAC), Kanadyjska
Rada ds. Stosunków Amerykańsko-Islamskich (Canadian Council on American-Islamic Relations – CAIR-CAN), Kanadyjski Kongres Muzułmański
(Muslim Canadian Congress), Kanadyjska Unia Muzułmanów (Canadian
Muslim Union).
Mniejszość islamska stanowi drugą pod względem wyznania grupę
w Kanadzie. Bliskość Stanów Zjednoczonych, wojna przeciwko terroryzmowi, operacja w Iraku stanowią warunki dla złożonych akcji i reakcji.
Wykres 1. Procentowe zmiany liczebności grup religijnych w Kanadzie w latach
1991-2001
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Źródło: J. Kunz, Religious Diversity in a Multicultural Canada. Quo Vadis?,
w: Religious Diversity in Canada, “Policy Research Initiative Horizons”, 2009
March, Vol. 10, No. 2, p. 8.
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A. M. Mujahid, A. Egab, A Profile of Muslims in Canada,
http://www.torontomuslims.com/thinking/muslimsincanada.asp (26.06.2009), 2001 Census
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Wykres 2. Przewidywane Procentowe zmiany liczebności grup religijnych w Kanadzie w latach 2001-2017
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Relacje wewnątrz społeczności islamskiej, a także te pomiędzy nią, a innymi Kanadyjczykami przechodzą istotne przemiany. Przejawem tych tendencji było zatrzymanie i aresztowanie 17 podejrzanych o działalność terrorystyczną, w większości wyznawców islamu na terenie Toronto 2 i 3 czerwca
2006 r41.
Kanadyjczycy zaczęli interesować się kwestiami bezpieczeństwa po
atakach terrorystycznych 11 września 2001 r. Przyjęto antyterrorystyczne
akty prawne, które w znacznym stopniu naśladowały Patriot Act w USA.
Ustawa antyterrorystyczna (The Anti-Terrorism Act) uchwalona przez Izbę
Gmin 15 października uzyskał moc obowiązującą 24 grudnia 2001 r. 28
czerwca 2002 r. mocy obowiązującej nabrała ustawa imigracyjna (The Immigration and Refugee Protection Act). Jej celem było zmodernizowanie
kanadyjskich programów imigracyjnych i uchodźców, a także zapewnienie,
41
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by Kanada nie stała się bezpiecznym schronieniem dla tych, którzy zagrażają narodowemu bezpieczeństwu. Nowe prawo stworzyło podstawy usunięcia osób, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa, wprowadziło surowe kary (do kary dożywocia i miliona dolarów kary pieniężnej) wobec osób
podejrzanych o przemyt osób, przemyt i używanie fałszywych dokumentów. Uniemożliwia dostęp do Kanady poprzez system uchodźców osobom,
które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. O status uchodźcy nie
mogą ubiegać się osoby podejrzane o przestępstwa kryminalne42.
Ustawa dotycząca bezpieczeństwa publicznego (The Public Safety
Act), w ostatecznej wersji obowiązująca od maja 2004 r., zawierała zamiar
przeprowadzenia szeregu przedsięwzięć mających na celu wzmocnienie
bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego i statków morskich, ułatwienie wymiany informacji dotyczących bezpieczeństwa pomiędzy federalnymi departamentami i agencjami, a także między Kanadą i innymi państwami, zwłaszcza USA.
Podjęto kroki, których celem było niedopuszczanie do kraju osób
związanych z działalnością terrorystyczną. Kanada posiada sieć urzędników
imigracyjnych (Migration Integrity Officers) w 39 miejscach na świecie.
Dzięki ich działalności dziesiątki tysięcy osób zostało powstrzymanych od
przybycia do Kanady. Utworzono Departament Bezpieczeństwa Publicznego i Przygotowania do Zagrożeń (Public Safety and Emergency Preparedness) – pokrewny do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – (Department of Homeland Security w USA), powołano centrum analiz finansowych (Financial Transactions Reports Analysis Centre) w celu kontrolowania źródeł finansowania organizacji terrorystycznych43.
Departament Bezpieczeństwa Publicznego i Przygotowania do Zagrożeń wychodzi z założenia, że najlepszym sposobem powstrzymania terrorystów przed znalezieniem się w Kanadzie jest uczynienie tego zanim
jeszcze się tam znają i że wiele realnych zagrożeń dla Kanady rodzi się poza
jej granicami. Wywiad kanadyjski utworzył zagraniczne biura badań, mające na celu wykrywanie zagrożeń, pod pretekstem uniemożliwienia podróży
do Kanady osób posługujących się fałszywymi dokumentami osobistymi
i podróży. Utworzono Kanadyjską Jednostkę Analiz Pasażerów (Canadian
Passenger Analisys Unit – CPAU). Podejmuje się także kroki związane
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z kontrolą punktów przybycia do Kanady, lotnisk, portów morskich. Stworzono także procedury służące usunięcia osób już przybyłych do Kanady44.
W grudniu 2001 r. oba USA i Kanada negocjują porozumienie
w sprawie bezpieczeństwa granicy (Smart Border Accord), którego celem
jest jednocześnie utrzymanie przepływu osób i towarów. Porozumienie dotyczy 32 obszarów. Jego następstwem było także podpisanie regulacji dotyczącej aplikacji uchodźców. Wzmocniono bezpieczeństwo portów morskich.
Wprowadzona po 11 września 2001 r. ustawodawstwo zmieniły podstawy prowadzonej przez Kanadę polityki bezpieczeństwa. Ustawa imigracyjna przyjęta w czerwcu 2002 r. stanowi, że należy działać zdecydowanie
wobec tych, którzy stanowią zagrożenie dla kanadyjskiego bezpieczeństwa,
lecz podtrzymywać kanadyjską humanitarną tradycję. Ustawa antyterrorystyczna (Bill C-36) wprowadzona w październiku 2001 r. zawiera m.in. zasady oskarżania, skazywania i karania terrorystów45. Zasadnicze cztery podstawowe cele to:
• uniemożliwić terrorystom wstęp do Kanady i ochronić Kanadyjczyków
przed atakami terrorystycznymi;
• dostarczyć narzędzia dla identyfikacji, oskarżenia, skazania i ukarania
terrorystów;
• ochrona granicy kanadyjsko-amerykańskiej i gospodarki kanadyjskiej;
• współpraca ze społecznością międzynarodową w zakresie wymierzania
sprawiedliwości terrorystom i likwidacji ich korzeni46.
Policja Kanadyjska RCMP otrzymała większa autonomię dla efektywnego działania, prawo do przesłuchań i prewencyjnego aresztowania.
Podjęte środki, mające chronić Kanadę przed terroryzmem zostały
poddane praktycznej próbie. Pierwsza, to przypadek Maher Arara obywatela
Kanadyjskiego i Syryjskiego, który powracając z Tunezji w grudniu 2002 r.
został zatrzymany przez władze USA w Nowym Jorku. Podstawą było podejrzenie o związki z Al Kaidą. Został deportowany do Syrii i uwięziony
bez wyroku. Poddany był psychicznym i fizycznym torturom, zmuszany do
przyznania się, że był w Afganistanie. Kiedy powrócił do Kanady spowodowało to narodową debatę polityczną dotyczącą certyfikatów bezpieczeństwa47.
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Inny przypadek Mohamed Harkat, uchodźca z Algierii, który przybył do Kanady w październiku 1995 r. i dwa lata później otrzymał status
uchodźcy. Wywiad kanadyjski podejrzewał go o to, że jest „śpiochem”, który przysłany do Kanady oczekuje na instrukcje organizacji terrorystycznej.
Chodziło o organizację algierską Front Islamique du salut (FIS). Sam zainteresowany utrzymywał, że jest niewinny48.
W wyniku tych dwóch przypadków i innych mniej znanych, rozwinęła się znacząca opozycja przeciwko używaniu certyfikatów bezpieczeństwa dla arbitralnego zatrzymania. Jakkolwiek większość wyznawców islamu w Kanadzie nie ma żadnych związków z terroryzmem, ale ich zaliczenie
do tego kręgu czyni z nich podejrzanych w wyniku stosowania pojemnej definicji terroryzmu, która może obejmować różne formy aktywności, jak
uczęszczanie do meczetów, wspieranie określonych fundacji, posiadanie relacji z określonymi osobami49.
Imigranci, którzy pierwotnie postrzegani byli, jako wkład w kanadyjską wielokulturowość obecnie postrzegani są, jako zagrożenie dla społeczeństwa. Martin Rudner stwierdza na przykład, że „istnienie licznych społeczności identyfikujących się z państwem pochodzenia, a wywodzących się
ze społeczeństw znajdujących się w stanie konfliktu, stwarza szczególnie
atrakcyjne warunki dla międzynarodowych sieci terrorystycznych”50.
W miesiącach po 11 września 2001 r. organy prawne i media informowały o wzmożonych aktach dyskryminacji i przemocy skierowanych
przeciwko przedstawicielom widocznych mniejszości i grup religijnych:
„muzułmanie, Żydzi, Hindusi, Sikhowie znaleźli się w sytuacji niesprawiedliwego traktowania przez swoich sąsiadów”51. Muzułmanie i Arabowie
znaleźli się pod obserwacją organów prawa oraz wywiadu. Ograniczono ich
możliwości w zakresie podróżowania do Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Badania opinii publicznej prowadzone dwa tygodnie po atakach na USA
wskazywały, że 50% Kanadyjczyków wspiera politykę wzmocnionej kontroli policyjnej oraz granicznej w stosunku do osób pochodzenia arabskiego52. Prowadzone w tym samym czasie badania opinii publicznej wskazywały, że 82% Kanadyjczyków obawia się, że osoby pochodzenia arabskiego
48
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i muzułmanie mogą stać się obiektami nieuzasadnionych ataków, będących
rezultatem ataków terrorystycznych w USA53. Dwa miesiące później poparcie dla wzmożonego nadzoru policyjnego o granicznego spadło do 36%.
Badania prowadzone w 2004 r. wskazywały, że 72% nie spodziewa się
w perspektywie najbliższych dwóch lat jakichkolwiek ataków terrorystycznych w stosunku do Kanady. Wskazywałoby to na istniejącą lukę pomiędzy
prowadzoną oficjalną polityką i stanem opinii publicznej54.
Okres po 11 września 2001 r. przyniósł dyskryminacyjną praktykę
polegającą na dzieleniu imigrantów na preferowanych i nie preferowanych
w zależności od państwa pochodzenia.
Dla Arabów i islamskich Kanadyjczyków implikacje związane z definiowaniem Kanady po 11 września 2001 r. mają szczególne konsekwencje. Odczuli fizyczny atak bezpośrednio po wydarzeniach, ich podstawowe
wolności obywatelskie są atakowane. Bezpośrednio prze wybuchem wojny
w Iraku w 2003 r., niektórzy obawiali się internowania. Nic takiego się nie
wydarzyło, ale ich doświadczenie niektórzy określają jako „psychologiczne
internowanie”55. Arabowie i islamscy Kanadyjczycy napotykają także problemy z otrzymaniem pracy. Polega to na tym, że informacje o 80% dostępnych pracy nie są publikowane. Praktyka rekrutacyjna często określana jako
„klonowanie” jest związana z etnocentryzmem a nawet rasizmem. Pracodawcy i pracownicy niechętni są wobec widocznych znaków jak ubiór, brody, chusty, czy opiniom dotyczącym sytuacji na Bliskim Wschodzie.
Na tle minionych wydarzeń pojawia się pytanie, kto definiuje kanadyjską tożsamość. Ci, których określa się jako „zwykłych Kanadyjczyków”
lub „kanadyjskich-Kanadyjczyków” (Canadian-Canadians) w przeciwstawieniu do „etnicznych” czy „wielokulturowych Kanadyjczyków”. Dwie
pierwsze kategorie mieszczą się w kategorii „nie-etniczni” lub biali Kanadyjczycy. Coraz częściej zadawane jest pytanie, kto określa inkluzję i ekskluzję w społeczeństwie56.
Coraz częściej słyszy się wezwania do zrównoważonego wzajemnego dialogu opartego o zasady wzajemnego poszanowania, który jest jedną
z kanadyjskich praktyk. Akceptacja islamu w jego całokształcie i bogatej
różnorodności i uznanie wyznawców islamu jako pełnoprawnych obywateli
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Kanady, jest ważną częścią stwarzania równych szans. Potrzebny jest dialog
oparty na poszanowaniu punktów widzenia i wartości57.
Summary
Canada is often described as a multicultural nation. Simply stated, it
means that Canadians are not of any one cultural background, race or heritage. Instead, Canadians today reflect a vast diversity of cultural heritages
and racial groups. This multicultural diversity is a result of centuries of immigration. Immigration to Canada is a privilege, not a right. Canada remains
selective about who may enter and, equally important, who may not.
Over the years, attitudes toward immigration and the development of
immigration policies have evolved, reflecting economic, political and social
issues in our country. Recently, the federal government has announced
changes that will both decrease the number of immigrants allowed into Canada and make it more difficult for people in Canada, Canadian born and
immigrants alike, to bring family to Canada from abroad.
In 1971, the federal government announced its policy of multiculturalism. The policy not only recognized the reality of pluralism in Canada, but
seemed to reverse the earlier attempt to assimilate immigrants. It challenged
all Canadians to accept cultural pluralism, while encouraging them to participate fully and equally in Canadian society.
According to the Canadian Census of 1971 there were 33,000 Muslims in Canada. In the 1970s large-scale non-European immigration to Canada began. This was reflected in the growth of the Muslim community in
Canada. In 1981, the Census listed 98,000 Muslims. The 1991 Census indicated 253,265 Muslims. By 2001, the Islamic community in Canada had
grown to more than 579,000.Preliminary estimates for Census 2006 point to
a figure of almost 800,000.
Compared to Muslims in Europe, Canadian Muslims have not faced
the same set of problems. The Muslim community in Canada is just one
among many ethnic, religious, racial and cultural communities that together
make up Canada. Growing number of Muslims in Canada raised the question about future of multicultural policy, and especially about third dimension of those policy – religion dimension.
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Problem relacji zachodzących między wiarą chrześcijańską a kulturą
podejmowało wielu autorów. Chciałbym zatem wyjaśnić dlaczego za interesujące z punktu wiedzenia filozofa uznałem poglądy kardynała Josepha Ratzingera (czyli obecnego papieża Benedykta XVI). Ratzinger jest bowiem
przede wszystkim znakomitym teologiem, który opublikował przeszło 60
książek poświęconych tej problematyce. Zawarte w nich poglądy sprawiły,
że zyskał miano „największego teologa wśród kardynałów”. Stanowisko takie podzielał papież Jan Paweł II o czym świadczy fakt, że 5 listopada 1981
roku nominował kardynała Ratzingera na prefekta Kongregacji Nauki Wiary.
Mówiąc o dwóch ostatnich papieżach przyjmuje się zazwyczaj
schemat, zgodnie z którym Jana Pawła II uznaje się nie tylko za teologa, ale
także za filozofa, natomiast Benedykta XVI postrzega się jako teologa systematyka, który nie zajmuje się filozofią. Chciałbym pokazać, że schemat
ten – podobnie jak większość schematów – jest tylko uproszczeniem. Kardynał Ratzinger – zanim jeszcze został papieżem – pisząc o sprawach Kościoła pokazał, że posiada także rozległą wiedzę filozoficzną i umiejętnie
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stosuje filozoficzne argumenty. Dla zobrazowania tak sformułowanej tezy
wykorzystam teksty z jego książki Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, Kielce 20041. Książka jest zbiorem najważniejszych artykułów Ratzingera na temat miejsca wiary chrześcijańskiej
w świecie różnorodnych religii i kultur. Większość zawartych w niej tekstów powstała w latach 90. XX wieku – czyli w okresie bezpośrednio poprzedzającym najważniejszy i wywołujący największe kontrowersje dokument przygotowany pod kierunkiem Ratzingera, jakim była wydana 6 sierpnia 2000 roku deklaracja Dominus Iesus. Lektura tych tekstów pozwala zatem prześledzić argumenty (nie tylko teologiczne, ale także filozoficzne),
którymi Kardynał uzasadnił tezy zawarte potem we wspomnianej deklaracji.
Zanim jednak przystąpię do analizy zebranych w książce Wiara
– prawda – tolerancja artykułów Ratzingera przywołam kilka charakterystycznych cytatów ze wspomnianej pracy. Pierwszy zdaje się potwierdzać
tezę, że jeśli nawet od czasu do czasu kardynał Ratzinger posługiwał się filozoficzną argumentacją, to w jego przypadku odwoływanie się do filozofii
miało charakter drugorzędny i czysto formalny. Bazując tylko na tym tekście za zasadny uznać by można wspomniany już pogląd, że filozofia dla
Ratzingera-teologa nie była niczym więcej niż tylko jednym z użytecznych
narzędzi, za pomocą których wzmacniał przekonanie o prawdziwości katolickiej doktryny, nad czystością której czuwał jako ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Jego deklaracja brzmi bowiem następująco: „Wszystko, co napisano, jest słuszne, jeżeli Jezus z Nazaretu naprawdę jest
wcielonym Sensem historii, Logosem, Zwiastunem prawdy. Wówczas zrozumiały staje się fakt, że owa prawda jest otwartą przestrzenią, gdzie wszyscy możemy się odnaleźć i gdzie nikt nie traci swej wartości i godności”
(s. 59).
Tymczasem następne cytaty pokazują, że taki obraz postawy Ratzingera wobec filozofii jest zbyt jednostronny. Kardynał pisze bowiem w innym miejscu: „Musimy się postarać o wykształcenie w sobie (...) dialogowego obchodzenia się z wiarą i filozofią, bowiem obie te dziedziny wzajemnie się potrzebują. Rozum nie może być zdrowy bez udziału wiary, lecz
wiara bez rozumu nie będzie ludzka” (s. 110). A nieco dalej jeszcze wyraźniej podkreśla: „Rozum i religia muszą się zbliżyć, ale nie zatracić się w sobie. Nie chodzi tu o ochronę starych religijnych korporacji. Chodzi o człowieka, o świat. Obu tych wartości nie da się uratować, jeśli Bóg nie jest poważnie brany pod uwagę” (s. 116). Ponadto w opinii Ratzingera związek fi1

Oryginalne wydanie: Glaube – Wahrheit –Toleranz, Fryburg 2003.
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lozofii z religią jest niezbędny ponieważ: „nie ma takiej wielkiej filozofii,
która nie żywiłaby się słuchaniem i przejmowaniem tradycji religijnej. Tam,
gdzie takiego odniesienia brakuje, myślenie filozoficzne zamiera i staje się
zwyczajną grą pojęć” (s. 200). Zatem, jak zauważa Kardynał, kwestie, które
nurtują człowieka muszą być nieustannie przedmiotem filozoficznych rozważań. Ponieważ zaś jedną z najważniejszych dziedzin, o które w dalszym
ciągu pyta współczesny człowiek pozostaje sfera wiary i religii „filozofia
musi wciąż pytać o to, o co pytają ludzie, a więc stale musi szukać życia
i śmierci, Boga i wieczności” (s. 153).
Spróbuję zatem pokazać, że określanie kardynała Josepha Ratzingera
wyłącznie jako znakomitego teologa nie jest słuszne, ponieważ w niektórych swoich pracach równie skutecznie posługuje się argumentacją o charakterze filozoficznym.
Filozoficzne aspekty rozważań Ratzingera o roli wiary w kulturze
Aby pokazać filozoficzny charakter analiz zawartych w książce Wiara – prawda – tolerancja przytoczyć można trzy argumenty. Pierwszym jest
sam sposób postawienia problemu. Oto bowiem podstawową przesłanką,
która pozwala na wskazanie i uzasadnienie miejsca, jakie wiara chrześcijańska zajmować powinna w dzisiejszym świecie różnorodnych religii i kultur
jest dla Ratzingera postawa człowieka wobec prawdy2. A przecież to właśnie filozofia jest dziedziną, która pokazuje czym jest prawda i na jakich
drogach osiągnąć można jej poznanie. Co więcej, zdaniem Ratzingera stawianie takich pytań to fundamentalne zadanie filozofii. Toteż filozofia rezygnując z pytania o prawdę rezygnuje ze swojego podstawowego zadania3.
Ratzinger wielokrotnie podkreśla, że problem prawdy to klucz do zrozumienia roli, jaką wiara chrześcijańska powinna odgrywać w świecie. Twierdzi też, że współczesny kryzys wiary (będący częścią większego zjawiska,
jakim jest kryzys współczesnej kultury) w znacznym stopniu jest skutkiem

2

„Kiedy człowiek rezygnuje z prawdy, wtedy panować nad nim mogą tylko przypadek
i samowola. Dlatego nie jest to „fundamentalizm”, ale obowiązek ludzkości, aby chronić
człowieka przed dyktaturą przypadku, który stał się absolutny i zwrócić człowiekowi jego
godność, która polega na tym, że żadna inna ludzka instancja nie może nad nim panować
ponieważ jest on otwarty na prawdę” (Joseph Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja,
dz. cyt., s. 153).
3
„Filozofia, która nie pyta, kim jesteśmy, jaki jest cel naszego istnienia, czym jest Bóg
i życie wieczne, skapitulowała jako filozofia” (Joseph Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja, dz. cyt., s. 166).
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błędnej postawy zachodnich filozofów i teologów, którzy problem prawdy
niesłusznie zbagatelizowali4.
Drugim elementem świadczącym o znaczeniu, jakie Ratzinger przywiązuje do filozofii jest dobór argumentów. Uzasadniając pogląd o potrzebie wiary chrześcijańskiej we współczesnym świecie Ratzinger odwołuje się
zazwyczaj do metafizyki i antropologii filozoficznej. W tym miejscu wystarczy podać jeden charakterystyczny przykład. Wyjaśniając skąd bierze
się jego przekonanie o podstawowej, nieprzemijającej a ponadto niemożliwej do zastąpienia funkcji, jaką wiara pełni w ludzkim życiu Ratzinger
stwierdza: „Dlaczego w ogóle wiara ma jeszcze szansę? Dlatego – jak sądzę
– że odpowiada naturze człowieka. Człowiek ma bowiem szerszy wymiar
niż ten, jaki chciał mu przypisać Kant, a za nim inne filozofie pokantowskie.
Sam Kant musiał to nawet przyznać w swoich postulatach. W człowieku żyje niewygasła tęsknota za tym, co nieskończone” (s. 110).
Wreszcie trzeci argument uzasadniający tezę o filozoficznych zainteresowaniach Ratzingera. Jest nim sposób prezentacji oraz wyjaśniania kwestii podjętych przez Kardynała w książce. Zgodnie z wywodzącą się od
Arystotelesa, a następnie przejętą przez scholastykę regułą sapientis est ordinare (rzeczą mędrca jest porządkować) prezentację swojego stanowiska
na temat miejsca wiary chrześcijańskiej we współczesnej kulturze Ratzinger
rozpoczyna od doprecyzowania pojęć, którymi posługują się podejmujący to
zagadnienie autorzy. W przejrzysty sposób pokazuje, że niewłaściwe bądź
też nieprecyzyjne rozumienie podstawowych terminów takich jak „religia”,
„wiara” czy „kultura” to źródło większości nieporozumień, z którymi mamy
do czynienia w tej kwestii.
Ponieważ właściwe posługiwanie się tymi pojęciami jest podstawowym warunkiem poprawnego rozstrzygnięcia podjętej w książce kwestii,
nieco dokładniej ukażę sposób ich rozumienia przez Ratzingera. Wskażę
4

„Roszczenie, aby konkretne dogmaty jakiejś religii uznać za prawdę, nie tylko wydaje się
dziś arogancją, lecz również objawem braku rozsądku. Hans Kelsen określił charakter ducha naszej epoki, gdy w obliczu wielkich problemów religijnych i obyczajowych ludzkości,
związanych z kształtowaniem wspólnoty państwowej, za jedynie odpowiednie uznał pytanie zadane przez Piłata: Cóż to jest prawda? Prawdę zastępuje decyzja większości (...) właśnie dlatego, że nie może istnieć prawda jako wspólna, wiążąca i dostępna dla człowieka
wartość. Dlatego mnogość kultur jest dowodem ich względności. Kultura przeciwstawia się
prawdzie. Ów relatywizm, sięgający obecnie aż do fundamentów teologii i będący podstawowym odczuciem ludzi wykształconych, jest chyba największym problemem naszych
czasów. Przyczyna tego tkwi w tym, że praktyka zastępuje prawdę, a tym samym oś religii
ulega przesunięciu: nie wiemy, co jest prawdą, lecz wiemy, co musimy zrobić” (Joseph
Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja, dz. cyt., s. 59)
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także najważniejsze błędy, które jego zdaniem popełniają posługujący się
tymi pojęciami autorzy. Dopiero po tym wprowadzeniu przejdę do prezentacji i charakterystyki stanowiska Ratzingera wskazując, że jest ono uzasadniane w sposób, który świadczy nie tylko o dobrej znajomości historii filozofii, ale także o biegłości w posługiwaniu się filozoficznymi argumentami.
Znaczenie pojęć „wiara”, „religia” i „kultura” według Ratzingera
Trzy centralne pojęcia, do których odwołuje się w swoich rozważaniach Ratzinger to wiara, religia i kultura. Przyjrzyjmy się zatem nieco dokładniej, jak Kardynał rozumie te pojęcia. Dzięki temu możliwe będzie odtworzenie jego toku rozumowania i ocena argumentów, którymi uzasadnia
swoje stanowisko. Zacznę od pokazania, że Ratzinger starannie odróżnia
terminy „wiara” i „religia”5. Dzięki temu rozróżnieniu postawiony przez
niego problem przyjmuje formę pytania: „jakie miejsce wiara chrześcijańska, ze swoimi niezmiennymi regułami zajmuje w zmieniającej się historii
religii”?
Wiara a religia
Punktem wyjścia Ratzingera jest teza, że pojęcie „wiara” ma szerszy
zakres niż religia. Tymczasem wielu badaczy łączy i miesza te zjawiska
o czym wyraźnie świadczy fakt, że terminy „wiara” i „religia” bywają przez
nich używane zamiennie. Ratzinger przyznaje wprawdzie, że religia jest
jednym z przejawów wiary, ale za poważny błąd uznaje wszelkie próby redukcji wiary wyłącznie od sfery religii. Swoje stanowisko uzasadnia następująco: „pojęcie «wiara» nie występuje we wszystkich religiach, a przynajmniej nie dla wszystkich jest konstytutywne. I odwrotnie – rozszerzenie
pojęcia religia jako ogólnej nazwy stosunku człowieka do Transcendencji
nastąpiło dopiero w drugiej połowie czasów nowożytnych” (s. 42).
Druga wyjściowa teza Ratzingera to odróżnienie religii, będących
ludzkimi próbami poznania boskiej rzeczywistości od wiary chrześcijańskiej, która opiera się na boskim objawieniu, przekazanym ludziom bezpośrednio przez Jezusa Chrystusa – wcielonego Boga. Ratzinger podkreśla też,
że wiara chrześcijańska ma uniwersalny charakter: „Już od pierwszej chwili
5

Uzasadniając swoje stanowisko powołuje się na św. Tomasza. Pisze „Według św. Tomasza z Akwinu «religia» jest niższą kategorią cnoty sprawiedliwości, a jako taka jest konieczna, lecz oczywiście jest czymś zupełnie innym niż «nabyta» cnota wiary” (Joseph Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja, dz. cyt., s. 42).
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wierzący w Jezusa Chrystusa czuli się zobowiązani do przekazywania swej
wiary wszystkim ludziom. (...) Punktem wyjścia chrześcijańskiego uniwersalizmu nie było pragnienie władzy, lecz pewność, że przyjęło się zbawcze
poznanie i zbawczą miłość, do której mają prawo wszyscy ludzie i na którą
w głębi serca czekają” (s. 46).
Rozumienie wiary chrześcijańskiej jako uniwersalnego przesłania
Boga do człowieka powoduje, że dla Ratzingera nie do przyjęcia jest dominujący we współczesnej myśli Zachodu pogląd, że wiara ma charakter subiektywny i indywidualny. Takie rozumienie wiary jest jego zdaniem nie
tylko teoretycznie błędne, ale prowadzi też do szkodliwych konsekwencji
praktycznych. Stanowi bowiem podstawę coraz częściej formułowanego
postulatu, aby ograniczyć sprawy wiary do prywatnej sfery życia człowieka.
Według Ratzingera jest to zupełne nieporozumienie ponieważ „wiara nie
jest (...) prywatną drogą do Boga, lecz wprowadza człowieka w Lud Boży
i jego historię. Bóg sam związał się z historią, która od tego czasu należy do
Niego i od której nie możemy się uwolnić” (s. 58).
Ratzinger wskazuje jeszcze jeden niezbędny warunek, bez spełnienia
którego nie jest możliwe właściwe określenie miejsca wiary chrześcijańskiej
w kulturze. Warunkiem tym jest prawidłowe ukazanie relacji zachodzących
między wiarą a poznaniem rozumowym. O tym, że nie jest to zadanie łatwe
świadczą dwa podstawowe błędy, które często popełniają autorzy piszący
na ten temat. Pierwszy polega na sprowadzaniu wiary do jeszcze jednego
rodzaju poznania. Taka redukcja to błąd, bo wiara jest czymś znacznie bogatszym niż poznanie. Wiara nie jest wyłącznie systemem pojęć mówiących
człowiekowi o Bogu i świecie. Nie ogranicza się tylko do dostarczania ludziom nowych informacji, na podstawie których mogą budować teorie pozwalające im zrozumieć rzeczywistość. Wymaga osobistego zaangażowania, bez którego posiadane informacje na niewiele się zdadzą6. Toteż tylko
rzeczywiste przyjęcie wiary i życie zgodne z jej zasadami jest adekwatną
odpowiedzią człowieka na ten skierowany do niego przez Boga dar. „W objawieniu Bożym chodzi bowiem właśnie o to, aby On, żywy i prawdziwy
Bóg, wszedł w nasz świat i wyłamał bramy więzień naszych teorii, których
kratami chcemy się zabezpieczyć przed wkroczeniem Boga w nasze życie”
(s. 109).
Drugi błąd to podkreślanie irracjonalnego charakteru wiary, która
według słów Karla Bartha miała być „paradoksem możliwym do zaakceptowania wyłącznie wbrew rozsądkowi”. Tymczasem Ratzinger podkreśla,
6

„Wiara jest drogą, a dla drogi właściwe jest to, że poznajemy ją przez (...) podążanie nią”
(Joseph Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja, dz. cyt., s. 117).
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że „bynajmniej nie poślednią funkcją wiary jest to, że oferuje ona zbawienie
rozumowi jako rozumowi, nie pogwałca jego praw, nie zostawia na zewnątrz, lecz przywraca go samemu sobie” (s. 110). Jak widać poglądy Ratzingera w kwestii relacji między wiarą i wiedzą uznać można za współczesną wersję klasycznego sformułowania tego problemu, którego autorem był
św. Tomasz7.
Kultura
Swoje rozważania dotyczące kultury Ratzinger rozpoczyna od podania jej definicji. Zgodnie z nią „kultura jest wyrosłą w procesie historycznego rozwoju wspólnotową formą wyrazu wyników poznania i wartości, które
kształtują życie określonej wspólnoty” (s. 50). Z definicji tej wynikają dwa
ważne wnioski. Po pierwsze: kultura nie może być przedmiotem czysto teoretycznych rozważań, bo stanowi przede wszystkim sferę praktycznych
działań. Toteż nieodzownym składnikiem kultury jest jej wymiar moralny.
Aby jednak tworzący kulturę ludzie mogli właściwie odpowiedzieć na pytanie co jest dobre, a co złe należy najpierw określić cel ludzkiego życia. Nie
można tego dokonać, jeśli nie poruszy się kwestii istnienia Boga8. Jednym
z najważniejszych zadań każdej kultury jest zatem określenie swojej relacji
do Boga i religii.
Po drugie kultura powstaje w wyniku współpracy między ludźmi, toteż „zawsze wiąże się z podmiotem wspólnotowym, który wchłania doświadczenia innych i kształtuje je na swój sposób” (s. 51). Podstawowa rola
podmiotu wspólnotowego polega zdaniem Ratzingera na tym, że „zachowuje i rozwija (...) prawdy, które można określić jako przedracjonalne i ponadracjonalne” (s. 51). Prawdy te kultura czerpie głównie z mądrości
przodków, która uznawana jest za mądrość nie tyle na podstawie ich osobistych dokonań, lecz dzięki temu, że otrzymali pochodzące od Boga objawienie. Toteż kryzys wiary w Boga prowadzi do kryzysu kultury. Dzieje się
tak, ponieważ tylko odwołanie do Boga jako źródła przekonań i norm, na
których opiera się kultura pozwala skutecznie uzasadniać przekonanie o ich
7

Na słuszność takiej oceny stanowiska Ratzingera wskazuje między jego stwierdzenie, iż
błędy w określaniu relacji wiary i rozumu pojawiły się, gdy pierwotna ich jedność, „która
ostatecznie zyskała systematyczna formę u Tomasza z Akwinu została rozerwana nie tyle
przez rozwój wiary, ile raczej przez rozwój rozumu. Etapy tego rozpadu można związać
z nazwiskami Descartesa, Spinozy, Kanta” (Joseph Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja, dz. cyt., s. 142).
8
„Nie można zrozumieć świata i dobrze żyć, jeśli nie zostanie rozstrzygnięte pytanie o Boga” (Joseph Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja, dz. cyt., s. 50).
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powszechności, niezmienności oraz prawdziwości. Wyjaśnia także, dlaczego należy normy te akceptować i wypełniać. Natomiast gdy kultura przestaje się powoływać na boski autorytet prawdziwość zasad, na których została
zbudowana „staje się wątpliwa, przekształca się z prawdy w zwykłe przyzwyczajenie i traci swoją witalność” (s. 51).
Takie klasyczne rozumienie kultury i jej koniecznych związków ze
sferą wiary i religii9 zostało jednak zanegowane przez przedstawicieli filozofii oświecenia10. Wprowadzenie przez nich rozdziału między wiarą i kulturą doprowadziło do krytyki przekonania o uniwersalnym charakterze wiary chrześcijańskiej. Ratzinger odtwarza i analizuje główny argument, za
pomocą którego próbuje się podważać uniwersalistyczne aspiracje chrześcijaństwa. Istotę tej argumentacji przedstawia za pomocą obrazowego porównania: „Nie wiemy (...) w jaki sposób kultura powiązana z religią, zakorzeniona w niej i żyjąca, miałaby zostać transplantowana do innej religii tak,
aby nie wpłynęło to negatywnie na żadną z nich. Jeśli usuniemy z kultury
charakterystyczną dla niej (...) religię, to pozbawimy ją jej serca; jeśli umieścimy w niej nowe serce – chrześcijańskie – to z pewnością nie przyzwyczajony organizm odrzuci obcy organ. Trudno sobie wyobrazić pozytywny
koniec operacji” (s. 49).
Zdaniem Ratzingera błąd takiego rozumowania polega na przyjęciu
niewłaściwego poglądu na temat kulturowych uwarunkowań wiary. Argumentacja podważająca uniwersalny charakter wiary chrześcijańskiej opiera
się bowiem na założeniu, że kultura jest tworzona przez poszczególne narody, natomiast wiara poszukuje dopiero form kulturowych, w których mogłaby się wyrazić. Tymczasem jak podkreśla Ratzinger: „wiara tworzy kulturę i jest kulturą, bo mówi człowiekowi kim jest i co ma robić ze swym
człowieczeństwem. (...) Wiara sama w sobie jest kulturą, co oznacza również, że jest swym własnym podmiotem: wspólnotą życiową i kulturową,
którą nazywamy «Ludem Bożym»” (s. 55).
Takie rozumienie wiary ukazuje podwójną przynależność wierzącego człowieka. Jest on chrześcijaninem a zarazem obywatelem konkretnego
państwa. Fakt podwójnej przynależności człowieka wyjaśnia jak możliwe
9

„We wszystkich znanych z historii kulturach religia jest zasadniczym elementem kultury,
(...) jej elementem dominującym i determinuje strukturę wartości, a tym samym wewnętrzny system i porządek kultur” (Joseph Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja, dz. cyt.,
s. 49).
10
Ratzinger podkreśla, że „dopiero nowożytna Europa stworzyła definicję kultury, która
pozwala jej występować jako dziedzina różniąca się od religii lub całkowicie jej przeciwstawna” (Joseph Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja, dz. cyt., s. 49).
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jest i jak powinno przebiegać spotkanie wiary chrześcijańskiej z kulturą.
„Nie byłoby słuszne zarówno poświęcenie własnego dziedzictwa kulturowego na korzyść chrześcijaństwa (...), jak też pozbycie się w nowej kulturze
własnej kulturowej fizjonomii wiary. Owocne jest właśnie napięcie, ponieważ odnawia ono wiarę i uzdrawia kulturę” (s. 57).
Stanowisko Josepha Ratzingera
Prezentując stanowisko Ratzingera w kwestii relacji wiary chrześcijańskiej do kultury trzeba podkreślić, że jego poglądy wykraczają znacznie
poza – najważniejszą z punktu widzenia teologii – kwestię inkulturacji.
Oczywiście Ratzinger pokazuje jak inkulturacja, rozumiana jako proces
wprowadzania idei chrześcijańskich w obszary kultur pozaeuropejskich jest
możliwa. Co ważne, możliwość takiego zakorzenianie chrześcijaństwa
w innych kulturach Ratzinger uzasadnia odwołując się do metafizyki. Podstawę jego argumentacji stanowi teza, że chociaż ludzie żyją w odmiennych
kulturach i tworzą wspólnoty społeczne funkcjonujące w różnorodny sposób, to jednak wszyscy oni mają wspólną naturę. Są osobami zdolnymi do
poznania i przyjęcia prawdy, a przecież prawda pochodzi od Boga. Toteż
Ratzinger podkreśla, że inkulturacja „ma sens jedynie wtedy, gdy (...) na
mocy wspólnego celu, jakim jest prawda o człowieku, kultura zyskuje nową
siłę i możliwości rozwoju” (s. 49).
Rozważania kardynała Ratzingera na temat relacji między wiarą
chrześcijańską a współczesną kulturą koncentrują się jednak na kwestii
znacznie bardziej ogólnej. Chce pokazać, jak możliwe jest właściwe funkcjonowanie posiadającego uniwersalny charakter chrześcijaństwa w świecie
wielu religii i kultur. Jego celem jest zatem podważenie powszechnego
obecnie przekonania, że „tolerancja i wiara są oczywistymi przeciwieństwami” (s. 168).
Argumentacja Ratzingera przebiega w trzech etapach. Najpierw
omawia i ocenia dominujące współcześnie stanowisko w kwestii uniwersalistycznych aspiracji wiary chrześcijańskiej. Stanowiskiem tym jest pluralizm11. Ratzinger pokazuje, że filozoficznym uzasadnieniem pluralizmu re11

Ratzinger pisze: „Jeśli współczesnemu człowiekowi ukazalibyśmy (...) chrześcijańskie
pojmowanie innych religii, to na ogół nie wywarło by to na nim większego wrażenia. (...)
negatywna postawa chrześcijaństwa w stosunku do innych religii wyda mu się wyrazem
polemiki dwu stronnictw, sporu różnych religii, z których każda chce się utwierdzić kosztem drugiej, a w swej niepojętej ślepocie obie nie potrafią dojrzeć, że w rzeczywistości
wszystkie są takie same. (...) Zawsze w jakiejś formie kryje się za tym przekonanie, że mi-
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ligijnego, uznającego równą wartość wszystkich religii, jest relatywizm12.
Kardynał podkreśla, że taka postawa wobec religii nie jest czymś nowym,
lecz stanowi powrót do sytuacji, która miała miejsce u schyłku starożytności. Wtedy w Imperium Rzymskim także panował pluralizm religijny, oparty na sceptyckim przekonaniu, że człowiek nie jest w stanie poznać prawdy
o świecie, w którym żyje. Stanowisku temu zdecydowanie i skutecznie
przeciwstawiło się chrześcijaństwo13.
W czasach współczesnych znowu wątpić zaczęto w poznawcze możliwości człowieka. Według Ratzingera o skali tych wątpliwości najlepiej
świadczy paradoks współczesnej nauki, która „wprawdzie szuka prawd, ale
wciąż jako nienaukowe odrzuca pytanie o prawdę” (s. 148). Dzisiejszy pluralizm religijny nie jest więc oryginalnym pomysłem, a jedynie kolejnym
rozwinięciem słynnej reguły rzymskiego konsula Quintusa Aureliusa Symmachusa z 384 roku: „nie można dojść do tak wielkiej tajemnicy jedną tylko
drogą”.
Konsekwencją dominacji pluralizmu religijnego we współczesnej
myśli Zachodu staje się upowszechnienie przekonania, że „rezygnacja wiary
chrześcijańskiej z roszczenia do prawdy byłaby podstawą nowego światowego pokoju oraz warunkiem pogodzenia wiary z nowoczesnością”
(s. 168). Pogląd taki Ratzinger uznaje za błędny i w drugim etapie argumentacji poddaje go krytycznej analizie. Podkreśla, że uniwersalistyczne aspiracje i dążenia nie są w dzisiejszym świecie wyłączną domeną chrześcijaństwa. Mamy z nim do czynienia także w przypadku innych religii (na przykład islamu). Ponadto cechą charakterystyczną współczesnej kultury jest to,
że „pojawił się nowy uniwersalizm, (...) jedność kultury technicznej, która
narzuca się wskutek swych możliwości i przez swoje skuteczne oddziaływanie” (s. 48). Według Ratzingera uniwersalizm ten pozostaje w opozycji
do chrześcijaństwa, zwłaszcza, że „cywilizacja techniczna nie jest (...) religijnie i moralnie neutralna, nawet jeśli się za taką uważa” (s. 63). Neutralność taka nie jest możliwa, ponieważ cywilizacja techniczna opiera się na
mo różnic religie są w zasadzie takie same, a każdy człowiek ma własną” (Joseph Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja, dz. cyt., s. 19-20).
12
Nie należy uważać Ratzingera za skrajnego krytyka relatywizmu. Pisze on bowiem:
„Społeczeństwo odwołujące się do wolności jest społeczeństwem relatywistycznym; tylko
przy takim założeniu może być wolne i otwarte. W dziedzinie polityki ta koncepcja jest
w dużej mierze słuszna. (...) Problem polega na tym, że sam relatywizm nie stawia sobie
żadnych ograniczeń i z pełną świadomością stosowany jest również na polu religii i etyki”
(Joseph Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja, dz. cyt., s. 95).
13
Ratzinger akcentuje fakt, że przeciwstawienie to przybrało formę nawrócenia (to znaczy
udoskonalającego przekształcenia) kultury starożytnej, a nie jej zniszczenia.
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odmiennym od chrześcijańskiego obrazie świata (ograniczającym rzeczywistość do świata przyrody), toteż przyjmuje inną hierarchię wartości oraz
wskazują odmienne sposoby postępowania. W rezultacie prowadzi do tego,
że ludzie zamiast o stan duszy troszczą się wyłącznie o zdrowy wygląd
i sprawność fizyczną14. Ponadto wiara w skuteczność konwencjonalnych
technologii naukowych sprawia, że religia coraz częściej wydaje się przestarzała i niepotrzebna, zaś do łask wracają „niekonwencjonalne techniki duchowe” (takie jak magia czy astrologia).
Ratzinger nie jest jednak w żadnym razie przeciwnikiem postępu
techniczno-cywilizacyjnego. Rozumie, że postęp taki jest nieuchronny, bo
„nie można zrobić z ludzkości swego rodzaju parku ochrony religii, kultury
i historii, do którego nie wolno wstąpić czasom nowożytnym” (s. 62). Podkreśla jednak, że uniwersalizm nauki i techniki nie może zastąpić uniwersalizmu chrześcijańskiego, ponieważ w przeciwieństwie do niego akcentuje
znaczenie sfery materialnej, nie poświęcając należnej uwagi duchowym
pragnieniom człowieka15.
Wreszcie w trzeciej – pozytywnej – części swojej argumentacji Ratzinger pokazuje, że uniwersalistyczne aspiracje wiary chrześcijańskiej, nie
mają charakteru aroganckiego ani tym bardziej totalitarnego. Oparte są bowiem na przeświadczeniu, że to chrześcijaństwo zawiera prawdę pochodzącą od Boga. Zatem podstawą uniwersalistycznych aspiracji wiary chrześcijańskiej jest gwarantowana przez Boga jej prawdziwość. „Tylko wtedy, gdy
wiara chrześcijańska jest prawdą obchodzi wszystkich ludzi; jeśli zaś jest
tylko kulturowym wariantem symbolicznie zaszyfrowanego i niemożliwego
do rozwiązania religijnego doświadczenia człowieka, wtedy musi pozostać
w swojej kulturze, a innych ludzi pozostawić w swoich kulturach”
(s. 147)16.

14

„Zły nie jest sam rozwój możliwości technicznych, lecz raczej oświeceniowa arogancja,
z którą wielokrotnie deptano (...) dusze ludzkie, a tradycje etyczne i religijne niedbale spychano na margines” (Joseph Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja, dz. cyt, s. 62).
15
Podsumowując swoją krytykę współczesnej mentalności Ratzinger stwierdza: „chrześcijaństwo ma więcej wspólnego ze starymi kulturami ludzkości niż z relatywistyczoracjonalistycznym światem, który odłączył się od podstawowych przeświadczeń ludzkości
i w ten sposób odsyła człowieka do semantycznej próżni. Może ona okazać się śmiertelna,
jeśli w porę nie otrzyma odpowiedzi” (Joseph Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja, dz.
cyt., s. 64).
16
Trzeba jednak pamiętać, że uniwersalna wiara chrześcijańska ma być głoszona wszystkim ludziom w taki sposób, aby uszanować ich osobistą wolność.
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Wiara chrześcijańska a filozofia
Odtwarzając poglądy Ratzingera dotyczące wiary wyjaśnić trzeba
jeszcze jedną kwestię. Można ją wyrazić w postaci pytania, czy oparta na
prawdziwym objawieniu wiara chrześcijańska potrzebuje filozofii? Według
Ratzingera odpowiedź na to pytanie zależy od tego, jak rozumie się filozofię. Jeśli przyjmie się popularne obecnie stanowisko uznające ją za jeszcze
jedną dyscyplinę humanistyczną, która przyjmując „historyczny punkt widzenia”17 prezentuje różnorodne poglądy dawnych i współczesnych autorów
dotyczące świata i człowieka, to wiara może się obyć bez takiej filozofii. Jeśli jednak przyjmie się klasyczne rozumienie filozofii jako nauki, która poszukuje prawdy o rzeczywistości wtedy związek wiary z filozofią jest zrozumiały i oczywisty18.
Podejmując kwestie dotyczące wiary chrześcijańskiej postawić trzeba zatem jak najbardziej filozoficzne pytanie czy „człowiek może rozpoznać
(...) podstawowe prawdy o sobie samym, o swoim pochodzeniu i przyszłości, czy też żyje w mroku i ostatecznie musi się cofnąć do pytania o użyteczność” (s. 147). Pozytywne rozstrzygnięcie tej kwestii ma fundamentalne
znaczenie nie tylko dla filozofii, ale także dla wiary. Gdyby bowiem okazało się, że „nie istnieje wspólna, zobowiązująca prawda, to chrześcijaństwo
jest tylko importem z zewnątrz, duchowym imperializmem, którego należy
się pozbyć w nie mniejszym stopniu niż jego polityczne odmiany” (s. 103).
Ratzinger stoi na stanowisku, że człowiek jest zdolny do poznania
prawdy. Podkreśla jednak, że prawda pochodzi od Boga, zatem człowiek
może ją jedynie rozpoznać, nie może natomiast jej stanowić. Także wiara
może się rozwijać i w skuteczny sposób funkcjonować tylko jeśli zawiera
prawdę niezależną od człowieka. „Wiara, którą sami możemy ustanowić nie
jest wiarą. (...) Wiara i praktyka religijna, albo pochodzą od Pana (...), albo
nie ma ich wcale. Wielu ludzi porzuca swą wiarę, ponieważ wydaje się im,
17

Jego istotę najlepiej oddaje przywołany przez Ratzingera fragment książki Clive’a
S. Lewisa, Listy starego diabła do młodego, Warszawa 1990: „kiedy uczony spotka się u
dawnego autora z jakimś twierdzeniem, to jedynym pytaniem, którego sobie nie stawia, jest
pytanie, czy to jest prawda. Zapytuje, kto wywarł wpływ na tego starożytnego pisarza, jak
dalece napotkane twierdzenie zgodne jest z tym, co napisał w innych swych dziełach, jaką
to fazę w rozwoju pisarza, lub o ogólnej historii myśli ilustruje, jaki to wywarło wpływ na
późniejszych pisarzy... itp.” (podaję za: Joseph Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja, dz.
cyt., s. 148).
18
„Pytanie o prawdę jest najistotniejszym pytaniem wiary chrześcijańskiej i w tym sensie
ma ona niechybnie do czynienia z filozofią” (Joseph Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja, dz. cyt., s. 147).
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że ustanawiają ją jakieś instytucje i że jest swego rodzaju programem partyjnym” (s. 104-105).
Ratzinger stara się też wyjaśnić, skąd wziął się współczesny kryzys
wiary. Uważa, że kryzys ten zaczął się, gdy kwestie wiary wyłączono ze
sfery racjonalnego poznania. Ta upowszechnione w epoce oświecenia tendencja doprowadziła ostatecznie do uznania nauki za sferę obiektywną (czyli taką, w której możliwe są racjonalne dyskusje), a wiary za sferę subiektywną (w której dominują uczucia i emocje). Jednak ten ostry rozdział nauki
i wiary okazał się nieporozumieniem i to zarówno w teorii jak i w praktyce.
Praktyczne konsekwencje takiej postawy jasno określił fizyk Wolfgang Pauli. W 1927 roku sformułował on bardzo mocną tezę, zgodnie z którą redukcja wiary do sfery subiektywnych uczuć spowoduje, że „bardzo szybko załamie się obecnie obowiązująca etyka i będą dziać się rzeczy tak straszne, że
teraz nawet nie możemy ich sobie wyobrazić”19. Wystarczyło 12 lat, aby
wybuch II wojny światowej w całej rozciągłości potwierdził tę tezę...
Nietrudno też pokazać teoretyczny błąd takiego podziału. Wszak
„całe myślenie przyrodoznawcze i praktyka techniczna polegają na przesłance, ze świat jest uporządkowany według praw duchowych, nosi w sobie
ducha, którego odzwierciedleniem jest nasz duch” (s. 126). Zatem wykluczenie podstawowych dla człowieka kwestii, o których mówi wiara ze sfery
racjonalnych rozważań nie jest ani zrozumiałe, ani też uzasadnione. Według
Ratzingera jest to podstawowe źródło kryzysu współczesnej kultury.
Zakończenie
Dla Ratzingera chrześcijaństwo to najdoskonalsza synteza wiary
i rozumu. Jej istotę wyraża fragment I Listu św. Jana: „Myśmy poznali
i uwierzyli miłości” (1J 4,16)20. Aby zasady wiary chrześcijańskiej można
było przekazywać wszystkim ludziom muszą być jak najlepiej zrozumiane
i objaśnione. Ratzinger podkreśla, że jakakolwiek egzegeza biblijna nie jest
możliwa bez filozofii, ponieważ „to nie egzegeza uzasadnia filozofię, lecz
filozofia rodzi egzegezę” (s. 107). Nie oznacza to jednak, że każda filozofia
stanowić może podstawę egzegezy. W opinii Ratzingera do właściwego jej
przeprowadzenia niezbędna jest realistyczna filozofia bytu. Toteż, „jeśli
19

Werner Heisenberg, Część i całość, Warszawa 1987 (podaję za: Joseph Ratzinger, Wiara
– prawda – tolerancja, dz. cyt., s. 112).
20
Ratzinger tak komentuje to zdanie: „Rozum wszechświata objawił się jako Miłość – jako
wielka racjonalność, która łączy w sobie i zbawia również to, co ciemne oraz irracjonalne”
(Joseph Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja, dz. cyt., s. 125).

202

Robert T. Ptaszek

drzwi prowadzące do poznania metafizycznego zostaną zamknięte, a granic
ludzkiego poznania wytyczonych przez Kanta nie uda się przekroczyć,
wówczas wiara musi zaniknąć, gdyż po prostu zabraknie jej tchu” (s. 109).
Warto by współcześni krytycy poznania metafizycznego dobrze rozważyli
te słowa.
Ukazując fundamentalne znacznie objawionej wiary i poszukującej
prawdy filozofii Ratzinger dochodzi do istoty sporu o miejscu wiary chrześcijańskiej we współczesnej kulturze Zachodu. Pokazuje, że główną słabość
tej kultury stanowi brak zainteresowania kwestią prawdy. Toteż nie waha
się postawić pytania, czy dzisiejsza kultura nie zasługuje raczej na miano
antykultury? Podstawy do takiej oceny współczesnej kultury daje jego zdaniem fakt, że zamiast skutecznych sposobów rozwiązywania najważniejszych problemów człowieka kultura ta proponuje ludziom jedynie konwencje i gry, propagując zasadę liczy się spokój i dobra zabawa. Tymczasem
„gra w wiarę jest czymś zupełnie innym niż przyjęcie wiary i życie nią. Jeśli
wiarę potraktujemy jako grę, to nie da nam ona drogowskazów na drodze
życia, lecz tylko trochę ją przyozdobi. Nie pomoże nam ani w życiu, ani
w śmierci” (s. 172).
W swojej krytycznej ocenie stanowiska współczesnej kultury wobec
wiary chrześcijańskiej Ratzinger zwraca uwagę na jeszcze jedno istotne nieporozumienie. Otóż bunt kultury Zachodu wobec wiary chrześcijańskiej
uzasadniany był potrzebą oświecenia i wyzwolenia człowieka, który skrępowany przez chrześcijańskie zasady nie mógł rzekomo rozwinąć pełni
swoich zdolności. Tymczasem okazało się, że próby odrzucenia teologii
oraz poszukującej prawdy o rzeczywistości klasycznej filozofii (zwłaszcza
metafizyki) „nie uczyniły myślenia wolnym, ale jeszcze bardziej zniewolonym”. Ratzinger pokazuje niebezpieczne konsekwencje, do których postawa
taka prowadzi. „Jeśli człowiek nie potrafi racjonalnie zapytać o istotne
sprawy swego życia, (...) ale te decydujące problemy musi pozostawić oddzielonemu od rozumu uczuciu, wtedy nie wywyższa rozumu, ale go hańbi.
Dezintegracja człowieka, która się w ten sposób dokonuje, wywołuje patologię religii i w równym stopniu patologię nauki” (s. 126)21.

21

Zdaniem Ratzingera „kryzys współczesny polega właśnie na tym, że zawodzi powiązanie
między sferą subiektywną i obiektywną, że rozum i uczucia rozmijają się ze sobą i przez to
stają się chore. Sektorowo wyspecjalizowany rozum jest niesamowicie silny i produktywny, ale standaryzacja jednego typu pewności i rozumności nie pozwala mu na orientację
w dziedzinie podstawowych problemów człowieka” (Joseph Ratzinger, Wiara – prawda
– tolerancja, dz. cyt., s. 115).
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Można mieć tylko nadzieję, że przestrogi Kardynała Ratzingera,
obecnie papieża Benedykta XVI, zostaną poważnie potraktowane przez
twórców współczesnej kultury.
Summary
The text presents the Cardinal Joseph Ratzinger’s position on the
topic of possibility and necessity of functioning having universalistic character of Christianity in the world of many religions and cultures. It displays
Ratzinger’s which have to refute more and more common thesis that tolerance and faith are the opposite. According to cardinal contemporary religious pluralism preaching equal value of every religion, is the result of the
incomprehension of the essence of the religion, which is relation between
man and God, based on the truth and love. Assuming such understanding of
religion Ratzinger emphasizes that based on God’s revelation Christian universalism is perfect synthesis of faith and reason. Christianity, then, may
comprise the foundation of development and efficient functioning of every
person and every culture.
Dr hab. Robert T. Ptaszek, kierownik Zakładu Filozofii i Etyki, Instytut Nauk Społecznych Akademii Podlaskiej.
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Rola mandali w życiu człowieka – refleksje wokół
książki Mandala G. Tucciego
The Influence of the Mandala on Human Life
– the Reflection on the Book Mandala of Giuseppe Tucci
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Mandala w języku sanskrytu znaczy centrum, obwód lub koło magiczne. Przez słowo to rozumie się obraz medytacyjny, pięciodzielną figurę
geometryczną, która jest nie tylko symbolicznym odwzorowaniem Wszechświata, ale też struktury ludzkiej psyche występującą w obrzędach hinduizmu i buddyzmu tybetańskiego. Na Zachodzie ideę mandali najbardziej
rozpowszechnił C.G. Jung jako nazwę kolistych rysunków tworzonych
przez siebie i swoich pacjentów1. Szwajcarski psychoanalityk utożsamił
mandalę z jaźnią, centrum osobowości i sugerował, że mandala wskazuje na
naturalny pęd do życia całym ludzkim potencjałem i do urzeczywistnia pełnego modelu naszej osobowości. Mandala była obecna już dużo wcześniej,
czego przykładem mogą być rozety występujące w kościołach średnio1

Zob. C. G. Jung, Mandala. Symbolika człowieka doskonałego, przeł. [z niem.] Magnus
Starski, Poznań 1993.
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wiecznych. Celem niniejszego artykułu będzie przedstawienie rozumienia
pojęcia mandali przez współczesnego włoskiego uczonego, Giuseppe Tucci.
Sądzę również, że przyjrzenie się pracy Tucciego przyniesie cenne wnioski
odnośnie problemu międzykulturowego zrozumienia.
1. Rys biograficzny
G. Tucci to słynny włoski indolog i tybetolog, odkrywca wielu cennych dzieł z zakresu filozofii i logiki buddyjskiej, autor wielu dzieł z zakresu tej problematyki2.
Urodził się w Macerata, Marche. Uczył się sam hebrajskiego, chińskiego i sanskrytu zanim dostał na Uniwersytet w 1911 roku. W wieku 18
lat opublikował kolekcję łacińskich epigrafów w prestiżowym Review of the
Germanic Archaeological Institute. Ukończył studia na Uniwersytecie
w Rzymie w 1919 roku, po zakończeniu I Wojny Światowej. Po studiach
wyjechał do Indii, gdzie zatrzymał się na Uniwersytecie w Visva-Bharati,
założonym przez bengalskiego poetę laureata Nagrody Nobla, Rabindranatha Tagore. Studiował także na Uniwersytecie w Dhaka i Uniwersytecie
w Kalkucie. Przebywał w Indiach aż do 1931 roku, kiedy powrócił do
Włoch. Tucci nauczał początkowo na Uniwersytecie w Rzymie, później
również w różnych instytucjach od Europy po Azję. W 1931 roku objął
główne stanowisko w Katedrze Języka i Literatury Chińskiej. W 1933 założył w Rzymie wraz z G. Gentile Istituto Italiano per il Medio ed Estremo
Oriente (IsMEO – Włoski Instytut Środkowo- i Dalekowschodni), którym
kierował w latach 1947-1978. W 1957 przyczynił się do założenia Muzeum
Sztuki Orientalnej. Zorganizował wiele pionerskich archeologicznych badań
jak Swat w Pakistanie, Ghazni w Afghanistanie, Persepolis w Iranie
i w Himalajach. Był propagatorem National Museum of Oriental Art.
W 1978 otrzymał Nagrodę Jawaharlal Nehru za międzynarodowe porozumienie. Podczas życia napisał ponad 360 książek I artykułów. Tucci zmarł
w San Polo dei Cavalieri, nieopodal Rzymu w 1984.

2

Zob. Storia della Filosofia Cinese antica (1922), Linee di una storia del materialismo indiano (1933), Indo - Tibetica (1932-1942, siedem tomów), Storia della filosofia indiana,
Mandala (wydanie polskie 2002).
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2. Archetypy duszy
Tucci opublikował Teorię i praktykę Mandali w 1949 roku3. W Polsce książka ta została wydana w 2002 roku4. Przekładu dokonał Ireneusz
Kania – krakowski tłumacz, eseista, badacz buddyzmu i kabały. Książka
składa się z pięciu części, każda z nich poświęcona konkretnemu aspektowi
mandali – doktrynalnym podstawom mandali, ujęciu mandali jako narzędzie
integracji, symbolice, liturgii oraz wyobrażeniu ludzkiego ciała jako mandali. Niezmiernie istotna wydaje się być w książce włoskiego badacza już
Przedmowa, wskazująca na istotne cechy badacza obcej kultury. We wstępie autor ukazuje cel swojej pracy, jakim jest zrekonstruowanie w podstawowych zarysach teorii indo-tybetańskich mandali – jasna i zwięzła synteza
intuicji oraz idei, z których wyrosła gnoza mandaliczna. W dziedzinie wiedzy tej autor zwraca uwagę na istnienie analogii w różnych nurtach myśli,
jak i krajach, epokach. Ta analogiczność jest wynikiem obecności wrodzonych archetypów w ludzkiej duszy. Wzorce te ujawniają się ilekroć człowiek stara się przywrócić w sobie ową jedność, rozbitą skutkiem dominacji
tej lub innej cechy jego osobowości. W ten sposób, mandala jako uniwersalny symbol jest drogą od doczesności do wieczności, od ciemności do
światła. Tucci stara się opisać istotę mandali, będąc jak najbardziej wiernym
myślicielom indyjskim. Pisał: „Zamiarem moim było takie przedstawienie
problemu mandali, aby to, co powiem, nie fałszowało poglądów mistrzów
indyjskich”5. Autor uczula, ze stara się zachować jak najbardziej obiektywnie, tak by jego dyskurs był jak najbardziej zbliżony do źródłowego rozumienia.
3. Prawdziwy obraz świata
Celem religii indyjskiej jest dążenie do samoświadomości, co jest
domeną duszy (atman) i intelektu. Na Zachodzie zdaniem Tucciego istnieje
wyłącznie silny kult intelektu6, człowiek jest zredukowany do czystego intelektu7. Wschód utożsamia intelekt ze świadomością kosmiczną, czystą i niezmąconą żadną konkretną myślą, z brahmanem. Filozofia chrześcijańska
3

Teoria e pratica del Mandala, Roma, 1949 (English transl.: The theory and practice of the
Mandala, London 1961).
4
G. Tucci, Mandala, przeł. I. Kania, Kraków 2002.
5
Tamże, s, 8.
6
Tamże, s. 11.
7
Dotyczy to w sposób szczególny „filozofii po Kartezjuszu”.
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pojmowała życie jako walkę między dobrem i złem, cnotą i grzechem. Hindusi z kolei ludzką egzystencję pojmowali jako konflikt między światłem,
świadomością i jej przeciwieństwem – psyche oraz podświadomością, zwaną przez nich mają. Kolejna dostrzegalna różnica dotyczy roli człowieka
w wyzwoleniu. W filozofii chrześcijańskiej w dużej mierze zbawienie człowieka zależy od Boga. Wystarczy tu podać przykład teorii iluminacji w filozofii Św. Augustyna. W hinduizmie człowiek jest świadomością upadłą
w czas i przestrzeń, jego wyzwolenie zależne jest tylko od niego, nie ma pośrednika który mógł go zbawić. Jak pisze Tucci: „Hindus, aby odnaleźć
w sobie boską iskrę, musi zawierzyć samemu sobie”8.
Jego celem jest poprzez poznanie i inicjację wydobycie na światło
ukrytej najwyższej rzeczywistości. Prawdę można zdobyć poprzez własny
wysiłek, dociera się do niej poprzez tajemną drogę w górę, gdzie trzeba eliminować pojawiające się przeszkody. Prawda jest jak klejnot ukryty w żużlu,
jak podaje badacz za jednym z tekstów Wielkiego Wozu – Lankawaturasutra9. Tę prawdę zdobywa się poprzez proces reintegracji, powrót do początkowej jedni po przezwyciężeniu nieświadomego drogą zawładnięcia nim
poprzez symbole.
4. Integracja poprzez obraz
Proces kosmiczny wyraża się poprzez obrazy, w których Jednia rozczepia się na wielość rzeczy, spowija się w podświadomości. Symbol jest
jak pisze Tucci: „magiczną, nieodparcie przyciągającą bramą do tej bezkształtnej, skłębionej plątaniny sił, które on (neofita) za pomocą symbolu
opanowuje, uśmierza i rozkłada”10.
Adept ma za zadanie prawidłowo odczytać owa symbolikę. Tym, co
ma mu pomóc w tym dramacie dezintegracji i reintegracji – jest mandala.
Ten schemat wizualny przede wszystkim zakreśla przestrzeń uświęconą
i chroni przed wtargnięciem sił dezintegrujących. Jest w istocie kosmografem, schematem strukturalnym całego wszechświata, posiadającym centralny punkt, wokół którego wszystko wiruje. Przykładowo, na fundamencie
tego schematu buddyzm wzniósł budowlę o skomplikowanej architekturze
i symbolice, zwaną stupą, gdzie centralnym miejscem był posąg Buddy. Podobna rzecz ma się ze świątyniami11. Kto wedle przypisanych reguł, doko8

Tamże,
Tamże, s.27.
10
Tamże, s. 33.
11
Tucci pisał: „Każda świątynia jest mandalą”, dz. cyt., s.36.
9
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nuje rytuału okrążenia świątyni, odwiedza kolejne jej zakamarki, przechodzi
część po części cały mechanizm świata, aż wreszcie dotarłszy do centrum,
ulega przemienieniu, gdyż dzięki osiągnięciu mistycznego centrum świętej
budowli utożsamia się z prajednią.
W dalszym procesie mandala z ksomogramu staje się psychokosmagramem. Poprzez integrację z centrum adept odzyskuje świadomość zjednoczoną i skupioną, odkrywa idealną zasadę wszechświata. Człowiek w centrum samego siebie umieszcza tajemną zasadę własnego życia, boski zalążek. Jak pisze Tucci, człowiek: „ma niejasną intuicję światła, które płonie
w nim i rozprzestrzenia się coraz bardziej”12.
Najpopularniejszym odwzorowaniem tej wewnętrznej wizji jest
kwiat lotosu. Jego płatki w liczbie cztery bądź ośmiu, ułożone symetrycznie
wokół korony, symbolizują przestrzenną emanację z jedni w wielość. W Indiach lotos jest symbolem innej płaszczyzny, objawiającej się w centrum tajemniczej przestrzeni. Lotos jest znakiem przemiany, gdyż nowy stan ducha
bierze początek w sercu, w głębokiej, ukrytej w nim przestrzeni. Podobnie
Bóg, przemawiając się w zaraniu stworzenia napełnił nieskończoną przestrzeń swymi emanacjami, rozwijającymi się w kolejnych w kolejnych falach. W sekretnym lotosie serca jest zawarty tajemniczo Absolut, Purusza.
Medytujący stosując odpowiednią metodę, zmusi sferę boską, symbolizowaną przez postać boga, do zstąpienia w niego. Jest to symboliczny proces
wniknięcia boga do centrum serca, gdzie medytujący doznaje przemienienia. Medytujący utożsamia się ze sferą duchową symbolizowaną przez tego
boga, co powoduje przebóstwienie adepta. Zasłona maji zostaje podarta
i zniszczona.
5. Uniwersalna symbolika mandali
Ogólnie można powiedzieć, ze mandala składa się z obwodu zewnętrznego i z jednego lub więcej kręgów koncentrycznych, mieszczących
w sobie figurę kwadratu podzielonego liniami prostopadłymi do siebie. Wychodzą one z centrum ku czterem kątom, tak że powierzchnia ulega podziałowi na cztery trójkąty. W centrum kwadratu i pośrodku każdego z trójkątów jest pięć kół zawierających postacie bóstw bądź ich emblematy. W jaki
więc sposób adept ma poprzez te wszystkie obrazy dotrzeć do ukrytego sensu? Pięciodzielny układ wizerunków i symboli oznacza nie tylko cztery
punkty kardynalne wirujące wokół centrum, które je warunkuje, organizując
12

Tamże, s. 38.
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następstwo czasoprzestrzenne, lecz nabiera tez sensu psychologicznego.
Mandala jest wszechświatem, ale odbitym w jaźni. W związku z tym, pięć
głównych punktów mandali oznacza pięć elementów konstytuujących ludzką osobowość, ześrodkowanej wokół zasady świadomej. Czysta świadomość przybiera pięć oblicz o rozmaitych barwach: biały Sadjodżata patrzy
na zachód, żółty Wamadewa – na północ, czarny Aghora – na południe,
czerwony Tatpurusza – na wschód. Rozmieszczone są te oblicza wokół twarzy centralnej – zielonego Iśany. Ważne jest uczestnictwo boga w świecie
ludzkim. Jak piał Tucci: „Pięciu Buddów nie trwa gdzieś w odległych niebiosach jako formy boskie, lecz zstępują oni w nas, kosmos to ja sam, Buddowie są we mnie”13.
Taka też jest istota mandali – zjednoczenie z bóstwem. Tucci bardzo
dogłębnie analizuje symbolikę poszczególnych elementów. Dużą uwagę poświęca również symbolice aktów obrzędowych, dokonywanych podczas
tworzenia mandali, z dużą dokładnością analizuje każdy szczegół rytuału.
Za cel pracy jednak autorka artykułu obrała sobie ukazanie istoty
mandali, zakreślenie ogólnego rysu myślowego wokół problematyki. Symbolika mandali jest zbyt obszernym zagadnieniem, by można było ją opisać
w jednym artykule.
Oprócz ukazania istoty mandali, celem autorki było zwrócenie uwagi
na wszechobecność motywu mandali w ludzkiej kulturze. Będąc w Rzymie
w Bazylice Santa Maria sopra Minerva zaintrygowały mnie liczne rozety
z podobieństwami świętymi. Ich kompozycje, kolorystyka skojarzyły mi się
z mandali dalekowschodnimi. W innym miejscu natrafiłam w średniowiecznym kościele na okrągłe labirynty na podłodze niedaleko wejścia. Jak się
dowiedziałam, taki rodzaj mandali jest symbolem pielgrzymki do Świętego
Miasta Jeruzalem. Centrum koła – Jeruzalem to symbol zjednoczenia z Bogiem. Czyżby rację miał Jung, pisząc o mandali w kontekście ogólnoludzkiego doświadczenia? Sadzę, że tak. Średniowieczne kościoły nie są jedynym przykładem obecności formy mandali w kulturze zachodniej. Warto tu
wspomnieć o wizjonerskich obrazach Hildegardy z Bingen, mniszki żyjącej
w XI wieku. Mistyczka tworzyła mandale, ujrzane podczas wizji, podczas
których komunikowała się z Bogiem. Kolejnym przykładem może być
Giordano Bruno, który stworzył serie mandal. Renesansowy uczony był
przekonany, że tworzenie ich przyniesie pozytywne zmiany w osobowości
tworzącego. Sądził, że wyobraźnia może odtworzyć idealne formy. Z kolei,
Jakub Boheme tworzył mandale symbolizujące chrześcijańską kosmologię.
13

Tucci, dz. cyt., s. 64.
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Przyjmował, że wszystkie rzeczy na świecie składają się z dwóch aspektów
– ciemnego i jasnego, z których składa się także Bóg. Taki podział odzwierciedlił w swoich mandalach, gdzie sprzeczne elementy tworzą harmonijną
całość.
Nasuwa się więc wniosek, iż pomimo odmiennych koncepcji świata,
symbolika mandali jest uniwersalna i prowadzi do ostatecznego celu, jakim
jest prawda. Ostatnie spostrzeżenie, dotyczące wzajemnego zrozumienia
pomiędzy odmiennymi kulturami, jest wynikiem analizy pracy Tucciego.
Cenne jest zdanie, Bartłomieja Dobraczyńskiego zamieszczone w artykule
Ex Oriente lux w Tygodniku Powszechnym: „Po lekturze (książki Mandala
Tucciego – A. Sz.) nachodzi bowiem refleksja, ze w dzisiejszym nazbyt dążącym do ujednolicenia świecie warto czytać prace wybitne i źródłowe, bo
dzięki nim możemy się dowodnie przekonać, ze różnice kulturowe to naprawdę różnice, że odmienna mentalność jest rzeczywiście odmienna,
a wszystkie zapewnienia o łatwym zasypaniu dzielących nas przepaści są
zwyczajna bujdą na resortach”14.
Wzajemne zrozumienie różnych kultur polega nie tylko na poszukiwaniu, co nas łączy, ale również na świadomości, tego co nas dzieli, poszanowaniu tej inności, akceptacji, nie tworzeniu sztucznych ujednoliceń. Na to
uwagę zwracał również w swoich książkach C. G. Jung15, pod tym twierdzeniem podpisuje się również autorka artykułu.
Summary
The aim of the article The influence of the mandalas on human life
– the reflection on the book Mandala of Giuseppe Tucci – was to describe
G. Tucci point of view on the East mandalas. Tucci was Italian scholar of
oriental cultures, specializing in Tibet and history of Buddhism. He published “The theory and practice of mandala” in 1949. In Poland his work
was published in 2002. Firstly the author of article presented the brief information of Tucci’s life. Next she showed the mandalas as the universal
patterns in human soul and then she presented the structure of reality in both
14

B. Dobraczyński, Ex Oriente lux?, Tygodnik Powszechny, nr 39 (2777), 29 września
2002, s. 8-9.
15
Jung pisał: „zachodnia mandala nie jest rzecz jasna formą dogmatyczną, ponieważ powstaje w pełni indywidualnie, jest to swobodna gra fantazji. Wschodnia mandala to już gotowa maszyna, do której człowiek wsiada, by poddać się procesowi przemiany, europejska
wersja przemiany nie jest czymś skończonym, ponieważ ciągle jeszcze znajduje się w trakcie procesu powstawania…” C. G. Jung, Analiza marzeń sennych, Warszawa 2002, s. 89.
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tradition – European and East. Both of them have the same aim (God, truth)
but different ways of achieving it. In Christian tradition human depends
mostly on God’s help. In East tradition human has to go through the whole
process without God’s help. The mandala is the symbolic structure, form
which is used in meditation to integrate and join with God. The next part of
article describes the process of integration and the simple structure of the
mandala. Every element is significant and has specific significance. In the
last part of articles, the author presented the similarities between mandalas
which can be found in different cultures. She gave the European examples
of mandalas and the mystic thinkers who created them: Hildegard from Binden, Giordano Bruno and Jacob Boheme. In conclusion she showed mandala as a universal symbol and also presented some suggestions about the
international understanding, which depends not only on searching the similar features of cultures, but also in founding different characteristics, which
ought to be accepted, respected, and not destroyed by the process of cultures’ unification.
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Cud nad Bugiem
A miracle at the Bug river
Opracowanie to odnosi się do walk z roku 1920, prowadzonych
przez oddziały wojska polskiego z armią bolszewicką tu na terenie Drohiczyna i okolicznych miejscowości.
W odczuciu wszystkich Polaków wojny słusznej, bo prowadzonej
w obronie nie tylko wolności i niepodległości Ojczyzny, ale również obrony
narodów Europy przed najazdem bolszewizmu.
Moje zainteresowanie przebiegiem zdarzeń z okresu wojny polskobolszewickiej było inspirowane kilkoma zdarzeniami wcześniejszymi, które
upamiętniły się głęboko.
Z lat dzieciństwa zapamiętałem uroczystość nadania Szkole Powszechnej w Drohiczynie imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, z jednoczesnym poświęceniem sztandaru. Byłem dzieckiem, ale to wydarzenie
w mojej pamięci pozostało na zawsze. Mój ojciec kierownik szkoły brał
w tej uroczystości udział i z bliska mogłem przypatrywać się wszystkim
przygotowaniom do uroczystości.
Wraz z wybuchem II wojny światowej i po wkroczeniu sowietów do
Drohiczyna w 1939 roku, sztandar należało ukryć. Okucia sztandaru (godło
i 50 pamiątkowych ryngrafów wbijanych w drzewce) były przechowywane
przez okres wojny przez ojca, a po jego śmierci przeze mnie. Sztandar przekazany ówczesnemu proboszczowi drohiczyńskiemu ks. Edwardowi Juniewiczowi również odnalazł się. W sposób cudowny ocalałe te dwie części
sztandaru po 51 latach zostały znów przekazane szkole i służą do dnia dzisiejszego.
Kult Marszałka Józefa Piłsudskiego po jego śmierci w szkole
i w społeczeństwie był powszechny.
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W latach dziewięćdziesiątych, już po obaleniu w Polsce reżimu komunistycznego, stały się dostępne różnego rodzaju materiały archiwalne,
powstawały również nowe opracowania odnoszące się do zdarzeń wojny
1920 roku. W przekonaniu wielu ludzi, najważniejszymi były te, które odnosiły się do bitwy warszawskiej i uznawanego powszechnie „cudu nad Wisłą” z tą bitwa związanego. Niemniej walki z wycofującymi się wojskami
bolszewickimi w wielu rejonach kraju należy uznać za równie ważne, bowiem one doprowadziły do rozbicia potężnej armii wroga i uzyskania korzystnych warunków zawartego pokoju.
Fot. 1. Poczty sztandarowe szkół drohiczyńskich w czasie uroczystości szkolnych

A jak było w Drohiczynie i innych okolicznych miejscach? Przecież
tu przy głównym szlaku łączności ze wschodu na zachód Polski, działy się
również doniosłe sprawy. Coraz częściej starałem się znajdować odpowiedzi na te pytania. Czytając robiłem notatki, szukałem co ciekawszych książek i materiałów w bibliotekach wojskowych. Ceniłem sobie rozmowy
z osobami, które były świadkami wielu zdarzeń. A znamienny jest fakt spotkania trzech drohiczyńskich stulatków, którzy zapamiętali i przekazali swoje wspomnienia z okresu wojny polsko-bolszewickiej. Z ich opisów wyłaniał się coraz pełniejszy obraz ogólnej sytuacji i bitew prowadzonych z wojskami bolszewickimi w rejonie nadbużańskim.
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Na podkreślenie zasługują walki przy przeprawie mostowej
w Skrzeszewie i Frankopolu, gdzie najaktywniejszym dowódcą był major
Feliks Jaworski ze swą jazdą ułanów. Jego udział zaznaczony jest na pomniku, który jest usytuowany przy szosie pomiędzy Skrzeszewem
i Frankopolem.
Ciekawa jest historia powstania tego pułku (212 ochotniczego pułku
ułanów lubelskich). Można powiedzieć, że początkiem działań organizacyjnych było wezwanie Naczelnika Józefa Piłsudskiego w dniu 3 lipca 1920
roku skierowane do całego narodu o stawienie się pod broń, zarządzając
stworzenie armii ochotniczej.
Nieprzyjaciel zbliżał się do Warszawy. Znużone i wyczerpane wojska polskie cofały się pod ciosami przeważających sił wroga, nacierającego
na najwrażliwsze miejsca frontu.
Szczególnie operacje kawalerii nieprzyjacielskiej pod dowództwem
Budionnego nakazywały konieczność utworzenia w jak najkrótszym czasie
zdolnych do boju jednostek kawalerii. Pomimo różnych trudności zadanie to
zostało podjęte.
W Lubelskiem organizację powierzono znanemu z dzielności i energii majorowi Feliksowi Jaworskiemu. Feliks Jaworski pochodził z Podola
z majątku zwanego Cyganówką. Tam jako młody chłopiec w grudni 1917
roku zaciągnął się do świeżo formowanych oddziałów polskich na Wołyniu.
Pisała o nim w książce „Pożoga” Zofia Kossak Szczucka, tak charakteryzując jego oddział z okresu walk partyzanckich z bandami ukraińskimi prowadzącymi działalność rabunkową wobec społeczności polskiej na Podolu:
„(…) Jaworczycy rekrutowali się z drugiego typu (tj. z oddziałów partyzanckich). Żołnierze o srogich twarzach, spalonych wichrem i mrozem, wierzyli na świecie w dwie rzeczy: Wojnę i Dowódcę. Reszta nie istniała albo
była obojętna. Nie liczyli się z niczym i nie lękali się niczego. Postawę mieli
wspaniałą. Czy to później, umundurowania i lśniący jak lalki, czy na początku, w strzępach rosyjskich kożuszków – jednako zachowywali ruchy
i formy żołnierz najlepszej szkoły. Ludzie cywilni, stojący z dala od wojska,
nie znający dobrze psychiki żołnierza, zwłaszcza żołnierza w czas wojny,
krytykowali nieraz ten oddział, junacki, zuchwały i nieustraszony. Raziła
ich bezwzględność żołnierzy, dzika odwaga i obojętność na wszystko, co
nie tyczyło szwadronu (ok. 200 koni i ludzi).
My wszyscy, którzy znaliśmy ich z bliska, mieliśmy dla nich żywą
i szczerą sympatię...
Nie ulega wątpliwości, że partyzanci nie byliby sobą, gdyby nie mieli Jaworskiego, Jaworski zaś byłby niczym, gdyby nie miał partyzantów.
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Szwadron i dowódca tak dopełniali się ściśle, że trudno było pomyśleć jedno bez drugiego. W tym tkwiła główna ich siła. Przedziwną siłę posiadł ten
zupełnie młody chłopak, o zamkniętej twarzy i niewielkich, migdałowych
oczach. Władzę specjalną, atrybut bezcenny przedstawiciel typu napoleońskiego (…).
Jaworski w szczupłych ramach swojego szwadronu przedstawiał
wszystkie cechy napoleonidy. Wśród ogólnej żołnierskiej anarchii, bezprawia i samowoli, oddział partyzancki – nie związany niczym, nie skrępowany odpowiedzialnością przed żadną nie istniejącą władzą był w Jaworskiego
ręku gliną miękką i podatną,. Którą mógł rzeźbić w każdy pożądany kształt.
Kochał swych żołnierzy miłością dziką i czułą zarazem, tą miłością, którą
czuje artysta dla swojego dzieła. Żołnierze ubóstwiali go do bez pamięci
(…)”.
Jaworski przez kilka lat dzielnie bronił społeczności polskiej na Podolu przed bandami ukraińskimi. Wiele rodzin i wsi jemu zawdzięczało
przeżycie w tych trudnych i okrutnych czasach obronie ze strony oddziałów
partyzanckich. Dlatego społeczność jednej ze wsi Antonówka w podzięce
wystosowała list:
„(...) Do polskiego Oddziału Partyzanckiego Porucznika Feliksa Jaworskiego.
Ku pamięci potomnych i żyjących współrodaków, na świadectwo
prawdzie i sprawiedliwości, ku uczczeniu bohaterów, zmarłych z ran lub
martwymi podniesionych z pola bitwy – iżby zasługa nie została bez nagrody, a nieulękłe męstwo bez płaszcza chwały, co czyni śmierć milszą – my,
tu w Antoninach zebrani Polacy, stwierdzamy niniejszym naszą wdzięczność i podziw bez granic dla działań bojowników sprawy narodowej.
Przez przeciąg czterech miesięcy, spędzonych wśród nas, nigdy nieodmawianą, serdecznie chętną pomocą zasłużyliście sobie na nie zgasłą
pamięć w sercach dziesiątków ludzi, którzy imię Wasze będą wspominać
w modlitwie dziękczynnej ze łzami.
My wszyscy pozostający tu na straconych placówkach, na małych
wysepkach, otoczonych morzem zniszczenia i nieszczęść, gdy burza przeminie, nie zapomnimy o pięknym junackim oddziale, który swym wyglądem, niezwykłą karnością i radosnym męstwem zachwycał oczy i podnosił
serca (…)”.
Właśnie w okresie konieczności sformowania oddziałów konnych
w gronie dowódców znalazł się już major Feliks Jaworski. Generalny Inspektorat Armii Ochotniczej przydzielił majorowi F. Jaworskiemu pewną
ilość oficerów-instruktorów, którzy w poszczególnych miastach wojewódz-
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twa lubelskiego (Lublin, Garwolin, Puławy, Kraśnik) przeprowadzili zaciąg
ochotników, formując z nich szwadrony samodzielne. Już 9 sierpnia 1920
roku dowództwo zarządziło koncentrację wszystkich oddziałów ochotniczej
jazdy majora Jaworskiego w obszarze Puławy–Kurów.
W dniu 15 sierpnia major Jaworski zameldował o skoncentrowaniu
jazdy, której skład obejmował: 27 oficerów, 615 jeźdźców, 8 karabinów
maszynowych i jedna armata 37 mm.
W nocy z 13 na 14 sierpnia major Jaworski otrzymał bezpośrednio
od Naczelnika Piłsudskiego rozkaz, by przeszedł z gotowymi szwadronami
w okolice Firleja jako odwód Naczelnego Wodza. W szeregu zwycięskich
bitew oddziały te zmusiły do ucieczki armie zachodniego frontu nieprzyjacielskiego zagrażające Warszawie do ucieczki.
Boje pod Skrzeszewem i Frankopolem
Ciężkie walki o Skrzeszew i Frankopol są najchlubniejszą kartą,
w krótkiej a owocnej działalności bojowej Jazdy Ochotniczej Jaworskiego.
Zgodnie z rozkazem 1 dywizji piechoty legionów grupa wyruszyła w nocy
z 17 na 18 sierpnia z Mórd, celem opanowania przeprawy na Bugu w Tonkielach. W tym celu major Jaworski utworzył dwie kolumny. Jedna pod
własnym dowództwem, w której skład weszli wyborowi żołnierze na najlepszych koniach i cztery karabiny maszynowe.
Zadaniem tej kolumny było opanowanie przeprawy na Bugu w okolicy Frankopola. Na przewodnika zgłosił się, ułan Jan Gościcki, właściciel
folwarku w Wirowie położonego nieopodal Frankopola. Zadaniem drugiej
kolumny dowodzonej przez podpułkownika Szmidta a składającej się
z reszty grupy było opanowanie Skrzeszewa, posuwając się po osi MordyBończa-Kościelna-Kobylany-Ostrowiec-Skrzeszew. Dzięki doskonałemu
prowadzeniu przewodnika, ułana Gościckiego, kolumna Jaworskiego dotarła do celu na kilka godzin przed świtem. Prowadzona niepostrzeżenie doszła
do zarośli na lewym brzegu Bugu. Tutaj spieszyła się i natychmiast napadła
na placówkę nieprzyjaciela, wystawioną dla ochrony mostu. Placówkę zniesiono, a most obsadzono jednym plutonem i karabinem maszynowym. Reszta oddziału zdobyła folwark Frankopol. W walce tej zginął ułan Jan Gościcki a w miejscu jego śmierci przy drodze do Mogielnicy stoi krzyż z tablicą
upamiętniająca to zdarzenie.
Na moście toczyła się walka wręcz z grupkami piechoty nieprzyjaciela. Strzelano do siebie z odległości jednego kroku, a były wypadki, że
w rowie po jednej stronie szosy siedział nieprzyjaciel, a po drugiej ułani.
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Nieprzyjaciel nie spodziewając się Polaków na tak dalekich tyłach, stawiał
silny opór w przekonaniu, że ma do czynienia z partyzantami. Wreszcie po
dużych stratach opanowano Frankopol, wstrzymano przesuwanie się nieprzyjaciela przez most, a nawet na godzinę stracono styczność z przeciwnikiem, wyzyskując ten czas na organizację obrony folwarku, frontem na zachód. Po upływie owej przerwy dostrzeżono podchodząca do Frankopola
ogromną kolumnę. Jej siły i składu nie można było określić z powodu panujących ciemności.
Fot. 2. Miejsce śmierci ułana Jana Gościckiego we Frankopolu

Kolumna ta z miejsca natarła na Frankopol, prąc masą ku mostowi.
Wszelkie wysiłki majora Jaworskiego, zmierzające do utrzymania się na
pozycji, wobec ogromnej przewagi nieprzyjaciela i jego działalności okrążającego – nie przydały się na nic. Oddział cofając się ku mostowi został
okrążony. W tym fatalnym położeniu zjawia się 1-szy szwadron 2-go pułku
ułanów lubelskich po dowództwem porucznika Ścieżyńskiego. Szwadron
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ten szarżuje na nieprzyjaciela od południowego wschodu, w ten sposób ratuje oddział majora Jaworskiego od zupełnej zagłady. Most na Bugu dostaje
się ponownie w ręce nieprzyjaciela, a major Jaworski ranny w tym boju,
wycofuje się na Rudniki, gdzie umacnia się i porządkuje, jednocześnie zaś
ostrzeliwuje, płynące ku przeprawie masy nieprzyjaciela. Dowództwo
obejmuje rotmistrz Zapolski; a major Jaworski mimo rany pozostał przy oddziale, nie chcąc go opuścić w takiej sytuacji.
Fot. 3. Frankopol − most, o który walczyli ułani ochotniczej jazdy mjr. Feliksa Jaworskiego w dniach 18-20 sierpnia 1920 r.

Z blaskiem dnia rotmistrz Zapolski, zostawiwszy w Rudnikach jeden
pluton, celem utrzymania przeprawy i szosy pod ogniem, posuwał się
z resztą oddziału w kierunku Skrzeszewa. Dążył on do połączenia się z lewą
kolumną. Kolumna ta, która wskutek braku dyscypliny marszowej i ciemności straciła w ciągu nocy łączność między poszczególnymi członami, posuwa się jednak w ogólnym kierunku na Skrzeszew. O godzinie 3 minut 30
dowódca straży przedniej, rotmistrz Pietraszewski, zajął Skrzeszew po raz
pierwszy, biorąc przy tym 400 jeńców i kilkanaście dział.
Bezpośrednio jednak potem duża kolumna nieprzyjaciela zbliżyła się
szosą do wsi i rozwinęła pospiesznie, nie przerywając marszu. Natarcie
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przeprowadzono z trzech stron: wzdłuż lasu i po przebyciu mostu na szosie
wzdłuż bezimiennego strumienia, trzecie zaś oskrzydlające wieś od południa. Natarcie wspierał ogień artylerii i karabinów maszynowych. Oddział
rotmistrza Pietraszewskiego, zagrożony zupełnym zniszczeniem, wycofał
się z ciężkimi stratami ze wsi na wzgórze na zachód od Rudnik. W tym czasie dołączył z pod Frankopola rotmistrz Zapolski.
Drugi atak na Skrzeszew
Drugie natarcie wykonano o 10 godzinie. Posuwano się powoli. Nieprzyjaciel, stawiający początkowo znaczny opór, uległ szturmowi na bagnety, oddając w ręce nacierających wieś, karabiny maszynowe i jeńców. Po
zajęciu wsi i odcięciu nieprzyjacielowi drogi odwrotu, z jednej ze zdobytych
armat otworzono ogień na zbitą masę wozów i ludzi stojących na szosie i na
most. Nieprzyjaciel sądząc, że oddziały nacierające posiadają artylerię, zapalił most na Bugu i wycofał się w popłochu, pozostawiając w rękach polskich wielu jeńców.
Jak wielkie znaczenie miało zdobycie Skrzeszewa i związane z nim
przecięcie odwrotu nieprzyjacielowi, świadczy pogląd na ten fakt dowódcy
27-ej dywizji sowieckiej, Putnego, który w swej książce pod tytułem:
K Wisle i obrotno wyraźnie zaznacza, że akcja ta wraz z opanowaniem Drohiczyna przez 1-ą Dywizję Piechoty Legionów zmusiła dowództwo sowieckie do zmiany drogi odwrotnej dla trzech dywizji sowieckich, mianowicie
2-ej, 17-ej i 21-ej, oraz dla niedobitków 8-ej, 10-ej i 57-ej dywizji sowieckich drogą okrężną na Granne i Nur. W ten sposób wszystkie te oddziały
dostały się w rejon działania polskiej 21-ej Dywizji piechoty i doznały ciężkich strat.
Te walki przyniosły jako zdobycz przeszło 1000 jeńców, 4 sztandary
sowieckie, 14 armat i 9 karabinów maszynowych. Straty własne: jeden oficer i 15 ułanów zabitych, oraz 3 oficerów i 41 ułanów rannych. Major Feliks
Jaworski po tej akcji został mianowany dowódcą 19 pułku jazdy konnej
w Ostrógu.
W tym samym czasie, kiedy to Jazda majora F. Jaworskiego toczyła
bój przy przeprawie na Bugu pod Skrzeszewem i Frankopolem, odległym
od Drohiczyna 7 km, do miasta zbliżała się inna zabłąkana grupa rosyjska,
wycofująca się szosą na wschód.
Uczestnikiem i bohaterem walk, które miały miejsce w Drohiczynie,
w dniach 18/19 sierpnia 1920 roku był Władysław Broniewski – „Orlik”,
dowódca 7 kompanii piechoty, który z brawurą i z poświeceniem toczył bo-
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je z przeważającymi siłami wojsk bolszewickich, wycofujących się z Warszawy.
Nasze pokolenie znało Władysława Broniewskiego jako poetę proletariackiego, z wierszy, które powstały z tragicznego doświadczenia wojennego i powojennego społeczeństwa polskiego, w którym poeta czynnie
uczestniczył. W latach powojennych, od pięćdziesiątych aż do 1990 roku,
nie mówiono o tych etapach jego biografii z okresu służby w Legionach Piłsudskiego, walkach w czasie wojny bolszewickiej 1920 roku, czasach uwięzienia we Lwowie i na Łubiance w latach czterdziestych, służbie w Armii
gen. Andersa i innych smutnych doświadczeniach.
Władysław Broniewski urodził się w Płocku nad Wisłą 17 grudnia
1897 roku. Jeszcze w czasie nauki w Gimnazjum wstąpił jako 17 letni chłopiec do Legionów Polskich Józefa Pilsudskiego. Po ukończeniu szkoły podoficerskiej w Kamieńsku Orlik-Broniewski został przydzielony do 2 kompanii 4 pułku Legionów Polskich. W lipcu 1917 roku młody oficer razem
z innymi legionistami, którzy odmówili przysięgi na wierność i przymierze
broni z Austrią i Niemcami, został internowany w obozie jeńców w Szczypiornie. Zwolniony z obozu kończy naukę w gimnazjum zdaniem matury
i w październiku 1918 roku zapisuje się na wydz. Filozoficzny Uniwersytetu
Warszawskiego.
Wtedy właśnie rozpoczyna pisanie pamiętnika, w którym między innymi zapisał: „(…) idę do wojska (niech szlag trafi) pełen rezygnacji
względem moich tak silnie zapowiadających się studiów. (…) Przekonałem
się, że we mnie jest dwóch ludzi: jeden to ja, który ma dosyć wszelkiego
stania na baczność, salutowania (...), drugi to także ja, który dochodzi do
wniosku, że właśnie w wojsku znajdę najodpowiedniejsze pole do działania”.
Broniewskiego pociągała osoba wodza Legionów Józefa Piłsudskiego, który był dla Orlika człowiekiem, któremu zupełnie mógł zaufać. Dlatego z oddaniem poświęcił się służbie w wojsku. Jako dowódca obdarzony
był silnym charakterem i odwagą, co było podstawą jego wojskowych i wojennych sukcesów. „Pod osłoną ciemności 7-ma kompania, maszerując
z Gór nadal w straży przedniej, przybyła koło godziny 3 do mostu na Bugu,
tuż w pobliżu miasta. Za nim szła 9-a kompania ppor. Orlika Broniewskiego. Po przeciwnej stronie mostu nie dało się zauważyć najmniejszego ruchu,
natomiast za Drohiczynem słychać było gwar obozowiska i ruch taborów.
Gdy patrol przedni bez wypadku wkroczył do zabudowań na przeciwległym
brzegu, kompanie przeszły szybko i niepostrzeżenie przez most. Po kilku
minutach były już w miasteczku. Szpica 7-ej kompanii napotkała pierwszą
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straż nieprzyjaciela dopiero na końcu miasteczka, przy oświetlonej kwaterze
jakiegoś sztabu sowieckiego. Na alarm w kwaterze tej wszczął się gorączkowy ruch, zgaszono światło, w oknie ukazało się kilku uzbrojonych żołnierzy w postawie obronnej. Prowadzący szpicę starszy sierżant Żabski błyskawicznie zorientował się w położeniu i wrzucił przez okno kilka granatów
do mieszkania, zajętego przez sztab. Po wybuchu wpadł tam ze starszym legionistą Blusiewiczem i po chwili wyciągnęli przerażonych oficerów rosyjskich ze sztabu 8-ej i 17-ej dywizji sowieckich. W mieszkaniu zaś zostali
zabici dowódca 8-ej dywizji strzelców, Rabinin i jego szef sztabu.
Teraz zaczęła się nocna walka z zaskoczoną załogą miasta. Na początku jej pochwycono kwaterujący w Drohiczynie batalion w sile około
150 ludzi, złożony z ochotników z naszych miasteczek Kałuszyna, Garwolina, Siedlec; batalion ten uciekał do Rosji sowieckiej. Pluton st. sierż. Żabskiego po wzięciu sztabu popędził za miasteczko, gdzie przy ogniskach biwakowały olbrzymie tabory rosyjskie. Zrobiło się tam wnet piekło. W ręce
plutonu wpadły dwa samochody osobowe i dwa działa. Ale pluton nie był
w stanie opanować natłoczonych taborów. Zorganizowana szybko obsługa
ich pod osłoną samochodu ciężarowego, na którym ustawiono dwa karabiny
maszynowe, rozwinęła linię tyralierską od północnego wschodu i przeszła
do energicznego przeciwuderzenia na miasteczko, łącznie z oddziałem kawalerii w sile szwadronu. Kompania 7-a rozsypała się półkolem przy węźle
dróg na północnym skraju miasta, w którym pozostała 8-a kompania, ubezpieczywszy je placówką od zachodu. Nieprzyjaciel zbliżając się, rozpoczął
silną strzelaninę. W odpowiedzi ogień 7-ej kompanii poparły dwa karabiny
maszynowe 8-ej kompanii, która tymczasem starała się oczyścić miasteczko. Walka ogniowa wzmogła się coraz mocniej. Pluton 8-ej kompanii przedłużył lewe skrzydło tyralierki 7-ej kompanii, gdyż przeciwnik przesuwał
się na zachód, grożąc oskrzydleniem. Rychło cała 8-a kompania musiała
wejść w pierwszą linię. Rosjanie czując swą przewagę liczebną, walczyli
uparcie, kilkakrotnie rzucając się z krzykiem do szturmu przy pomocy swego samochodu bojowego, któremu udało się raz przejechać przez polską tyralierę. Przywarowała ona w rowach tuż przy szosie, lecz legionista Janek
z 7-ej kompanii został zabity. Wreszcie ostrzelany rzęsistym ogniem karabinu maszynowego samochód nieprzyjacielski został unieszkodliwiony.
Przeciwnatarcie rosyjskie powstrzymano, ale pozwoliło ono uciec dużej
liczbie taborów i artylerii przeciwnika.
O świcie, po półgodzinnym boju, z za Bugu dołączyła 6-a kompania
i rozwinęła się na lewo od walczącego półbatalionu, zachodząc na prawe
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skrzydło Rosjan przed odcinkiem 8-ej. Zmieszało to ostatecznie wroga, polskie tyraliery ruszyły kompaniami naprzód.
W międzyczasie od strony zachodniej, za skrzydłem batalionu, odsłoniętym przez ruch 6-ej kompanii, okazała się świeża tyraliera Rosjan,
rozwinięta szeroko po obu stronach szosy z Sokołowa, od przeprawy
w Tonkielach. W tym kierunku został natychmiast pchnięty pluton 8-ej
kompanii, zaalarmowany przez placówkę, następnie zawróciły tam również
dwa plutony 6-ej kompanii. Lecz było już za późno. Rosjanie natarli siłą
kilkuset bagnetów tak silnie, że pluton 8-ej kompanii nie zdołał się utrzymać i po odrzuceniu przez wroga plutonów 6-ej kompanii, zwinął się w lewo, by wspólnie z 6-tą kompanią zorganizować obronę przy moście i dać
możność odwrotu pozostałym kompaniom. Rosjanie wdarli się do miasta na
tyły 7-ej kompanii, odcinając także pluton kompanii 8-ej, pozostawiony na
poprzednim odcinku. Pluton ten znalazł się za miastem poza sferą natarcia
rosyjskiego. Kompania 7-a z resztą 8-ej zdążyła cofnąć się wschodnim skrajem miasteczka na południe, do zakola rzeki, by przebić się pod osłoną zabudowań do mostu. Batalion został rozdzielony.
Rosjanie jednak nie wdali się w dłuższą walkę i szybko wycofali się
szosą na wschód. Przeciwuderzenie zebranych kompanii z łatwością rozproszyło resztę oddziałów wroga. Miasteczko zostało w krótkim czasie z powrotem oczyszczone i obsadzone, przy czym wzięto znów wielu jeńców.
Bój skończył się o 7 godzinie. Wnet nadciągnęła 5-a kompania, a za nią pozostałe bataliony 1-ego pułku piechoty legionów zaalarmowane bojem. Koło godziny 12 zebrała się w Drohiczynie prawie cała 1-a dywizja piechoty
legionów. Podczas przeprawiania oddziałów własny lotnik obrzucał je bombami i ostrzeliwał z karabinu maszynowego, choć były wyłożone od rana
płachty rozpoznawcze.
Straty II batalionu w Drohiczynie były nikłe: 3 legionistów poległo,
2 podoficerów, 10 legionistów było rannych. Straty Rosjan wyniosły kilkudziesięciu poległych, w tym dowódca 8-ej dywizji strzelców. Wzięto
ogromną zdobycz. Zebraniem rozrzuconego na przestrzeni kilku kilometrów
materiału wojennego (broń, armaty, amunicja działowa i karabinowa) zajęła
się milicja.
W mieście II batalion zdobył: 2 armaty, kilka karabinów maszynowych, 2 samochody osobowe, jeden ciężarowy, 6 motocykli, zagarnięto 800
podwód, przeszło 1000 jeńców z 8-ej, 17-ej i 27-ej dywizji strzelców sowieckich (…)”.
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Bój pod Drohiczynem i opanowanie przeprawy zdecydowały o powodzeniu dalszego pościgu za bolszewikami. (A. S. Borkiewicz i S. Grzegorczyk, Walki 1 pułku legionów o Białystok, Białystok 1987).
Fot. 4. Podporucznik Władysław Broniewski „Orlik” (z prawej) w służbie 4 Pułku
Piechoty Legionów – 1918 r.

Podporucznik Władysław Broniewski „Orlik” za zasługi i bojowość
w walkach o Drohiczyn został odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari, który został mu wręczony w Janowie Podlaskim 30 sierpnia 1920 roku
i ponadto otrzymał czterokrotnie Krzyż Walecznych. Narodzone w okresie
szkolnym przekonanie o powołaniu literackim, utwierdziło się w latach wojennych, kiedy to pisał pamiętnik a również poezje. Już po wojnie bolszewickiej, po demobilizacji 7 maja 1921 roku, powodowany potrzebą pisania
W. Broniewski decyduje się na porzucenie służby wojskowej.
Konflikt zbrojny polsko-radziecki trwał od lutego 1919 roku do października 1920 roku. Zwycięstwo nad Rosją sowiecka umożliwiło ustanowienie korzystnego dla Polski kształtu granicy na wschodzie i oddaliło
groźbę sowietyzacji Państwa Polskiego.
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Wojnę zakończył traktat Ryski, zawarty 18 marca 1921 roku.
Wojna o utrwalenie niepodległości i granic Polski to około 100 000
zabitych, zmarłych i zaginionych. Ostatnim obowiązkiem Ojczyzny wobec
nich było utrwalenie ich nazwisk. Wojskowe Biuro Historyczne w Warszawie, opublikowało w 1934 roku Listę Strat Wojska Polskiego w wojnach
1918-1920 roku. Opracowanie to zostało oparte na materiałach zgromadzonych głównie w archiwum Polskiego Czerwonego Krzyża (obejmuje 47055
poległych). Z listy tej wybrano nazwiska poległych nad Bugiem, w okolicy
Sokołowa, Skrzeszewa, Drohiczyna. Na cmentarzu w Skrzeszewie znajdują
się mogiły kilkunastu poległych. Groby innych, w tym miejsce pochówku
Ułana Jana Gościckiego, są nieznane.
Fot. 5. Obelisk na cmentarzu w Skrzeszewie, upamiętniający walki z bolszewikami
w 1920 r.
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Wielokulturowość w życiu drohiczyńskiej szkoły
(Jubileusz 90-lecia Liceum im. Józefa Ignacego
Kraszewskiego)
Multiculturalism in Drohiczyn’s School
Jubileusz 90-lecia szkoły – Liceum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Drohiczynie jest dobrą okazją dokonania pewnych podsumowań
i ocen. Historia szkoły, mieszczącej się przez długie lata w pofranciszkańskich budynkach bierze swój początek w sierpniu 1919 roku, z chwilą powołania do życia prywatnego gimnazjum ogólnokształcącego. Pierwszym
dyrektorem został Leon Barucki, który przyjechał z Dynowa koło Jasła.
W listopadzie 1920 roku szkoła prywatna została przekształcona
w gimnazjum państwowe im. Anny Jabłonowskiej; później nadano szkole
patronat Jana Ignacego Paderewskiego.
Do gimnazjum zgłaszała się młodzież zamieszała miejscowości okoliczne z obu stron Buga. Kolejnym dyrektorom gimnazjum drohiczyńskie
zawdzięcza swój rozkwit. Odbudowa i prowadzona modernizacja budynków klasztoru oo. Franciszkanów dało pomieszczenia drohiczyńskim szkołom na długie lata.
Pożar, który zniszczył część pomieszczeń szkolnych w 1933 roku,
nie spowodował dłuższej przerwy w jej działalności. Zniszczone klasy odnowiono, rozbudowywano budynki gospodarcze dla potrzeb internatu i sal
gimnastycznych. Szkoła rozwijała się zmieniając w 1933r. organizację, nazwę i patronat na Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Józefa Ignacego
Kraszewskiego. W szkole kwitło życie w organizacjach młodzieżowych, zespołach artystycznych, sportowych aż do wybuchu wojny 1 września 1939
roku.
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Okres wojny to czas zawieszenia nauczania dużej grupy młodzieży
na 5 lat. Działała wówczas powołana przez władze sowieckie dziesięcioletnia szkoła z rosyjskim językiem nauczania. Natomiast w czasie okupacji
niemieckiej nauczanie młodzieży odbywało się jedynie w konspiracyjnych
warunkach.
Fot. 1. Drewniana cerkiew w Drohiczynie spalona przez bolszewików w 1940 r.

We wrześniu 1944 roku, kiedy jeszcze trwały walki w powstańczej
Warszawie, drohiczyńskie gimnazjum rozpoczęło działalność.
Lata powojenne to kolejny czas wysiłku przy organizacji życia
szkolnego, ale to również kolejne sukcesy szkoły i społeczeństwa Drohiczyna.
W 1999 roku wraz z budową nowoczesnych pomieszczeń dla drohiczyńskich szkół, gimnazjum i Liceum, po 80 latach pracy w pomieszczeniach pofranciszkańskich przeprowadza się do nowego lokum.
Wychowankowie szkoły
Do drohiczyńskiego gimnazjum państwowego uczęszczała młodzież
nie tylko z miasteczka i okolicznych wiosek. Przybywali również uczniowie
z odleglejszych miejscowości zróżnicowani wiekiem, pochodzeniem, zamożnością, wyznaniem. Z Sokołowa przeniosło się wielu uczniów z prywatnego gimnazjum zachęceni tym, że nauka w gimnazjum państwowym
była bezpłatna, a wydatki wiązały się jedynie z wynajmem kwater.
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Przyjechało kilku uczniów z Białegostoku, prawdopodobnie relegowanych z tamtejszej szkoły za poglądy komunistyczne. W śród nich znalazł
się uczeń żydowskiego pochodzenia Birnbaum otwarcie siejący komunistyczną propagandę, wnosząc ferment do życia szkolnego. Po zdaniu matury
w 1926 roku przez zieloną granicę przedostał się do Związku Radzieckiego,
co potwierdzało jego rolę propagandysty komunistycznego. Do tej samej
klasy uczęszczała Żydówka Gradus Jenta, nie angażująca się w działalność
polityczną.
Historia Drohiczyna i Podlasia jest nieodłącznie związana z dziejami
Żydów.
W zróżnicowanej społeczności Drohiczyna, obok Polakówkatolików i wyznania prawosławnego, znaczną grupę stanowili Żydzi.
W 1913 roku według oficjalnych danych, stanowili 34% mieszkańców,
a liczba budynków przez tę społeczność zamieszkałych wynosiła 196.
Żydzi mieli dostęp do nauki na równi z innymi mieszkańcami miasta. Przez krótki czas po odzyskaniu niepodległości publiczną szkołę elementarną dla dzieci żydowskich prowadziły dwie nauczycielki przybyłe
z Warszawy: Justyna Wołkowicerówna i Maria Kamińska z domu Ejgerówna. Miejscowi Żydzi ortodoksyjni niechętnie posyłali dzieci na naukę w języku polskim, a młode nauczycielki głosiły postępowe hasła społeczne, na
co też stare pokolenie Żydów godzić się nie chciało.
Fot. 2. Dzieci żydowskie w Chederze

Część dzieci uczyła się w szkole żydowskiej, w której nauczanie było oparte na Talmudzie. Inni uczęszczali do szkoły powszechnej łącznie
z dziećmi polskimi. Na lekcje religii udawali się do miejscowego Chaderu.
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Dzieci katolickie i wyznania prawosławnego miały lekcje religii w szkole
w oddzielnych klasach.
W niższych klasach dzieci pochodzenia żydowskiego było więcej
– po kilku uczniów. W starszych ta liczba zwykle zmniejszała się, bo nie
wszystkie dzieci uczyły się np. w dni szabasu i w soboty również nie przychodziły do szkoły.
Dzieci pochodzenia żydowskiego wykazywały zdolności matematyczne, w innych przedmiotach byli mierni. W szkole zawierali przyjaźnie
z innymi uczniami, ale w życiu codziennym w większości starali się stanowić odrębną grupę. Wielu młodych, bardziej świadomych Żydów uczęszczało do Gimnazjum Państwowego i uzyskał świadectwa maturalne integrując się z resztą uczniów.
Fot. 3. Zapalanie świeczek w czasie święta Chanuka

W latach 1926-1939 absolwentami pochodzenia żydowskiego byli:
Birnbaum, Gradus Jenta, Nabożny Lejba, Cukierman Lifcia, Bomba Sara,
Mijzeson Dawid, Rubinsztejn Rysia, Drohicki Srul, Rejman Wolf, Rubinsztejn Jankiel, Wajnberg Estera, Gaił Herszko, Rubinsztejn Brajna, Rubinsz-

Wielokulturowość w życiu drohiczyńskiej szkoły

233

tejn Rywka, Linkowski Chaim, Suchodolska Ryfka, Gaił Bencjan, Hemerszlak Józef.
Wiele żydowskich dzieci uczęszczało tylko do niższych klas gimnazjum nie zdając matury.
To wzrastające zainteresowanie środowiska żydowskiego nauką wynikało z faktu, że w życiu codziennym szkoły nie stosowano żadnych praktyk dyskryminacji narodowościowej lub wyznaniowej. W środowisku młodzieżowym było zgodne współżycie uczniów narodowości polskiej wyznania rzymsko-katolickiego i prawosławnego i żydowskiej. Wszystkich charakteryzował poważny stosunek do nauki, pracy pozalekcyjnej i kultura
obyczajowa. Żydzi brali udział w życiu miasta, byli członkami Ochotniczej
Straży Pożarnej, odbywali służbę wojskową, wchodzili w skład Rady Miejskiej.
Przy ogólnym wzroście ludności Drohiczyna do około 2800, przybywało również obywateli pochodzenia żydowskiego, a ich liczba w 1939
roku wynosiła około 700.
Tę poprawną koegzystencję w znacznym stopniu zmieniło wkroczenie do Drohiczyna wojsk sowieckich 27 września 1939 roku. Żydzi manifestowali swą radość przez pochody i budowę bram powitalnych. Niektórzy
współpracowali z sowieckimi organami śledczymi.
Powstała szkoła dziesięcioletnia typu sowieckiego. Nauczyciele
wszystkich szkół dostali nakaz opuszczenia strefy przygranicznej, niektórych aresztowano.
Na ich miejsce przybyli nowi ze wschodu. Okazje do zrobienia kariery nauczycielskiej wykorzystali też miejscowi Żydzi, a wśród nich Sara
Bomba i Icek Drohicki, niedawni uczniowie tutejszego gimnazjum. To był
trudny okres w życiu uczniów, którzy często popadali w konflikty i niejednokrotnie bojkotowali lekcje. Tym bardziej, że również niektórzy prawosławni nie ukrywali swoich sympatii dla nowych stosunków szkolnych i politycznych.
Ta szkoła dziesięcioletnia trwała do chwili wkroczenia do Drohiczyna wojsk niemieckich, co miało miejsce 22 czerwca 1941 roku.
Nowi okupanci nie zezwolili na reaktywowanie szkół. W tych okupacyjnych latach naukę kontynuowano tylko na tajnych kompletach i w prywatnych domach.
Tragiczna zagłada Żydów w czasie okupacji niemieckiej w 1943 roku spowodowała, że cała społeczność żydowska Drohiczyna uległa rozproszeniu. Wielu zginęło w obozach zagłady. Z życia miasta i szkoły bezpow-
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rotnie znikła duża i barwna grupa obywateli wyznania mojżeszowego, nadająca od stuleci barwności wynikającej z odrębnej kultury i zwyczajów.
Szkoła w latach powojennych: 1944-1954
Przyszło wyzwolenie spod okupacji niemieckiej. Pierwszy sztandar
biało-czerwony po latach wojny wzbudzał wzruszenie. I chociaż orzeł na
czapkach żołnierzy był bez korony, to wszyscy cieszyli się ich widokiem.
Po wyzwoleniu od Niemców już w sierpniu 1944 roku przystąpiono
do reaktywowania gimnazjum i liceum.
Do nauki garnęła się młodzież bardzo zróżnicowana, zarówno pod
względem ich wiedzy szkolnej jak, świadomości politycznej i wieku. Tak
jest po każdej wojnie. Razem uczyli się dorośli, mający w pamięci trudne
przeżycia z okresu okupacji sowieckiej i niemieckiej, jak i młodzi rozpoczynający naukę we właściwym wieku. Ze społeczności szkolnej Drohiczyna znikli bezpowrotnie uczniowie wyznania mojżeszowego, a pozostali to
katolicy i prawosławni w zmieniających się proporcjach. Byliśmy świadkami zmiany granic Państwa Polskiego, sąsiedzi ze wschodu bardzo się do nas
przybliżyli, a granica zachodnia oddaliła się. Tereny, które od lat były nasze, teraz stały się Białorusią. To miało znaczący wpływ na kształtowanie
się stosunków w zróżnicowanej społeczności Drohiczyna. Były ciągoty, na
szczęście wśród nielicznych, do oderwania części terenów wschodnich
i przyłączenia do Republiki Białoruskiej ZSRR. Tego żadne inne pokolenie
młodych nie doświadczało. I w tym przypadku trzeba było wysiłku, aby tę
prawdę zaakceptować.
Młodzież starsza to jeszcze do niedawni żołnierze organizacji podziemia, zaprawieni w działalności konspiracyjnej. Dlatego w latach 194446, na terenie gimnazjum i liceum drohiczyńskim działała zakonspirowana
szkolna drużyna harcerska AK-WiN, której dowódcą był licealista Zbyszek
Dąbrowa. Jej zadaniem było prowadzenie działalności informacyjnoulotkowej, małego sabotażu, ale nie tylko. Różne były tego konsekwencje,
niekiedy bardzo tragiczne.
Na nasze pokolenie spadły lata stalinizmu i represji. Jak można było
akceptować nową rzeczywistość polityczną, gdy uczniowie byli bezpośrednimi świadkami aresztowania dyrektora szkoły mgr Włodzimierza Martewicza, oraz nauczyciela Kazimierza Borkowskiego. Zabrano ich z miejsca
pracy i wywieziono na kilka lat do więzienia w głąb Związku Sowieckiego.
Wśród aresztowanych członków podziemnej organizacji AK-WiN
znaleźli się dwaj uczniowie gimnazjum: bracia Janek i Jerzy Romanowscy,
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a w szkole odbył się pokazowy proces. Uczniów skazano na wieloletnie
więzienie. Dwóch innych działaczy konspiracyjnych skazano wówczas na
karę śmierci i wyrok wykonano.
W 1948 roku harcerstwo zostało rozwiązane, a na jego miejscu
umacniał się nowo powstały Związek Młodzieży Polskiej. Większość młodzieży sprzeciwiała się komunizmowi, jednakże do części przemawiały nowe ideologie i działalność propagandowa nowych organizacji na terenie
szkoły.
Fot. 4. Harcerze przy ołtarzu w czasie uroczystości „Bożego Ciała” w 1946 r.

W tym czasie do społeczności uczniowskiej docierały wiadomości
o porachunkach i mordach, dokonanych w akcie zemsty za antypolską działalność wobec niektórych obywateli miasta.

236

Zbigniew Ruczaj

To były bardzo tragiczne i bolesne wydarzenia. Młodzi ludzie byli
tego świadkami i nie bardzo wiedzieli, kto w tych porachunkach miał rację.
Wypadki te nie miały jednak wpływu na wzajemne stosunki koleżeńskie
pomiędzy katolikami i wyznawcami prawosławia. Można powiedzieć, że
koegzystencja tych grup w ramach szkoły była w latach powojennych znakomita. Znajdowało to wyraz we wspólnym kolędowaniu w okresie świąt
bądź we wspólnych „przebierańcach” w okresie zapustów, utrwalających się
przyjaźniach i sympatiach.
Fot. 5. Młodzież Sodalicji Mariańskiej w 1948 r.

Niemniej w umysłach młodych tkwił duch oporu i buntu wobec coraz to bardziej natarczywej propagandy komunistycznej w szkole i w życiu
publicznym. Młodzieży nie brakowało determinacji w samookreślaniu podstaw ideologicznych i światopoglądowych.
Wychowywanie młodzieży w duchu dobrze pojętego patriotyzmu
w szkole, jak również praca nad kształtowaniem postaw młodzieży ówczesnego prefekta ks. Wiktora Glińskiego, zwracały uwagę niechętnych osób
zarówno z otoczenia szkoły jak też władz komunistycznych w Białymstoku.
Wszystkie poczynania o utrzymanie wpływu nad wychowaniem patriotycznym młodzieży były odnotowywane w raportach składanych do Urzędu
Bezpieczeństwa. W 1948 roku rozwiązano drużyny Harcerstwa, a stopniowo w życie szkoły wchodziły organizacje komunistyczne ZMP. Większość
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młodzieży nie godziła się z wprowadzaniem do życia szkolnego elementów
nowej ideologii komunistycznej.
Przez szereg miesięcy trwała walka o krzyże, której wyrazem było
zdejmowanie i wieszanie naprzemian portretów dostojników państwowych
i krzyży.
Fot. 6. Ks. Wiktor Gliński (prefekt) w otoczeniu ministrantów – 1945 r.

Przez szereg miesięcy trwała walka o krzyże, której wyrazem było
zdejmowanie i wieszanie naprzemian portretów dostojników państwowych
i krzyży.
Zorganizowaną formą oporu była organizacja „Młode Duchy”.
W pierwszym okresie, jak relacjonuje jeden z jej założycieli Kazik Michaluk
Idea tej organizacji w Liceum w Drohiczynie - w 1950 roku, wiązała
się z nakazem dokonania przeglądu książek pod kątem ich zgodności z ideologią socjalistyczno-marksistowską i usunięcia tych pozycji, które tego warunku nie spełniały. W ten sposób zgromadzono i zapakowano w worki sporą liczbę pozycji (nie wiadomo kto dokonał selekcji książek).
Woźna, która miała książki spalić, przechowywała je czasowo
w schowku. Uczniowie klas licealnych między innymi Kazimierz Michaluk
i Ryszard Rosochacki i inni zainteresowali się książkami i powiedzieli woźnej, że książki wyrzucą. Niektóre pozycje wydały się ciekawe i zaczęli je
czytać. Do tego grona potajemnych czytelników dołączyli inni i zaczęli
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dyskutować na ich tematy. W grupie 10-15 uczniów zainteresowanych
przede wszystkim uczniowie reprezentujący stare tradycje. Zmienił się również charakter spotkań na bardziej upolityczniony. Jak relacjonuje Ryszard
Rosochacki, członkowie składali przysięgę, w której wyrażali gotowość
prowadzenia młodzieży i Narodu do wolności Polski i walki przeciwko komunizmowi. W organizacji znaleźli się również zwolennicy nowej socjalistycznej ideologii. Organizacja została zdekonspirowana a jej założycieli
zadenuncjowano do władz Urzędu Bezpieczeństwa (UB).
Na krótki czas aresztowano Kazika Michaluka i Ryśka Rosochackiego. Zostali wywiezieni do Bielska gdzie odbyło się przesłuchanie, z zastraszeniem aresztowania na czas dłuższy. Tak więc po krótkiej – kilkumiesięcznej działalności organizacja przestała istnieć. Jej założyciele i członkowie zostali publicznie napiętnowani przez władze szkolne i skończyło się
szczęśliwie, bo tylko na obniżeniu stopni na świadectwie.
Ten krótki epizod powołania i działalności organizacji „Młode Duchy” w Liceum w Drohiczynie, został odnotowany w dokumentach i w wydawnictwie o organizacjach wywrotowych działających w czasach PRL.
Na nasze pokolenie spadły, więc straszliwe doświadczenia, ale zachowywaliśmy się normalnie. Uczyliśmy się, pracowaliśmy przy odbudowie kościołów, sadzeniu drzewek i porządkowaniu boiska szkolnego, zaliczaliśmy kolejne klasy, mieliśmy sukcesy, choć bywały i porażki. W codzienności stosowaliśmy powszechnie wyznawane zasady: ucz się, dbaj
o czystość ciała i ducha, uprawiaj sporty, bądź życzliwy dla innych. To te
wartości przenieśliśmy ze szkoły do dalszego dorosłego życia.
Niechciana przerwa w nauczaniu w latach 1954-57
Reakcyjna atmosfera w szkole odnosiła się również w opinii komunistycznych władz do niektórych nauczycieli i przede wszystkim księży.
Administracja państwowa podejmowała wiele decyzji i działań niesprzyjających interesom miejscowej społeczności w tym również szkoły. Drohiczyn utracił status miasta. Narastająca atmosfera podejrzliwości i wrogości
nie ominęła szkoły. Z dniem 1 września 1954 roku szkoła średnia w Drohiczynie uległa likwidacji.
Nadszedł rok 1956, w życiu społecznym i politycznym kraju „szło
nowe”. Nastał dogodny czas do podjęcia inicjatyw, których celem było
przywrócenie działalności gimnazjum i liceum w Drohiczynie. Starania
trwały długo, bo otwarcie szkoły średniej ogólnokształcącej nastąpiło dopiero w 1957 roku.
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Rozproszenie młodzieży i nauczycieli, którzy przenieśli się do szkół
w okolicznych miejscowościach miało również ujemny wpływ na wzajemne
współżycie w szkole. Została przerwana ciągłość pokoleń, tradycji i przyjaźni.
Tylko dzięki wielkiemu wysiłkowi i talentowi organizacyjnemu powołanego na stanowisko dyrektora dr Stefana Kasprzyckiego, nastąpiła pewna
stabilizacja w kadrze nauczycielskiej. Do pracy włączyli się między innymi
nowi nauczyciele-dawni wychowankowie drohiczyńskiego liceum, którzy
zdobyli kwalifikacje nauczycielskie. Stopniowo nastąpił pełny rozwój szkoły. Rok 1960/61 dał pierwszych po przerwie maturzystów. Szkoła prowadziła nauczanie według unowocześnionych programów. Ostygły umysły młodych. Rozwijała się wszechstronna działalność wychowawcza, praca w kołach zainteresowań, sportowych i grupach teatralnych.
Fot. 7.Orkiestra szkolna 1960 r.

Tak więc przedział w historii szkoły od 1957 do 2009 roku, to najdłuższy okres w 90-letnich dziejach szkoły, kiedy nauka i działalność szkoły
nie była przerywana nadzwyczajnymi zdarzeniami.
Obserwując młodzież uczącą się w liceum w latach ostatnich, jak
również wychowanków, którzy przed kilku laty opuścili szkołę i dziś są
uczestnikami zjazdu jubileuszowego – stwierdzam, że wszystkich można
zaliczyć do grupy, która bez ograniczeń cieszyła się i dalej może cieszyć się
życiem. W pełni czerpiący radości życia, którą daje im możliwość do nauki
w nowoczesnej szkole, w czasach pozbawionych drastycznych zdarzeń od-
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działujących nie tylko na sprawy bytowe, ale przede wszystkim nie zakłócaniem atmosfery radości i spokoju ducha.
To młodzież dorodna, spokojna, zainteresowana nauką i chętnie bawiąca się.
Wychowankowie drohiczyńskiego gimnazjum i liceum w swojej
działalności zawodowej, dochodzili do najwyższych szczebli w życiu społecznym. Dawali i dają dowód swego pełnego przygotowania do podejmowania najróżnorodniejszych zadań. Szanują tradycje środowiska, z którego
się wywodzą, akceptacją różnorodność poglądów, obyczajów, religii. Te
podstawowe wartości wpajane są młodzieży przez wszystkie generacje nauczycieli i wychowawców, którzy tu pracowali na przestrzeni dziewięćdziesięciu lat.
Fot. 8. Najstarsi wychowankowie Gimnazjum drohiczyńskiego w 2008 r.

Wielokulturowość jako pojęcie filozoficzne i socjologiczne kolejnym pokoleniom wychowanków szkoły nie było znane. Niemniej w codziennym życiu zróżnicowanego społeczeństwa zasady dobrej wspólnej egzystencji, uznawania odrębności i różnorodności jako czegoś normalnego,
stanowiło treść codziennego życia. Wiele pokoleń wychowanków Gimnazjum i Liceum im J. Ignacego Kraszewskiego w Drohiczynie, niezależnie
od narodowości, wyznania, osiągniętego statusu społecznego i zawodowego, w dniu 90-lecia swojej szkoły może mieć poczucie satysfakcji i dumy,
z tego, iż należą do rodziny uczniów i wychowanków szkoły o najwspanialszej historii i tradycjach.
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Kultywowanie wspaniałych tradycji i dążenie do utrwalania jej
w pamięci społeczeństwa miasta Drohiczyna i Podlasia, to obowiązek na
następne lata aż do jubileuszu 100-lecia i jeszcze dłużej.
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Adaptacja, asymilacja czy integracja?
Łukasz Kwadrans, Edukacja Romów. Studium porównawcze
na przykładzie Czech, Polski i Słowacji, Fundacja Integracji
Społecznej PROM, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Angelusa Silesiusa, Wrocław – Wałbrzych 2008, ss. 312.
W połowie sierpnia 2003 roku Rada Ministrów pod przewodnictwem Leszka Millera podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, której wykonanie
powierzono ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. W założeniach jest to projekt realizowany na obszarze całego kraju w latach 20042013, w którego zakres wchodzą sprawy związane – w kolejności wymienionej w dokumencie – z edukacją, walką z bezrobociem, zdrowiem, sytuacją bytową, przeciwdziałaniem przestępstwom popełnianym na tle etnicznym, podtrzymywaniem i propagowaniem kultury romskiej, wiedzy o Romach wśród Polaków, wiedzy o reformach dokonujących się w Polsce
wśród Romów1.
Autorzy Programu określili poziom wykształcenia polskich Romów
jako bardzo niski. Współczynnik scholaryzacji wśród romskich dzieci wynosił zaledwie 70%, przy bardzo niskiej frekwencji. Romscy rodzice nie posyłali również swoich dzieci ani do przedszkoli, ani do szkolnych zerówek.
Mało zamożnych Romów nie stać było na zakup podręczników i pomocy
naukowych, zaś w miejscach zamieszkania, często przeludnionych, dzieci
nie mogły znaleźć warunków dla nauki. Do tego doszedł również dyskryminujący Romów charakter edukacji publicznej, w którym od końca lat 80. za-

1

Por.: Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce. (2003). Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; [dostęp: 25.06.2009]. Dostępny w World Wide Web:
<http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/185/2982/Tresc_Programu.html>

246

Tomasz Szyszlak

stosowano swoisty numerus clausus, polegający na tworzeniu klas romskich
lub też wysyłaniu dzieci wprost do szkół specjalnych.
Procesy transformacyjne w latach 90. XX w. uświadomiły wielu liderom romskim, że edukacja jest warunkiem niezbędnym dla pełnoprawnego uczestnictwa Romów we współczesnym świecie. Uświadomiły również
decydentom politycznym potrzebę wypracowania nowego modelu oświaty
dzieci romskich w szkolnictwie powszechnym. W Programie na rzecz społeczności romskiej w Polsce zapisano, że ma on służyć poprawie stanu edukacji wśród Romów poprzez zwiększenie współczynnika ukończenia szkoły, poprawę frekwencji oraz wyników nauczania, ułatwienie młodzieży
romskiej kontynuowania nauki w szkołach ponadpodstawowych i wyższych. Działania takie miałyby zapobiec zwiększeniu liczby bezrobotnych
i osób bez jakichkolwiek kwalifikacji wśród mniejszości romskiej, czy też
powstrzymać proces dziedziczenia biedy przez następne pokolenia.
Pod koniec ubiegłego roku nakładem Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, na zlecenie wrocławskiej Fundacji Integracji Społecznej PROM, ukazała się monografia autorstwa Łukasza Kwadransa, stanowiąca komparatystyczną próbę analizy systemów romskiej edukacji w Czechach, Polsce i na Słowacji. Wydanie
książki nie byłoby możliwe bez wsparcia finansowego MSWiA w wysokości 12,1 tys. złotych, w ramach 8 dziedziny Programu na rzecz społeczności
romskiej w Polsce, dotyczącej poprawy wiedzy na temat społeczności romskiej wśród nieromskiej większości. Jak autor przyznał we wstępie (s. 18),
książka stanowi zmienioną, skróconą i poprawioną wersję pracy doktorskiej, napisanej pod kierunkiem prof. Zenona Jasińskiego, a obronionej na
początku 2007 roku na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego.
Recenzowana publikacja składa się z pięciu rozdziałów, wstępu, zakończenia, spisu tabel, wykresów, schematów, bibliografii oraz streszczenia
w języku angielskim. Rozdział pierwszy, najbardziej obszerny, liczący 75
stron (s. 23-98), poświęcony został charakterystyce Romów w Europie
Środkowej, w tym rozważaniom nad ich tożsamością, historią, pochodzeniem nazwy czy liczebnością. W tej samej części pracy autor umieścił zagadnienia teoretyczne m.in. takie jak wielokulturowość, międzykulturowość, percepcję edukacji wielokulturowej jako reakcji zaś edukacji międzykulturowej jako interakcji, w końcu – pedagogiki międzykulturowej. Zdaniem recenzującego są to zagadnienia bardzo interesujące, aczkolwiek biorąc pod uwagę główny temat pracy, zanadto rozbudowane. Poza tym ich
obecność w tym miejscu pracy sprawia wrażenie, że tytuł rozdziału – Pro-
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blematyka romska w Europie Środkowej, nie jest do końca zgodny z jego
treścią. Ze względu na przejrzystość struktury pracy lepsze byłoby wyłączenie problematyki teoretycznej i przeniesienie jej do kolejnego rozdziału,
w publikacji noszącego tytuł Zagadnienia badawcze, a liczącego zaledwie
3 strony (s. 103-105).
Za pionierski, aczkolwiek lakoniczny wkład Łukasza Kwadransa do
nauki polskiej uznać należy zamieszczony w pierwszym rozdziale pracy
podrozdział poświęcony koncepcjom romskiej edukacji (s. 94-98). Autor
skupia się przy tym na edukacji międzykulturowej, zwanej również wielokulturową, nazywając ją pożądaną formą podejścia do problematyki edukacji Romów, zawierającą się w integracji powiązanej z prawami człowieka
i odwołaniem do ideału równych szans. Temuż podejściu przeciwstawiana
jest segregacja, zarówno w sensie pozytywnym, jak i negatywnym, przejawiająca się w tworzeniu szkół mniejszościowych czy gett klasowych.
Rozdziały trzeci i czwarty poświęcone są odpowiednio problematyce
romskiej w Czechosłowacji (s. 109-157) i w Polsce (s. 161-195) przed okresem transformacji na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego stulecia. Autor skupia
się na kwestii polityki asymilacyjnej naszego kraju i naszego południowego
sąsiada. Łukasz Kwadrans wyróżnia 6 etapów polityki Czechosłowacji wobec Romów w latach 1945-1989 (s. 116): 1) teoretyczne zrównanie praw
Romów z innymi obywatelami (1945-1949); 2) działania społecznokulturalne i problematyka oświatowa (1950-1957); 3) asymilacja – zrównanie Romów pod względem społeczno-ekonomicznym z innymi obywatelami
Czechosłowacji (1958-1964); 4) systematyczna asymilacja (1965-1968);
5) integracja społeczna w Czechach oraz akulturacja na Słowacji (19691973); 6) modyfikacja społecznej drogi integracji, uznanie odmiennej, etnicznej specyfiki Romów (1974-1989). Edukacja stała się wówczas po raz
pierwszy tak silnym orężem w polityce państwa wobec mniejszości romskiej. Na początku lat 50. polityka władz skierowana była na wdrożenia
dzieci romskich do systemu edukacji oraz walkę z analfabetyzmem wśród
młodzieży i osób dorosłych. Powstało kilka szkół dla Romów, a zagadnieniami romskimi zajęła się Czechosłowacka Akademia Nauk, natomiast na
praskim Uniwersytecie Karola utworzono lektorat języka romskiego. Z czasem, poza prowadzoną odgórnie polityką asymilacyjną, wielu Romów
szybko integrowało się, przede wszystkim na ziemiach tzw. Sudetenlandu,
ze swoimi sąsiadami, zaś urodzone w Czechach dzieci nie czuły już dystansu społecznego, sprawnie mówiły po czesku, sprawnie też odnajdywały się
w społeczeństwie większości. Przez kilkadziesiąt lat rządów komunistycznych udało się w Czechosłowacji znacznie zwiększyć współczynnik alfabe-
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tyzacji Romów, scholaryzacji ich dzieci oraz liczbę absolwentów szkół
wszelkich szczebli. Współczynniki te byłyby kilkakrotnie większe, gdyby
tworząc programy szkolne i projektując działania pedagogiczne nie zapominano, że są one kierowane do dzieci pochodzących z określonego, mniejszościowego środowiska, dla których język wykładowy, struktury i konwenanse szkolne były często obce. W latach 80. romskie dzieci 14 razy częściej powtarzały klasę w porównaniu ze swoimi czeskimi i słowackimi kolegami, 30 razy częściej kończyły edukację w szkole podstawowej w niższych klasach, natomiast do szkół specjalnych uczęszczał co czwarty młody
Rom.
W tym samym czasie w polityce władz polskich wobec Romów autor recenzowanej monografii wyróżnia również 6 etapów (s.165-166):
1) produktywizacja i osiedlenie, czego też spektakularnym przykładem była
obecność Romów w Nowej Hucie (1949-1951); 2) pomoc ludności cygańskiej w przechodzeniu na osiadły tryb życia (1952); 3) wzmożenie akcji
osiedleńczej ludności cygańskiej i normalizacji jej życia (1960-1964);
4) akcja zatrzymania taborów (23-25 marca 1964); 5) przyspieszenie akcji
osiedleńczej i procesów integracyjnych (1965-1980); 6) edukacja romskich
dzieci i produktywizacja dorosłych (lata 80. XX w.). Także w przypadku
naszego kraju władze uznały likwidację różnic edukacyjnych między Romami a resztą społeczeństwa za jeden z podstawowych celów polityki asymilacyjnej, a nawet akulturacyjnej. Jednak – jak trafnie zauważa Łukasz
Kwadrans – polskie władze nie traktowały Romów podobnie jak innych
mniejszości zamieszkujących Polskę, którym to umożliwiono zakładanie
szkół bądź klas etnicznych, gdzie nauczano w ich języku (s. 183). Z tego
m.in. względu do lat 60. jedynie co czwarte romskie dziecko objęte zostało
obowiązkiem szkolnym, z których część w normalnych klasach z Polakami,
część w klasach zbiorczych dla Romów w różnym wieku. Władze zaczęły
stosować wobec ich rodziców sankcje za niedopełnienie obowiązku szkolnego, co szczególnie dotknęło tych spośród Romów, którzy wciąż prowadzili nomadyczny tryb życia. Po 1964 roku władze zaczęły dostrzegać
w systemie oświaty element procesu socjalizacji oraz integracji przedstawicieli mniejszości romskiej z większością. W latach 80. XX w., ze względu
na problemy wewnętrzne, władze zaczęły wycofywać się z aktywnej polityki wobec Romów, co też przełożyło się na regres w sferze edukacji.
Ostatnie dwudziestolecie przyniosło systemowi edukacji romskiej
w Czechach, Polsce i na Słowacji znaczący rozwój, o czym autor recenzowanej książki pisze w rozdziale piątym (s. 199-267). Powstały programy
rządowe na rzecz Romów, oprócz wspomnianego polskiego, wcześniej
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– czeski w 1997 roku i słowacki w 1999 roku W każdym z nich za jeden
z najważniejszych elementów uznano edukację. W programie czeskim zdecydowano choćby o rozszerzeniu sieci klas przygotowawczych dla dzieci
z brakami językowymi i społecznymi, zwiększeniu dostępności dla szkół
wszelkich szczebli literatury specjalistycznej na temat społeczeństwa wielokulturowego i edukacji na rzecz tolerancji, zmniejszeniu do minimum liczby
uczniów w klasach, aby możliwe było zastosowanie procedur powszechnych w klasach dla mniejszości narodowych również wobec dzieci romskich. Tak jak i później w Polsce zdecydowano o powstaniu stanowisk nauczycieli wspomagających i asystentów romskich (s. 212-213).
W dalszej części tego rozdziału Łukasz Kwadrans omawia projekty
edukacyjne oraz działalność organizacji romskich i lokalnych. Podkreśla
przede wszystkim znaczenie czeskiego ruchu Hnuti R, otwartego, demokratycznego i dobrowolnego zrzeszenia nauczycieli, ekspertów i członków społeczności romskiej, zajmujące się propagowaniem i projektowaniem edukacji wielokulturowej (s. 226-232). W naszym kraju na rzecz Romów działają
m.in. Stowarzyszenie „Integracja” z Suwałk, Fundacja Integracji Społecznej
PROM, czy też Romskie Stowarzyszenie Oświatowe „Harangos”, których
działalność również została scharakteryzowana przez autora recenzowanej
publikacji. Na Słowacji tymczasem, gdzie mieszka pół miliona Romów,
w latach 1993-2000 zrealizowano 961 projektów na rzecz tej społeczności,
przy czym wśród najbardziej aktywnych na tym polu Łukasz Kwadrans
wymienia Stowarzyszenie Młodzieży Salezjańskiej w Bardejowie czy Stowarzyszenie Pomocy i Edukacji Romskich Dzieci w Cakanovcach.
Ostatni podrozdział autor poświęca na wymienienie i scharakteryzowanie najważniejszych problemów oświaty romskiej w Czechach, Polsce
i na Słowacji, wśród których znalazły się przygotowanie odpowiednich problemów edukacyjnych, podręczników, odpowiedniego przygotowania kadry
pedagogicznej poprzez kształcenie i doskonalenie zawodowe, czy też działania państwa na rzecz podniesienia świadomości edukacyjnej Romów i ich
dzieci.
Niestety autor i wydawca nie ustrzegli się wielu błędów o charakterze zarówno redakcyjnym, jak i warsztatowym. Głównym zarzutem jest
w mojej opinii brak konsekwencji w polszczeniu nazw przywoływanych
w tekście pracy miejscowości, a także brak konsekwencji w tłumaczeniu na
język polski czeskich i słowackich tytułów aktów prawnych. W obu przypadkach w jednym miejscu pojawiają się nazwy polskie, w drugim
– w brzmieniu oryginalnym. Poza tym autor posługuje się terminem etnik
(s. 97), z kontekstu rozumiejąc przez to Romów, choć ja jako etnolog z wy-
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kształcenia takiego pojęcia nie znam. Kilkukrotnie Łukasz Kwadrans
wspomina, że Romowie weszli wraz z państwami Europy Środkowej
i Wschodniej do Wspólnoty (s. 11, 209), co miało prawdopodobnie oznaczać
integrację Czech, Polski i Słowacji ze strukturami europejskimi, co jednak
nie jest jasno zapisane w tekście. Książka naukowa, jak żadna inna publikacja, powinna unikać niedomówień i braku konsekwencji w warsztacie.
Te drobne uwagi w żadnym stopniu nie wpływają na wartość merytoryczną książki Łukasza Kwadransa, którą uznać należy za wysoką. Jest to
pozycja obowiązkowa dla wszystkich zawodowo i prywatnie zainteresowanych problematyką najbardziej nam nieznanej z zamieszkujących Polskę
mniejszości narodowych i etnicznych. Jej lektura zainspirowała mnie do
szerszego uwzględniania tematyki romskiej w pracy dydaktycznej w ramach
zajęć z zakresu problemów narodowościowych i konfliktów etnicznych.

Drohiczyński Przegląd Naukowy
Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego

VI. Działalność
Drohiczyńskiego Towarzystwa
Naukowego
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I Sympozjum Naukowe „Wielokulturowość
w nauczaniu Jana Pawła II”
Symposium „Multiculturalism in Teaching of John Paul II”
Z okazji 10 rocznicy spotkania ekumenicznego z Ojcem Świętym
Janem Pawłem II (które odbyło się w Drohiczynie 10.06.1999) Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe w dniu 9.06.2009 zorganizowało Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe zatytułowane Wielokulturowość w nauczaniu
Jana Pawła II.
Gościem Sympozjum była s. prof. dr hab. Zofia J. Zdybicka. Siostra Profesor podczas swojej pracy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
przez wiele lat współpracowała z Karolem Wojtyłą, który w latach 19561978 był także profesorem KUL.
Sympozjum odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym
w Drohiczynie w Auli im. Biskupa Zygmunta Łozińskiego. Otwierające
wystąpienia wygłosili:
Ks. Prof. dr hab. Edward Jarmoch, Prezydent Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego;
J. E. Bp dr Antoni Dydycz, Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej, Honorowy Prezydent Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego;
Prof. dr hab. Jerzy Kunikowski, Dziekan Wydziału Humanistycznego
Akademii Podlaskiej w Siedlcach.
W trakcie sympozjum zaprezentowane zostały następujące referaty:
Sesja I ( przewodniczył ks. prof. dr hab. Eward Jarmoch):
S. prof. zw. dr hab. Zofia J. Zdybicka K.U.L. Lublin, Człowiek i kultura
w ujęciu Jana Pawła II;
Dr hab. Robert T. Ptaszek A.P. Siedlce, Jan Paweł II a Benedykt XVI
– o potrzebie wielokulturowości w kościele;
Prof. dr hab. Anna Latawiec U.K.S.W. Warszawa, „Miłość otwiera na
drugiego człowieka...” − problem ludzkich relacji;
Ks. Prof. zw. dr hab. Józef M. Dołęga U.K.S.W. Warszawa, Zasady cywilizacji życia i pokoju w nauczaniu Jana Pawła II;
Ks. Prof. dr hab. Edward Jarmoch A.P. Siedlce, Człowiek pracy w nauczaniu Jana Pawła II.
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Sesja II (przewodniczył dr hab. Robert T. Ptaszek):
Dr Andrzej W. Świderski A.P. Siedlce, Antropologia listów Jana Pawła II
skierowanych do małżeństw i rodzin;
Ks. Prof. dr hab. Tadeusz Syczewski W.S.D. Drohiczyn, Myśli Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie;
Dr hab. Witold Kawecki CSsR U.K.S.W. Warszawa, Wielowymiarowość
kultury w ujęciu Jana Pawła II.
Sympozjum uświetnił koncert Chóru Zespołu Szkół im. Jana Pawła
II w Siemiatyczach pod kierunkiem mgr Lechosława Ryszczuka.

Robert. T. Ptaszek
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Nagroda im. Jana Pawła II
John Paul II Prize
W 2009 roku Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe po raz pierwszy
przyznało nagrodę za realizację wartości, które wynikają z wielokulturowej
tradycji.
Podstawę formalną przyznania nagrody stanowi Statut Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego Rozdział II. Cele i środki działania pkt:
i) przyznawanie nagród: instytucjom, wybitnym uczonym, twórcom literackim, artystom i autorom prac naukowych za realizację wartości, które wynikają z wielokulturowej tradycji.
Nagrodę stanowi medal z wizerunkiem Papieża Jana Pawła II i napisem KU PEŁNEJ PRAWDZIE oraz datą 10.06.1999 upamiętniającą pobyt
Papieża Jana Pawła II w Diecezji Drohiczyńskiej (awers) oraz godło Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego i napis WITAJ ZIEMIO PODLASKA
DROHICZYŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE DTN 2004. Twórcą
medalu jest profesor Marian Gardziński, Akademia Podlaska.
Medal przyznaje Kapituła Nagrody im. Jana Pawła II Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego w składzie:
Bp. dr Antoni Pacyfik Dydycz
Ks. Prof. dr hab. Edward Jarmoch – przewodniczący
Mgr inż. Adam Lorens
Dr hab. Robert T. Ptaszek
Dr Andrzej Wawrzyniec Świderski
Urszula Tomasik
Dr Izabela Aldona Trzpil.

Laureaci nagrody im. Jana Pawła II w 2009 roku
Bp. dr Antoni Pacyfik Dydycz – promotor wielu projektów kulturalnych,
naukowych i literackich propagujących wielokulturowe tradycje Diecezji
Drohiczyńskiej.
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LAUDACJA
Ks. bp Antoni Dydycz urodził się 24 sierpnia 1938 roku w Serpelicach, w pobożnej, rolniczej, podlaskiej rodzinie. Od rodziców ś.p. Janiny
i Michała otrzymał dobry fundament umiłowania zarówno Boga, jak też
Polski i rodzinnych stron, boleśnie doświadczonych przez zawirowania historii i wpływy różnych kultur i obrządków. Edukacji tej dopełnili także
przebyli do Serpelic w 1945 roku kapucyni z korzeniami unickimi, wypędzeni z Lubiszewa na Ukrainie – o. Anioł Dabrowa-Dąbrowski i Br. Bartłomiej Snochowski. Naukę w szkole średniej rozpoczął w Lublinie, a gdy
w wieku 16 lat wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, kontynuował ją w Nowym Mieście nad Pilicą, aby uwieńczyć egzaminem dojrzałości, zdanym w III Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego
w Krakowie. Studiował następnie w Wyższym Seminarium Duchownym
w Łomży. Jako zakonnik otrzymał imię Pacyfik. Zakonne śluby wieczyste
złożył w Nowym Mieście nad Pilica w 1961 roku, a w 1963 roku przyjął
w Łomży święcenia kapłańskie z rąk ks. bp Czesława Falkowskiego. Studiował socjologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, będąc równocześnie katechetą młodzieży w Lublinie. Pracę z młodzieżą, zarówno ze
szkół średnich, jak też akademicką kontynuował, będąc przez 9 lat przełożonym domu zakonnego w Białej Podlaskiej. W 1976 roku został przełożonym Warszawskiej Prowincji Kapucynów, następnie członkiem Konsulaty
Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce i jej
przewodniczącym. Był członkiem komisji Episkopatu Polski do spraw
świeckich, duszpasterstwa ogólnego oraz przewodniczącym Konferencji
Przełożonych Franciszkańskich. Od 1982 roku do nominacji na stolicę biskupią w Drohiczynie, przebywał w Rzymie, gdzie pełnił funkcję definitora
generalnego. Do jego obowiązków należało niesienie pomocy zakonnikom
przebywającym na terenie bloku państw socjalistycznych w Europie. Wielokrotnie często, w konspiracji, odwiedzał zakony i parafie na terenie byłego Związku Radzieckiego. Po upadku komunizmu zajmował się tam odbudową życia zakonnego. Był delegatem zakonu do spraw włoskiego sanktuarium w Loreto, a także dwukrotnie – jako kapucyn i jako biskup uczestniczył w pracach Światowego Synodu Biskupów. W 1994 roku obronił doktorat na Wydziale Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i tego
roku 20 czerwca, został mianowany przez Sługę Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II, po śmierci pierwszego biskupa drohiczyńskiego Władysława
Jędruszuka jego następcą. Sakra biskupia i ingres do katedry drohiczyńskiej
miały miejsce 10 lipca 1994 roku. Głównym konsekratorem był Nuncjusz
Apostolski w Polsce ks. abp Józef Kowalczyk, a współkonsekratorami byli
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ks. abp Stanisław Szymecki z Białegostoku i ks. abp Francisco Gioia
z Rzymu.
Pochodzenie z Podlasia od samego początku ułatwiło mu nawiązanie
serdecznej więzi z duchowieństwem i katolikami świeckimi, a także wyznawcami innych religii, głównie prawosławnymi. Zainteresowanie historią,
zwłaszcza wschodnich ziem i państw z nimi graniczących, pomaga mu także w promocji i odkrywaniu ducha oraz walorów kulturowych tego regionu,
bogatego w różnorodność i wartości, które można wydobyć z wydarzeń
i życia tutejszych ludzi oraz dzielić się nimi. Czyni to przez liczne artykuły
i publikacje. Piękno człowieka, ziemi i umiłowanie Polski oraz rodzinnego
Podlasia, odnaleźć można w jego licznych homiliach i wywiadach zamieszczanych w różnych mediach, od których nie stroni i stara się je wykorzystywać w promowaniu każdego przejawu dobra służącemu rozwojowi duchowych wartości. Resume takiego spojrzenia można było odnaleźć
w przemówieniu powitalnym Jana Pawła II przed dziesięciu laty w Drohiczynie, które stanowi krótkie, ale bardzo wymowne, przekrojowe spojrzenie
na przenikanie się kultur i religii oraz piękno, które można z tego wydobyć
w odniesieniu do każdego człowieka mieszkającego kiedykolwiek na Podlasiu.
Przez ponad czternaście lat duszpasterzowania w diecezji drohiczyńskiej, uczynił bardo wiele w dziedzinie duchowego, kulturowego, materialnego rozwoju tego regionu. Działalność ta naznaczona jest otwartością na
różne wątki kultury zarówno podlaskiej i mazowieckiej, jak też wpływy,
które znajdujemy na tym terenie w związku z przenikaniem się trendów ruskich, litewskich, białoruskich i ukraińskich. Należą do nich w wymiarze
duchowym, podjęte i doprowadzone do końca dzieło I Synodu Diecezji
Drohiczyńskiej, reorganizacja administracyjna diecezji i pracy Kurii Diecezjalnej, powołanie do życia kilka nowych parafii i konsekracja nowych
świątyń, sprowadzenie do diecezji nowych zgromadzeń zakonnych włoskich sióstr urszulanek do Nurca, antonianek do Ciechanowca, klarysek do
Hajnówki i loretanek do Drohiczyna, utworzenie diecezjalnych redakcji Tygodnika Katolickiego „Niedziela” i Katolickiego Radia Podlasie oraz podjęcie stałej współpracy z innymi mediami zarówno katolickimi, jak też publicznymi. Szczególnym znakiem jego otwarcia się na przenikanie kultur
i odkrywanie wielkiej potrzeby wymiany darów pomiędzy nimi było przygotowanie Wizyty Apostolskiej Jana Pawła II w Drohiczynie oraz Nabożeństwa Ekumenicznego, na które przebyli przedstawiciele różnych religii i narodowości. Także proklamowanie w jego rocznicę, obchodzonego każdego
roku Dnia Podlasia, zatwierdzonego jako święto regionalne przez sejmiki
samorządowe województw mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego,
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gdzie przecież dają o sobie znać także różne nurty religijne, narodowe i poglądowe. To również zakończenie procesu beatyfikacyjnego bł. ks. Antoniego-Beszty Borowskiego, zorganizowanie peregrynacji Figury Matki Bożej Fatimskiej i Obrazu Jezusa Miłosiernego w parafiach diecezji, papieska
koronacja Obrazu Matki Bożej Miedzeńskiej, zorganizowanie obchodów
750 lecia Zjazdu Drohiczyńskiego, który przypomniał dawne i ukazał obecne kulturowe bogactwo Kościoła Katolickiego w różnorodności obrządków,
zwłaszcza przez uroczystą liturgię wschodnią z udziałem zarówno katolików tego obrządku jak też kapłanów i wiernych prawosławnych, czego pamiątką jest również kopia wschodniej ikony w drohiczyńskiej katedrze. Na
co dzień ten aspekt wielokulturowości można obserwować w Wyższym
Seminarium Duchownym w Drohiczynie, gdzie od kilku lat studiują alumni
obrządku wschodniego i gdzie celebrowana jest również wschodnia liturgia,
a także historyczne przypominanie dramatu Unitów na Podlasiu i ukazywanie ich wielkości podczas spotkań i sympozjów naukowych.
Za duszpasterzowania Księdza Biskupa zostały też podniesione do
godności Bazyliki Mniejszej kościoły w Bielsku Podlaskim i Węgrowie,
ustanowił kilku sanktuariów diecezjalnych, powołał do istnienia ruchy
i stowarzyszenia katolickich, takie jak Akcja Katolicka, KSM, Apostolat
Maryjny, Rodziny Nazaretańskie czy Armata Bianca. Proklamował doroczny Dzień Młodzieży na Kalwarii Podlaskiej w Serpelicach. Powołał do istnienia Dom Miłosierdzia im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim i Młodzieżowy Osadek Ekumeniczny. W wymiarze materialnym natomiast trzeba
zauważyć kompleksową odnowę stolicy diecezji – Drohiczyna, w którym
została dokończona budowa Wyższego Seminarium Duchownego, dokonany kapitalny remont budynku Kurii Diecezjalnej i sąsiadujących zabudowań
oraz katedry p.w. Trójcy Świętej, która po profanacji i zniszczeniach II
wojny światowej, została rekonsekrowana, odnowienie dwóch pozostałych
kościołów i zespołu poklasztornego, gdzie mieści się utworzone, bogate
i zadbane Muzeum Diecezjalne oraz Dom Księży Emerytów i obecnie Centrum Dialogu. To także budowa okazałego kopca w miejscu papieskiego
spotkania, zwieńczonego pękniętym krzyżem, który będzie jutro poświecony. Ksiądz Biskup troszczy się również o oblicze materialne parafii, pomagając w zdobywaniu środków z różnych źródeł na odbudowę zabytkowych
i tworzenie nowych budowli. W tym celu powołał specjalny komitet diecezjalny. W dziedzinie dbałości o aspekty kultury, zostały ustalone akty prawne własności diecezjalnych i parafialnych, często bardzo wartościowych zabytków, w tym obrazów i rzeźb, znajdujących się w różnych muzeach
i świątyniach. Maja one również w wielu przypadkach odniesienie do równych kultur i obrządków. Wiele działań mających na celu promowanie po-
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znawania historii i kultury w regionie zostało objętych patronatem Biskupa
Drohiczyńskiego. Należą do nich różne koncerty, konkursy, turnieje, wystawy o charakterze zarówno diecezjalnym, jak też ogólnopolskim i międzynarodowym. Wiele spotkań formacyjnych w diecezji opatrzone jest także przybliżeniem wydarzeń z historii lub pokazaniem twórczości podlaskich
artystów. Spotkanie te mają również charakter ekumeniczny i wielokulturowy. Warto wspomnieć przynajmniej o dorocznych spotkaniach samorządowców i sołtysów, z których wielu jest wyznania prawosławnego, a prawie
w komplecie przyjmują zaproszenie, o sesjach naukowych Akademii Podlaskiej w Siedlcach, które w Drohiczynie gromadzą zainteresowane problematyką wielokulturowości i bezpieczeństwa międzynarodowe środowisko naukowe. To utworzeniu także Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego,
którego honorowym prezydentem jest ks. bp Antoni Dydycz, a ma ono
przybliżać walory Podlasia i jego historię oraz otwiera się na wymianę darów równych kręgów naukowych i kulturowych.
Działalność Księdza Biskupa zatacza także szerokie kręgi poza naszym terenem. Przez wiele lat był przewodniczącym Zespołu Episkopatu
Polski do Spraw Apostolstwa Trzeźwości, walcząc na różne sposoby o godność Polaków, niszczona przez plagę pijaństwa, jako członek zaś Zespołu
do kontaktów z Episkopatem Litwy, starał się pomagać tamtejszemu Kościołowi i Polakom na Litwie. We wszystkich swoich wypowiedziach zawsze broni także prawdziwej historii, ukazuje potrzebę odkrywania wartości
patriotycznych, ostrzega przed odrywaniem się od stron rodzinnych i korzeni, z których się wyrosło. Ukazuje też mechanizmy zagrożenia prawdziwej
rodziny, wolności człowieka, prawdy w środkach przekazu. Za swoje działania otrzymał już wiele odznaczeń od różnych środowisk, w tym miedzy
innymi Prezydent Rzeczypospolitej RP Lech Kaczyński „ w uznaniu zasług
dla Kościoła w Polsce oraz za działalność społeczną na rzecz polskich rodzin” odznaczył go Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenie Polski.
Ks. bp Antoniego Dydycza można śmiało nazwać ambasadorem
podlaskiej kultury i duchowości, w której wyrósł, która jest mu bliska.
W czasie swego duszpasterzowania odwiedził, nawet kilkakrotnie wszystkie
kościoły, kaplice, szkoły, zakłady pracy, szpitale, urzędy, więzienia, ośrodki
kultury i muzea na terenie diecezji, jest otwarty na każdego człowieka, a doświadczeniami dzieli się z innymi, zarówno tutaj jak też w odległych zakątkach. Gdyby nie on wielu nie słyszałoby o wielkich ludziach, zabytkach
i kulturze małych miejsc Podlasia, ziemi trudnej jedności spod znaku pękniętego krzyża, którego symbolika zrodziła się z otwarciu Księdza Biskupa
na wielokulturowe problemy regionu, które można pokonać w duchu chrze-
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ścijańskiego dialogu i spojrzenia okiem pasterza głęboko w nich zakorzenionego.
Ks. Artur Płachno – Drohiczyn

Ks. Infułat dr Eugeniusz Beszta-Borowski – organizator i długoletni dyrektor Archiwum i Muzeum Diecezji Drohiczyńskiej. Autor prac o historii
Drohiczyna i okolic (zwłaszcza o dziejach duchowieństwa w Diecezji Pińskiej).
LAUDACJA
Ks. Infułat dr Eugeniusz Beszta-Borowski urodził się w Bielsku
Podlaskim 26 lutego 1931 roku. Jest bratankiem bł. Antoniego BesztyBorowskiego, kapłana diecezji pińskiej rozstrzelanego przez hitlerowców,
który w roku 1999 został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II.
Ks. infułat uczył się w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego
w Bielsku Podlaskim, gdzie w 1948 roku zdał maturę. W latach 1948-1953
studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął w Bielsku Podlaskim 30 sierpnia 1953 roku.
W latach 1953-1962 pracował jako wikariusz w czterech parafiach:
Perlejewo, Topczewo, Hajnówka i Ciechanowiec. Potem podjął studia specjalistyczne z zakresu teologii pastoralnej i pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Na KUL-u uzyskał w roku 1969 doktorat. Rozpoczął
pracę w Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie i wykłady z kilku przedmiotów
w Wyższym Seminarium Duchownym.
Od roku 1987 ks. Infułat pełni obowiązki Wikariusza Generalnego
Diecezji Drohiczyńskiej.
Wielką zasługą ks. Infułata jest zorganizowanie w Drohiczynie – i to
od podstaw – Archiwum Diecezjalnego oraz Muzeum Diecezjalnego.
Zgromadził tam bezcenne skarby kultury polskiej, pamiątki łacińskiej cywilizacji, ukazujące fragmenty wielowiekowej polskiej i chrześcijańskiej spuścizny na terenach Podlasia. W rozmowie z przedstawicielami KUL tak
mówił o swojej działalności na stanowisku dyrektora tych instytucji: „Dla
mnie ta trzydziestoletnia praca, po godzinach zajęć etatowych (w Kurii Diecezjalnej i w Wyższym Seminarium Duchownym), była wielką przygodą,
która wielokrotnie potwierdzała porzekadło «Habent sua fata libelli» [książki mają swoje losy] i pozwoliła nie tylko przeżywać radość odkrywcy, lecz
także doznawać głębokich wzruszeń przy odczytywaniu głosów przeszłości

261

i doświadczaniu prawdy o tym, że archiwa są historyczną pamięcią Kościoła
i Narodu”.
Robert T. Ptaszek

Dr Zbigniew Ruczaj – doktor nauk medycznych, Honorowy Obywatel
Miasta Drohiczyna, autor wspomnień o Drohiczynie oraz wielu publikacjach o historii Drohiczyna i ziemi drohiczyńskiej.
LAUDACJA
Dr Zbigniew Ruczaj urodził się w Drohiczynie w 1932 r. w rodzinie nauczycielskiej. Szkoła Ogólnokształcąca w Drohiczynie i matura
w 1950 roku. Po maturze wyjechał na studia farmaceutyczne do Warszawy.
Praca zawodowa w instytutach badawczych; (Państwowy Zakład Higieny;
Instytut Antybiotyków, Instytut Farmaceutyczny, Dział Naukowy – T. Z.
Farm „Polfa”) na stanowiskach asystenta, adiunkta, samodzielnego pracownika naukowego;
Doktorat nauk farmaceutycznych Uniwersytetu Medycznego – Warszawa 1966.
50-letni dorobek naukowy Zbigniewa Ruczaja związany jest z pracą
badawczą nad lekami w kraju i za granicą. Dorobek ten to około 70 publikacji naukowych i patentów, a także nagroda prezesa Polskiego Towarzystwa Biochemicznego za prace badawcze. Doktor Ruczaj był stypendystą
ONZ w USA. Zajmował się również pracą dydaktyczną na uniwersytecie
w Nigerii.
Bez względu na miejsce pobytu zawsze utrzymywał kontakt z miastem swojej młodości. Honorowy Obywatel Miasta Drohiczyna, autor
wspomnień o Drohiczynie w wielu publikacjach oraz książce Drohiczyn
– historyczna stolica Podlasia.
Kocha swoje miasto Drohiczyn, ludzi, przyrodę.
Urszula Tomasik

Zofia Hermanowicz – poetka ludowa, autorka pieśni „Drohiczyn, Drohiczyn” śpiewanej podczas wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Drohiczynie.
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LAUDACJA
Zofia Hermanowicz urodziła się 7 maja 1941 roku. Od 20 lat
mieszka w Nurcu-Stacji na ul. Lipowej 8. Jest to osoba o twórczym usposobieniu, pełna pomysłów w zakresie rozwoju kultury lokalnej. Wszechstronnie uzdolniona, twórczyni haftu, szydełkowania oraz autorka wierszy związanych z kulturą Podlasia.
Najbardziej znanym utworem poetyckim autorki jest tekst piosenki
Drohiczyn, Drohiczyn…. Pani Zofia ułożyła go na koncert dla zespołu Tęcza, który odbył się w dniu 26 lipca 1998 roku podczas obchodów jubileuszu 500-lecia Drohiczyna.
Od roku 1999 tekst piosenki znany jest w całej Polsce, gdyż śpiewano ją podczas wizyty Ojca Świętego w Drohiczynie.
Pani Zofia Hermanowicz jest również autorką piosenki dziękczynnej, która napisała po wizycie Papieża w Drohiczynie oraz wiersza po jego
śmierci Pożegnanie Papieża.
Piosenki Maryjne Pani Zofii słyszymy w Katolickim Radiu Podlasie.
Można je także posłuchać na kasetach, które zostały nagrane i są rozpowszechniane. To bardzo aktywna postać w nurzeckim środowisku społecznym.
Urszula Tomasik

Prof. dr hab. Marian Gardziński – artysta plastyk, absolwent Wydziału
Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wykładowca w Zakładzie
Plastyki Akademii Podlaskiej. Zajmuje się rzeźbą, malarstwem oraz medalierstwem. Twórca projektu medalu upamiętniającego wizytę Papieża Jana
Pawła II w Drohiczynie.
LAUDACJA
Prof. dr hab. Marian Gardziński urodził się w 1939 roku. Ukończył studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Dyplom w 1965 r. w pracowni prof. Franciszka Strynkiewicza. Od 1971 r.
jest wykładowcą w Zakładzie Plastyki Akademii Podlaskiej. Zajmuje się
twórczością artystyczną w dziedzinie rzeźby, malarstwa i medalierstwa.
Członek ZPAP. W latach 1976-1981 przewodniczący Delegatury Siedleckiej ZPAP. Jest laureatem ogólnopolskich konkursów rzeźbiarskich i medalierskich. Otrzymał m. in. III nagrodę w konkursie na pomnik Fryderyka
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Chopina dla Londynu. Autor pomników: Henryka Sienkiewicza w Okrzei
i papieża Jana Pawła II w Siedlcach oraz popiersia Tadeusza Kościuszki
w Siedlcach, a także portretów rzeźbiarskich, m. in. Józefa Bema, Stefana
Żeromskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza. Ma w swoim dorobku artystycznym kompozycje
przestrzenne wykonane w drewnie, kamieniu, brązie i ceramice. Jest również autorem medali okolicznościowych bitych w brązie i srebrze. Malarstwo Mariana Gardzińskiego prezentowane były na wielu wystawach indywidualnych, zbiorowych i poplenerowych. Jego rzeźby i obrazy znajdują się
w zbiorach muzealnych w kraju, w kolekcjach prywatnych w Polsce i za
granicą, m. in. w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Kanadzie,
Norwegii, Szwecji, Włoszech, Izraelu i Australii.
Andrzej W. Świderski

Medal Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego upamiętniający
wizytę Papieża Jana Pawła II w Drohiczynie otrzymały także szkoły im. Jana Pawła II oraz szkoły im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego obecne na
spotkaniu szkół 8 czerwca 2009 roku w Drohiczynie.
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Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe
– dzieje i działalność
Drohiczyn Scientific Society − History and Activity
Wydanie pierwszego numeru Drohiczyńskiego Przegląd Naukowego
to doskonała okazja by przypomnieć i uporządkować dotychczasową działalność Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego.
I. Początki
Pomysł stworzenia Towarzystwa pojawił się w trakcie I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Bezpieczeństwo człowieka wobec współczesnych i przyszłych wyzwań zorganizowanej w Drohiczynie w dniach
7-9 września 2004. Pomysłodawcą konferencji, a także inicjatorem powstania Towarzystwa był profesor Jan Dębowski – ówczesny kierownik Katedry
Filozofii i Socjologii Polityki Instytutu Nauk Społecznych Akademii Podlaskiej.
Podczas konferencji odbyło się zebranie komitetu założycielskiego
Towarzystwa1. Zebrani pod przewodnictwem prof. Dębowskiego jednogłośnie podjęli uchwałę nr 01/04 z dnia 09.09.2004 roku o następującej treści:
„Członkowie zebrania założycielskiego powołują Drohiczyńskie
Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Drohiczynie”.
Następnie ustalono jednolity tekst statutu oraz powołano Komitet
Założycielski składzie:
1) Jan Dębowski
2) Edward Jarmoch
3) Andrzej Wawrzyniec Świderski
W trakcie zebrania powołano również Zarząd w składzie:
1) Edward Jarmoch – Prezes
2) Jan Dębowski – Wiceprezes
3) Andrzej Wawrzyniec Świderski – Sekretarz
4) Adam Lorens – Członek
1

W skład komitetu weszli: Eugeniusz Beszta-Borowski, Wojciech Borzym, Jan Dębowski,
Józef M. Dołęga, Edward Jarmoch, Tomasz Jaszczołt, Anna Latawiec, Adam Lorens, Piotr
Matusak, Sławomir Mazur, Mieczysław Ozorowski, Zbigniew Rostkowski, Tadeusz Syczewski, Andrzej Świderski i Antoni Tymiński.
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Jednak formalne perturbacje związane z uzyskaniem przez Towarzystwo osobowości prawnej sprawiły, że za początek oficjalnej działalności
Towarzystwa uznać należy rok 2006.
II. Oficjalna działalność Towarzystwa
Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe powstało, aby aktywizować
i organizować środowisko naukowe w Drohiczynie i regionie nadbużańskim. Towarzystwo propaguje wartości wynikające z wielokulturowej tradycji tego regionu, a także tworzy intelektualne zaplecze dla przyszłych badań naukowych dotyczących wielokulturowych tradycji Drohiczyna i województw: podlaskiego, lubelskiego oraz mazowieckiego.
Główne zadania Towarzystwa to wspieranie twórczości naukowej, literackiej i artystycznej związanej z wielokulturową tradycją tych regionów
oraz umacnianie więzi chrześcijańskich środowisk: naukowych, artystycznych i inteligenckich. Działając w środowisku wielu przenikających się
kultur Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe pragnie oddziaływać na społeczność lokalną w duchu poszanowania każdego człowieka niezależnie
od jego pochodzenia, wykształcenia i postawy wobec religii.
Formy, w których przejawia się aktywność Towarzystwa są różnorodne. Zaczęliśmy od organizowania działalności naukowej – międzynarodowych i krajowych konferencji oraz sympozjów. Do tej pory zorganizowaliśmy:
1. Międzynarodowe konferencje dotyczące różnych aspektów bezpieczeństwa i wielokulturowości, które odbywają się w Drohiczynie od
2004 roku w stałym terminie 7-9 września. Od początku korzystamy
z gościnnych pomieszczeń Wyższego Seminarium Duchownego.
Tematyka dotychczasowych konferencji:
I. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo człowieka
wobec współczesnych i przyszłych wyzwań – 7-9 września 2004;
II. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a proces
transformacji systemowej – 7-9 września 2005;
III. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo człowieka
a proces wsparcia społecznego – 7-9 września 2006;
IV. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo człowieka
a wielokulturowość – 7-9 września 2007;
V. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo człowieka
a transdyscyplinowość w wielokulturowej tradycji – 7-9 września 2008;
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2. Z okazji 10 rocznicy spotkania ekumenicznego z Ojcem Świętym Janem
Pawłem II, które odbyło się w Drohiczynie 10.06.1999 roku Drohiczyńskie
Towarzystwo Naukowe w dniu 9.06.2009 zorganizowało I Sympozjum Naukowe zatytułowane: Wielokulturowość w nauczaniu Jana Pawła II.
3. Towarzystwo było także współorganizatorem konferencji: Rozwój
osobowy a system wartości ucznia, która dobyła się 14 czerwca 2007
w Siedlcach
Zajmujemy się również wydawaniem własnych publikacji i czasopism. Do tej pory opublikowaliśmy I numer Drohiczyńskiego Przeglądu Naukowego (w wersji papierowej i elektronicznej) oraz następujące
pozycje książkowe:
- Bezpieczeństwo człowieka a proces transformacji systemowej, red. Jan
Dębowski, Edward Jarmoch, Andrzej W. Świderski, Siedlce 2006;
- Bezpieczeństwo człowieka a proces wsparcia społecznego, red. Jan Dębowski, Edward Jarmoch, Andrzej W. Świderski, Siedlce 2007;
- Bezpieczeństwo człowieka a wielokulturowość, red. Jan Dębowski,
Edward Jarmoch, Andrzej W. Świderski, Siedlce 2008;
- Ks. Edward Jarmoch, Praca socjalna, Siedlce-Drohiczyn 2009.
Po raz pierwszy przyznaliśmy także nagrodę im. Jana Pawła II za
realizację wartości, które wynikają z wielokulturowej tradycji (o szczegółach nagrody i jej pierwszych laureatach piszemy w osobnym tekście).
Planujemy nadal poszerzać sferę naszych działań. Ma ona objąć
między innymi:
- opracowywanie analiz i ekspertyz dotyczących: edukacji środowiskowej, bezpieczeństwa człowiek, ekologii, ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowej tradycji;
- pomoc w prowadzeniu regionalnej działalności naukowej oraz dbanie
o miejsca pamięci narodowej;
- nawiązywanie współpracy z innymi towarzystwami naukowymi;
- gromadzenie zbiorów bibliotecznych i archiwizowanie materiałów
związanych z działalnością statutową Towarzystwa;
- przyznawanie nagród: instytucjom, wybitnym uczonym, twórcom literackim, artystom i autorom prac naukowych za realizację wartości, które
wynikają z wielokulturowych tradycji;
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- prowadzenie działalności edukacyjnej na poziomie: średnim, wyższym,
podyplomowym w Collegium Nobilium.
III. Obecne Władze Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego
Zarząd:
1. ks. bp dr Antoni Dydycz – Prezydent honorowy, (przewodniczy Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu)
2. ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch – Prezydent, (kieruje pracami Walnego Zgromadzenia i Zarządu, przewodniczy Komitetom Międzynarodowych i Krajowych Konferencji Naukowych)
3. dr Andrzej Wawrzyniec Świderski – Kanclerz, (koordynuje pracę sekcji, przewodniczy Komitetowi Wydawniczemu)
4. Urszula Tomasik – Sekretarz, (archiwizuje prace Walnego Zgromadzenia i zarządu, przewodniczy Sekcji Administracyjnej)
5. dr Aldona Izabela Trzpil – Członek zarządu, (przewodniczy Sekcji
Organizacji i Realizacji Projektów)
6. prof. dr hab. Jan Dębowski – Członek zarządu, (przewodniczy Sekcji
Nauki)
7. dr hab. Robert T. Ptaszek – Członek zarządu, (przewodniczy Sekcji
Promocji Medialnej)
8. mgr inż. Adam Lorens – Członek zarządu, (przewodniczy Sekcji Edukacji)
9. ks. Paweł Anusiewicz – Członek zarządu (przewodniczy Sekcji Finansów)
Komisja Rewizyjna
1. ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski – Przewodniczący
2. ks. dr Zbigniew Rostkowski
Sąd Koleżeński
1. prof. dr hab. Anna Latawiec
2. prof. dr hab. Ryszard Rosa
3. mgr Joanna Niemirska
Zarząd pod przewodnictwem Prezydenta Honorowego Towarzystwa – Księdza Biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza co roku w grudniu
spotyka się na Walnych Zgromadzeniach. Zgromadzenia te odbywają się
w Kurii Biskupiej w Drohiczynie i są połączone z opłatkiem.
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Terminy dotychczasowych zebrań:
I. Walne Zgromadzenie – 15 grudnia 2006;
II. Walne Zgromadzenie – 15 grudnia 2007;
III. Walne zgromadzenie – 20 grudnia 2008;
***
Więcej informacji o Towarzystwie i jego działalności znaleźć
można na stronie internetowej Towarzystwa, której autorem jest dr hab.
Robert T. Ptaszek – Członek zarządu Towarzystwa, przewodniczący
Sekcji Promocji Medialnej.
Strona dostępna jest w Internecie pod adresem www.drohiczyntn.pl.
Robert T. Ptaszek
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Statut
Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe działa na podstawie Ustawy z dnia
7 kwietnia1969 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. PRL nr 20, poz. 104,
z dnia 10 kwietnia 1989 r., z późniejszymi zmianami).
§2
Towarzystwo posiada osobowość prawną i status organizacji pożytku publicznego.
§3
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar województw: podlaskiego,
lubelskiego i mazowieckiego, a siedzibą jego władz jest miasto Drohiczyn.
§4
Towarzystwo używa herbu miasta Drohiczyna, pieczęci podłużnej lub okrągłej o następującej treści: Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe
w Drohiczynie.
§5
Towarzystwo może tworzyć sekcje tematyczne.
§6
Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji
o zbliżonym zakresie działania statutowego.
§7
Towarzystwo opiera swą działalność przede wszystkim na pracy społecznej
członków, może również zlecać niektóre prace i zawierać umowy o dzieło.
§8
Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą.
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Rozdział II
Cele i środki działania
§9
1. Celem Towarzystwa jest:
a) organizowanie środowiska naukowego, twórczego, inteligenckiego
w Drohiczynie i regionie nadbużańskim w celu propagowania wartości wynikających z wielokulturowej tradycji;
b) prowadzenie działalności edukacyjnej na poziomie: średnim, wyższym,
podyplomowym w Collegium Nobilium;
c) tworzenie intelektualnego zaplecza dla przyszłych badań naukowych dotyczących wielokulturowych tradycji Drohiczyna i województw: podlaskiego, lubelskiego , mazowieckiego;
d) prowadzenie badań naukowych nad historią i kulturą: Drohiczyna, Podlasia, Lubelszczyzny, Mazowsza;
e) umacnianie więzi chrześcijańskich środowisk: naukowych, artystycznych, inteligenckich;
f) wspieranie twórczości naukowej, literackiej i artystycznej związanej
z wielokulturową tradycją;
g) socjalne oddziaływanie na społeczność lokalną w duchu poszanowania
każdego człowieka niezależnie od jego pochodzenia, wykształcenia i postawy wobec religii;
h) reprezentowanie interesów Towarzystwa w relacjach z różnymi organizacjami społecznymi: Drohiczyna, Podlasia, Lubelszczyzny, Mazowsza oraz
wobec organów administracji samorządowej, państwowej i międzynarodowej.
2. Środki działania:
a) organizowanie działalności naukowej i oświatowej: konferencji, zjazdów,
spotkań, odczytów;
b) opracowywanie analiz i ekspertyz dotyczących: edukacji środowiskowej,
bezpieczeństwa człowiek, ekologii, ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowej tradycji;
c) wydawanie własnych publikacji i czasopism;
d) prowadzenie własnej działalności gospodarczej;
e) powoływanie fundacji do wspierania celów statutowych Towarzystwa;
f) pomoc w prowadzeniu regionalnej działalności naukowej oraz dbanie
o miejsca pamięci narodowej;
g) nawiązywanie współpracy z towarzystwami naukowymi działającymi:
w regionie, o zasięgu międzynarodowym;
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h) gromadzenie zbiorów bibliotecznych i archiwizowanie materiałów związanych z działalnością statutową Towarzystwa;
i) przyznawanie nagród: instytucjom, wybitnym uczonym, twórcom literackim, artystom i autorom prac naukowych za realizację wartości, które wynikają z wielokulturowych tradycji.

Rozdział III
Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki
§10
1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne, które pragną aktywnie działać społecznie oraz wspierać w sposób sobie właściwy,
w tym materialnie, działalność statutową Towarzystwa.
2. Osoba prawna reprezentowana jest w Towarzystwie przez wyznaczonego
przez siebie przedstawiciela.
§ 11
Członkowie dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.
§12
1. Zwyczajnym członkiem Towarzystwa może zostać osoba fizyczna, która:
a) ukończyła lat 18;
b) ma dorobek naukowy lub kulturotwórczy bądź wykazuje szczególne zainteresowanie tą działalnością;
c) zgłosiła na piśmie swoje przystąpienie do Towarzystwa;
d) została doń przyjęta przez Zarząd Towarzystwa, w głosowaniu tajnym,
większością głosów.
2. Od uchwały pisemnej odmawiającej przyjęcia do Towarzystwa, ubiegający się ma prawo wnieść zażalenie do Walnego Zgromadzenia w ciągu
14 dni od jej doręczenia za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
§13
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna pragnąca
wspomagać pracą, lub innego rodzaju pomocą, usługą albo też wspierać finansowo działalność Towarzystwa.
2. Członek wspierający ma prawo:
a) brać udział w imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
b) brać udział w Walnym Zgromadzeniu, zebraniu, z głosem doradczym.
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§14
1. Prezydentem honorowym jest biskup drohiczyński.
2. Członkostwo honorowe jest nadawane osobom fizycznym przez Walne
Zgromadzenie za szczególne zasługi położone na rzecz Towarzystwa. Członek honorowy nie opłaca składki członkowskiej i ma prawo:
a) brać udział w imprezach organizowanych przez Towarzystwo;
b) przedstawiać swoje prace i ogłaszać je drukiem w publikacjach Towarzystwa.
§15
Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
b) uczestniczyć w zebraniach członkowskich,
c) przedstawiać swoje prace i ogłaszać je drukiem w publikacjach Towarzystwa.
§16
Członek zwyczajny jest zobowiązany:
a) propagować idee i cele działalności Towarzystwa,
b) brać udział w pracach Towarzystwa,
c) opłacać składki członkowskie.
§17
Przynależność do Towarzystwa ustaje:
a) poprzez dobrowolne wystąpienie zgłoszone do Zarządu Towarzystwa,
b) na skutek śmierci,
c) na skutek skreślenia z nieusprawiedliwionego braku aktywności trwającej
przez okres dwóch lat,
d) w wyniku wykluczenia z Towarzystwa na skutek orzeczenia Statutem
uprawnionego organu, np.: za niegodne postępowanie członka Towarzystwa,
e) w przypadku likwidacji osoby prawnej bądź jej rezygnacji z członkostwa,
f) przynależność członka honorowego ustaje na skutek śmierci lub rezygnacji.
§18
Wysokość wpisu składki członkowskiej, termin płatności ustala Walne
Zgromadzenie Towarzystwa.
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Rozdział IV
Władze Towarzystwa
§19
Władzami Towarzystwa są:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Zarząd Towarzystwa,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.
§20
Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa, uczestniczą
w nim wszyscy członkowie.
§21
Walne Zgromadzenie może być zwołane w trybie zwyczajnym lub, gdy zaistnieją okoliczności, w trybie nadzwyczajnym.
§22
Kadencja wszystkich statutowych organów trwa 4 lata.
§23
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Towarzystwa raz na rok.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu za okres sprawozdawczy,
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4. Zapoznawanie się ze sprawozdaniami Sądu Koleżeńskiego,
5. Rozpatrywanie, zatwierdzanie budżetu i planu pracy Towarzystwa na
następną kadencję,
6. Zmiana Statutu Towarzystwa,
7. Wybór władz Towarzystwa,
8. Podejmowanie uchwał w sprawach, w których statut nie upoważnia do
działania innych organów Towarzystwa,
9. Podejmowanie uchwał w sprawach majątku Towarzystwa,
10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał statutowych organów Towarzystwa,
11. .Nadawanie godności członka honorowego,
12. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu i likwidacji Towarzystwa,
13. Ustalenie wysokości składki.
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§24
1. Dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie potrzebna jest obecność przynajmniej połowy członków.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w drugim terminie, zwołanego dla załatwienia tego samego porządku obrad, ważne są bez względu na liczbę obecnych członków.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością
głosów.
4. Zmiana Statutu Towarzystwa i jego rozwiązanie wymaga większości 2/3
głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych.
§25
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane:
a) na mocy poprzedniego Walnego Zgromadzenia,
b) na mocy uchwały Zarządu Towarzystwa,
c) na żądanie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,
d) na pisemne żądanie 1/5 ogółu członków Towarzystwa uprawnionych do
głosowania.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatruje tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.
§26
1. Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym mają ci
członkowie, którzy spełniają wymagane warunki statutowe.
2. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu można realizować tylko osobiście.
3. Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym mają
członkowie honorowi, wspierający oraz zaproszeni goście.
§27
1. Pisemne zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu z podaniem miejsca,
daty i porządku obrad Zarząd Towarzystwa przesyła członkom co najmniej
na 14 dni przed terminem zebrania.
2. Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada warunkom jak w ust. 1, z tym, że zawiera informację na czyje żądanie zostaje zwołane.

§28
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1. Pracami Walnego Zgromadzenia kieruje i przewodniczy mu Prezydent,
oraz Kanclerz.
2. Obrady Walnego Zgromadzenia są protokołowane. Protokół podpisują:
Prezydent i Sekretarz.
§29
O jawności lub tajności głosowania poszczególnych wniosków na Walnym
Zgromadzeniu decyduje każdorazowo Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
§30
Zarząd Towarzystwa składa się z: od 4 do 8 osób.
§31
1. Zarząd Towarzystwa wyłania na pierwszym posiedzeniu ze swego grona:
prezydenta, kanclerza, sekretarza i członków.
2. Zarząd Towarzystwa zbiera się na posiedzeniu nie rzadziej niż raz na
kwartał.
3. Do kompetencji i obowiązków Zarządu Towarzystwa należy:
a) wykonywanie uchwał i zaleceń Walnego Zgromadzenia,
b) kierowanie na bieżąco sprawami Towarzystwa.
c) przygotowanie materiałów na posiedzenia.
§32
Ustępujący członkowie Zarządu mogą być ponownie wybrani do Zarządu.
§33
1. Do zakresu działania Zarządu Towarzystwa należy:
a) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz
b) kierowanie sprawami Towarzystwa,
c) sporządzanie rocznych sprawozdań, budżetu i bilansów oraz przedstawianie ich Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia i zatwierdzenia,
d) przyjmowanie i skreślanie członków wspierających,
e) administrowanie majątkiem Towarzystwa w granicach ustalonych przez
Walne Zgromadzenie,
f) prowadzenie korespondencji i rachunkowości Towarzystwa zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia
uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie z tym, że jednym z nich
winien być Prezydent lub Kanclerz.
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3. Do dysponowania środkami pieniężnymi upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie z tym, że jednym z nich winien być Prezydent lub Kanclerz.
§34
1. Uchwały Zarządu są prawomocne, jeżeli zostały podjęte przy obecności
co najmniej połowy jego składu, w tym Prezydenta lub Kanclerza.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezydenta.
3. Zarząd upoważniony jest do sporządzania tekstu jednolitego Statutu.
§35
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego,
sekretarza i jednego członka.
2. Członkowie Komisji nie mogą wchodzić w skład innych organów Towarzystwa.
§36
1. Komisja Rewizyjna czuwa nad zgodną z prawem i statutem działalnością
Towarzystwa. Dokonuje kontroli finansowej w czasie dowolnym, a obowiązkiem jej jest sprawdzić przynajmniej raz w roku wszystkie księgi, dokumenty i stan majątkowy Towarzystwa. Z każdej dokonanej kontroli Komisja sporządza protokół i wydaje ewentualne zalecenia. Ze swej działalności Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu.
2. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu wnioski
w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§37
Sąd Koleżeński:
1. Sąd Koleżeński składa się z trzech osób wybranych przez Walne Zgromadzenie. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie spraw wynikłych między członkami na tle pracy w Towarzystwie.
3. Sąd Koleżeński może w zależności od wagi sprawy:
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a) zwrócić ustnie uwagę członkowi na jego niewłaściwe postępowanie,
b) upomnieć członka na piśmie,
c) wnioskować o skreślenie bądź wykluczenie członka z Towarzystwa.
4. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów. Od
uchwały Sądu stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego
Zgromadzenia. Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od dnia doręczenia
uchwały za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego.
5. O terminie Walnego Zgromadzenia Zarząd Towarzystwa powiadamia
osoby odwołujące się od decyzji Sądu Koleżeńskiego.
§38
Uzupełnienie składu władz wszystkich szczebli może nastąpić w drodze kooptacji do wysokości 1/3 członków władz pochodzących z wyboru.

Rozdział V
Majątek Towarzystwa
§39
1. Majątek Towarzystwa stanowią wpływy z:
a) wpisowego i składek,
b) działalności gospodarczej, imprez naukowych i kulturalnych,
c) sum pochodzących od członków wspierających,
d) fundacji, dotacji, darowizn, zapisów.
2. Dochody z działalności gospodarczej służą wyłącznie celom statutowym
Towarzystwa.
3. Walne Zgromadzenie Towarzystwa jest władne podjąć uchwałę
w przedmiocie likwidacji Towarzystwa i o przeznaczeniu jego majątku

Zatwierdzono na II Walnym Zgromadzeniu Drohiczyńskiego Towarzystwa
Naukowego
Drohiczyn, 15 XII 2007.

