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Ks. Bogusław Drożdż
Bezdroża laicyzmu



Bezdroża laicyzmu
Ks. Bogusław Drożdż 1

Współczesne społeczeństwa, aspirujące do nazywania 
się bardziej demokratycznymi niż pluralistycznymi, zna-
cząco przesiąknięte ideą wolności, jak również tendencją 
do wyrównywania jakichkolwiek nierówności społecznych 
czy osobowościowych, doświadczają gwałtownych zmian, 
które przede wszystkim znajdują odzwierciedlenie w kul-
turowych stylach życia. Jeśli kiedyś społeczeństwo ludzkie 
kierowało się tzw. losem, to obecnie mówi się, że styl życia 
człowieka uzależniony jest od jego własnych „wyborów”. 
Czy jest prawdą, że nastąpiło przejście od „społeczeństwa 
losu” – „społeczeństwa zamkniętego” do „społeczeństwa 
wyboru” – „społeczeństwa otwartego”? Współczesne na-
uki społeczno-kulturowe tę zmianę zauważają. Również 
nauki filozoficzne i teologiczne przyglądają się tej kwestii, 
poszerzając jej rozumienie o kontekst ścierania się dwóch 
procesów: chrystianizacji z laicyzacją. 

Przypomnijmy, że w 2013 roku minęło 1700 lat od ogło-
szenia Edyktu mediolańskiego, na mocy którego religia 
chrześcijańska w całym Imperium Rzymskim, tj. w części 
wschodniej i zachodniej, mogła być wyznawana bez prze-
szkód. W tym edykcie odnajdujemy słowa: „[…] chrze-
ścijanom i wszystkim dać zupełną wolność wyznawania 
religii, jaką kto zechce”, a nieco dalej następujące: „[…] 
nikomu nie można zabronić swobody decyzji, czy myśl 
swą skłoni do wyznania chrześcijańskiego, czy do innej 
religii, którą sam za najodpowiedniejszą dla siebie uzna”.

1 Ks. dr hab. Bogusław Drożdż, prof. PWT we Wrocławiu, kierownik Ka-
tedry Nowej Ewangelizacji PWT, redaktor naczelny kwartalnika „Społe-
czeństwo” oraz redaktor naczelny „Legnickich Studiów Teologiczno-Hi-
storycznych PERSPECTIVA”.
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Znaczenie tej rocznicy jest ogromne z powodu kultu-
rowego i cywilizacyjnego ciśnienia, zmierzającego do cał-
kowitego wyrzucenia wartości chrześcijańskich z publicz-
nego życia Europejczyków. Co wtedy się stanie? Są tylko 
dwie możliwości: albo unijny laicyzm, albo unijna konfe-
syjność. Państwo laickie, czyli ateistyczne, niszczy pod-
stawowe prawo do wolności religijnej przez totalitaryzm 
równości, który odżywia się relatywizmem moralnym. 
Również koncepcja państwa konfesyjnego, wyznaniowe-
go, sprzeciwia się prawu wolności religijnej, tak pięknie 
uwydatnionemu przez Edykt mediolański i stale obec-
nemu w katolickiej myśli społecznej. Konfesyjność urzę-
dowa arogancko manipuluje religią i wyznawaną wiarą, 
a przecież ani wyznawca, ani żadna instytucja państwowa 
czy religijna nie jest i nie może być właścicielem Boga!

Tylko wolność religijna gwarantuje społeczny porządek 
i szczęście obywateli. Zakłada ona bowiem uczestnictwo 
w wartościach absolutnych, takich jak prawda, dobro 
i piękno. Służba tym wartościom jest zadaniem każdej 
zdrowej struktury państwowej. Dlatego ani laicka promo-
cja relatywizmu, ani konfesyjna wzgarda wobec tajemnicy 
Boga nie przyniosą błogosławionego daru pokoju i rozwo-
ju. Stąd aktualne jest wołanie o zauważenie Edyktu me-
diolańskiego, tak haniebnie pomijanego i lekceważonego 
przez różne podmioty życia społecznego.

W kontekst walki między chrześcijaństwem a laicy-
zmem można wpisać następującą maksymę: „Empty! Aby 
polityk nie był pasożytem!” – taki tytuł może nosić książ-
ka wspomagająca formację polityków, ale i społeczników. 
Oni, zarządzając ludźmi, ustanawiają prawa, wpływają 
istotnie na edukację i kulturę, dysponują informacją i me-
diami oraz lokują w przestrzeni publicznej sprawy finan-
sowo-gospodarcze. Jeżeli polityk pokornie uczy się dobra 
wspólnego i podchodzi do niego z szacunkiem, a nawet 
z bojaźnią, to na pewno nie jest publicznym pasożytem. 

Można sformułować kilka głównych zasad etyki poli-
tycznej zobowiązujących polityków to tego, aby swoje 
powołanie wykonywali zgodnie z wymogami najwyższej 
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wartości społecznej, czyli prawdziwie odczytanym dobrem 
wspólnym. 
1. Tylko polityk prawego sumienia jest mężem sta-

nu. Gdy nakaz sumienia (norma szlachetnego działania) 
jest ważniejszy niż norma legalnie ustanawiana, to tzw. 
litera prawa otrzyma swego ducha (moralność prawa na-
turalnego oświetlona Bożym światłem). 
2. Polityk  nie może  negować  istnienia  i  działania 

Boga. Walka z Nim na drodze promocji ateizmu (Boga 
nie ma) czy też religijnego fanatyzmu (czynienie z Boga 
narzędzia dla swoich interesów) stawia polityka w miejsce 
Wszechmogącego Zbawcy Ludzkości, co jest głęboko nie-
bezpiecznym ideologicznym kłamstwem.
3. Polityk  słucha,  bo  chce  pomóc. Jeśli nie słucha 

ludzi, bo uznaje, że wie i nie przeprowadza korekty tego, 
co wie, wtedy jego poglądy tracą kontekstowość, co spra-
wia, że szybkim krokiem oddala się od spraw ludzkich, 
obecnych w całej rozciągłości w dobru wspólnym, które 
nie pomija nikogo, zwłaszcza najsłabszych i wyklucza-
nych.
4. Polityk  broni  życia  jako  najwyższej  wartości 

ludzkiej. Jeśli będzie karał obrońców życia, to znaczy, że 
będzie nagradzał zbrodniarzy.
5. Polityk jest człowiekiem pokoju. Jeżeli nie szanu-

je ludzkiej godności i wynikających z niej praw podsta-
wowych, to musi („powinien” – to za mało) być usunięty 
z urzędu władzy.

Zapraszamy szanownych Czytelników do lektury na-
szego czasopisma. Niech poczyniona refleksja wyda owoc 
w formie konkretnych działań społecznych występują-
cych wbrew laicyzmowi. I to zdecydowanie, bez zgody na 
przyjmowanie „trojańskich koni”, czyli tolerancji wobec 
mniejszego zła.

OD REDAKCJI
Ks. Bogusław Drożdż – Bezdroża laicyzmu
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Smutek i niebezpieczeństwo 
relatywizmu
Ks. Bogusław Drożdż1

Jak bardzo zadziwiające jest to, że dla niektórych ludzi 
czy grup polityczno-finansowych i medialnych, czyli tzw. 
trzymających jakąś „władzę”, istnieją pytania, których nie 
powinno się stawiać, a nawet nie wolno zadawać. I nie 
chodzi o pytania szczegółowe, które ciekawsko penetrują 
jakąś sprawę, ale o pytania fundamentalne dla człowie-
ka; pytania, przed którymi każdy człowiek wcześniej czy 
później musi po prostu stanąć; pytania, które są wyra-
zem jego rozumnego i wolnego człowieczeństwa. Dotyczą 
one właściwie dwóch obszarów: poznawczego i etycznego. 
Pierwsze brzmi: co jest prawdą, a co fałszem? Drugie: co 
jest dobre, a co złe? Stawiając je, człowiek lokuje siebie 
w przestrzeni adekwatnego opisywania, jak i osądzania 
rzeczywistości, której dotyka swoją egzystencją.

I oto są ludzie, przedstawiciele współczesnej – jak mó-
wią – nowoczesnej kultury, którzy twierdzą, wywierając 
przy tym presję medialną, prawną i naukową na społe-
czeństwie, że tak stawiane pytania niczemu nie służą, 
a zatem na pewno szkodzą. U podstaw tak kształtowanej 
opinii publicznej, ale i chęci ustawowego formułowania 
prawa obywatelskiego, znajduje się nie co innego jak 
relatywizm. Ideologia ta, jak i inne jej podobne, w swej 
logiczności jest zafiksowana: notorycznie zabrania czegoś, 
co sama czyni. Okazuje się bowiem, że programowo ucie-
ka od oceny poznawczej i moralnej, a praktycznie stosuje 
osąd, że coś jest niewłaściwe, jest niepoprawne politycz-
nie. Domagając się obojętności czy zarzucenia pytań roz-
1 Ks. dr hab. Bogusław Drożdż, prof. PWT we Wrocławiu, kierownik Ka-
tedry Nowej Ewangelizacji PWT, redaktor naczelny kwartalnika „Społe-
czeństwo” oraz redaktor naczelny „Legnickich Studiów Teologiczno-Hi-
storycznych PERSPECTIVA”.
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strzygających o prawdzie i dobru, sama arbitralnie narzu-
ca szczegółowe rozwiązania. To zafiksowanie wprowadza 
dyktatorsko, ponieważ chaos, będący owocem nielogicz-
ności, trzeba czymś ujarzmić, a więc najlepiej, obok kpiny 
i ironii, agresją wobec inaczej myślących. Sprawdza się 
tutaj historycznie uwypuklona prawda, że „siła” pozba-
wiona inteligencji i moralności wynajduje wroga, którego 
fanatycznie, a często i okrutnie zwalcza.

Relatywizm poznaczy oraz relatywizm etyczny neuro-
tycznie ucieka od poszukiwania sensu, a więc od najodle-
glejszych celów, które w sposób naturalny przynależą do 
danego bytu, gdyż wyznaczają perspektywę jego pełnych 
możliwości. Postawy relatywistyczne, skupiając uwagę 
na tym, co konkretne, przyjemne i korzystne, obdzierają 
ludzką wolność z odpowiedzialności, a więc tej właściwo-
ści, która jest podstawowym nośnikiem rozumnej wier-
ności i zaufania. Bez nich ludzkie wybory nie wpisują 
się w realizację dalekich i ostatecznych celów. Wybory 
te wypełnia zatem to, co znajduje się w zasięgu ręki, co 
jest bliskie i łatwo dostępne. Z tego względu relatywizm 
poznawczy i moralny nie gwarantuje ani rozwoju osobo-
wego, ani społecznego. Nie jest tym samym żadną nowo-
czesnością. Przeciwnie! Relatywizm prowadzi do regresu. 
Ogłupia fasadowością, a sprzedając kłamstwo, upaja ilu-
zją wolności. Nadto narzuca, niby delikatnie proponując, 
jad demoralizacji.

Dokonawszy takiego wprowadzenia, przyjrzyjmy się 
nieco dokładniej, jakby warsztatowo, temu, co kryje się 
pod pojęciem relatywizmu. Postawmy również pytanie 
o źródła relatywizmu, jak i jego skutki. Oczywiście, kie-
rując się celami metodologicznymi, trzeba także zwrócić 
baczniejszą uwagę na rodzaje relatywizmu.

Pojęcie relatywizmu

Jest sens mówić o relatywizmie tylko w kontekście 
absolutyzmu. Co to znaczy? Jeżeli uważamy, że coś jest 
relatywne, czyli względne, to jednocześnie trzeba nam 
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wiedzieć, czym jest absolutność, czyli bezwzględność. 
Słusznie się uważa, że pojęcie absolutności łączy się 
z takimi pojęciami, jak stałość, niezmienność, trwałość, 
niepodważalność, pewność. To samo dotyczy intere-
sujących nas rzeczy, czy ogólnie mówiąc kwestii, które 
charakteryzujemy powyższymi pojęciami. Mówimy zatem 
o niezmienności kwestii, jej trwałości, niepodważalności 
i absolutnej pewności.

W kontekście tak ujętych pojęć i kwestii należy rozpa-
trzeć sprawę względności, czyli relatywizmu. Zauważamy 
od razu, że to, od czego coś jest zależne, charakteryzuje 
się właśnie zmiennością, podważalnością, brakiem pew-
ności i oczywiście trwałości. Pojęcia niosące w sobie ła-
dunek względności będą więc drugorzędnymi wobec tych 
„bezwzględnych”, a tym samym będą ich przeciwieństwa-
mi. Podobnie i wszelkie kwestie opisane pojęciami względ-
nymi będą sytuowane jako drugorzędne czy pochodne 
wobec tych, które nazywane są pojęciami bezwzględnymi.

Jeszcze jedną zależność na pewno należy zauważyć. Re-
latywizm trzeba związać z problemem bytowości, powiedz-
my tutaj wprost, z jakością istnienia. Otóż z logicznego 
punktu widzenia trzeba zaakceptować prawdę, że to, co 
bezwzględnie pierwotne, tworzy kontekst dla tego, co jest 
jedynie względne. Nie byłoby względne, gdyby nie można 
było tego „czegoś” odnieść do wymiaru absolutnego. Ktoś 
powie, że można mówić o zależności jednej względności od 
drugiej i wszystko jest jasne. Tak jednak nie jest. W tym 
przypadku również wchodzimy na płaszczyznę absolutno-
ści, jednak jakby od innej strony, gdyż koniecznie ujawnia 
się jakaś hierarchia zależności: coś jest mniej lub bardziej 
zależne od drugiego. A tam, gdzie mowa o hierarchiczności, 
to siłą rzeczy aktualizuje się „komunikacja” z przestrzenią 
bezwzględności. Kolokwialnie mówiąc, nawet i tzw. chaos 
w swej głębi jest uporządkowany, dlatego w rzeczywistości 
chaos co do istoty nie istnieje.

Po tym zagajeniu zwróćmy uwagę na kilka słowniko-
wych definicji relatywizmu. Powszechna encyklopedia 
filozofii podaje, co następuje: „Relatywizm (łac. relativus 
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– względny; od: referre – odnosić, oddawać) – stanowisko 
głoszące, że prawda jest zmienna, stopniowalna i że za-
leży od tego, kto coś twierdzi i w jakich okolicznościach; 
relatywizm jest związany z idealizmem filozoficznym; 
przeciwieństwem relatywizmu jest absolutyzm (łac. ab-
solutus – pewny, bezwarunkowy)”2. Nieco dalej czytamy: 
„Współcześnie relatywizm jest lansowany przez postmo-
dernizm – nurt myślowy wyrastający z irracjonalizmu 
i jego pseudofilozofii”3.

Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, napisa-
ny z myślą o studiujących filozofię chrześcijańską, pod 
hasłem «relatywizm» podaje, że w teorii poznania jest on 
przeciwstawny absolutyzmowi. Relatywizm to „[…] pogląd, 
wg którego wartość poznania ludzkiego jest względna 
i subiektywna – bądź dlatego, że nie może ono osiągnąć 
prawdy (sceptycyzm), bądź dlatego, że nie może dotrzeć 
do istoty rzeczy (krytycyzm kantowski, pozytywizm). Rela-
tywizm odrzuca możliwość obiektywnego kryterium praw-
dy, uzależniając jej ujęcie od konstytucji umysłu i narzą-
dów zmysłowych poszczególnych podmiotów poznających, 
od środowiska społecznego, warunków historycznych (np. 
konwencjonalizm, pragmatyzm). Relatywizm wiąże się 
z subiektywizmem, psychologizmem, historyzmem”4.

Krótki słownik filozoficzny, o proweniencji marksistow-
skiej, podaje, że relatywizm to „[…] idealistyczna teoria 
głosząca względność, konwencjonalność i subiektywność 
poznania ludzkiego. Uznając względność naszej wiedzy 
relatywizm neguje obiektywność poznania – uważa, że 
nasza wiedza nie odzwierciedla obiektywnego świata. 
Relatywizm jako postawa teorii poznania nieuchronnie 
prowadzi do sceptycyzmu, agnostycyzmu i sofistyki. 
Uznając, że nasza wiedza jest tylko względna, tj. całko-
wicie konwencjonalna, dowolna, relatywizm prowadzi do 

2 H. Kiereś. Relatywizm. W: Powszechna encyklopedia filozofii. Red.  
M. Maryniarczyk [i. in.]. T. 8. Lublin 2007 s. 716.
3 Tamże s. 718.
4 Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych. Opr. A. Podsiad, Z. Więc-
kowski. Warszawa 1983 kol. 336.
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subiektywnego idealizmu. Relatywizm jest źródłem ideali-
zmu «fizycznego»”5.

Znajdujemy i następujące określenie relatywizmu: „Za-
bobon wyrażający się w powiedzeniu «wszystko jest względ-
ne (relatywne)». Istotą relatywizmu jest uogólnienie teorii 
względności, dotyczącej zdań o ruchu ciał, na wszystkie 
zdania bez wyjątku. […] choć bardzo wiele zdań jest względ-
nych, niektóre całkiem oczywiście nie są względne. W szcze-
gólności zdanie «prawda jest względna» jest bezwzględnym 
fałszem, o ile w ogóle ma sen, bo zdanie P jest prawdziwe 
wtedy i tylko wtedy, kiedy to co P znaczy jest faktem, i to 
bez względu na ludzi, którzy o tym wiedzą albo nie wie-
dzą. Relatywizm jest w gruncie rzeczy tylko wytworniejszą 
postacią sceptycyzmu. Powodem jego popularności jest 
rozkład społeczny, utrata zaufania do zdrowego rozsądku 
i stąd przyjmowanie zabobonów z nim sprzecznych”6.

Zauważmy, że przytoczone określenia przeważnie już 
w pierwszych słowach tłumaczenia hasła podkreślają, 
iż rozumienie relatywizmu nade wszystko trzeba wiązać 
z kwestią rozumienia prawdy. Oczywiście, w dalszych 
analizach znawcy problematyki piszą i o innych aspek-
tach relatywizmu, zwłaszcza np. etycznym, niemniej po-
czyniona uwaga jest godna zapamiętania. Również i to 
jest ciekawe, że spotkać można słowniki, które nie tłu-
macząc, czym jest relatywizm w swej ogólności, wprost 
z jego rodzajów tworzą hasła główne. Wymieńmy tutaj 
Słownik filozoficzny opublikowany przez wydawnictwo 
Świat Książki, w którym odnajdujemy definicje opisowe 
dwóch terminów: relatywizm moralny7 i relatywizm po-
znawczy8.

5 Krótki słownik filozoficzny. Red. M. Rozental, P. Judin. Warszawa 1955 
s. 578.
6 J.M. Bocheński. Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobo-
nów. Paryż 1987 s. 92.
7 Słownik filozoficzny. Red. A. Aduszkiewicz. Warszawa 2004 s. 436-437.
8 Tamże s. 437-438. Niekiedy słowniki podają tylko jedno hasło do-
tyczące relatywizmu, np. relatywizmu poznawczego. Zob. W. Pulikow-
ski. Relatywizm poznawczy. W: Słownik filozofii marksistowskiej. Red.  
M. Jaroszewski [i.in.]. Warszawa 1982 s. 291-292.
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Dodajmy do tego jeszcze jedną charakterystykę relaty-
wizmu, która nie jest formalnym tłumaczeniem hasła, ale 
swoistym wykładem z wyraźną przestrogą, tzn. przedło-
żenie to nie tylko tłumaczy, lecz również wychowawczo 
kształtuje. Kard. J.L. Barragán, odnosząc się do relatywi-
zmu, uświadamia: „Zastępuje wszelkie dążenie do racjo-
nalnie uporządkowanego świata. Racjonalizm naukowy 
został zastąpiony przez racjonalizm estetyczny. Racjo-
nalizm naukowy bazował na zasadach matematycznych 
i logicznych, na zasadzie tożsamości i sprzeczności, na 
powtarzalności oraz weryfikowalności zdarzeń. Te zasady 
utraciły już swą moc, musimy znaleźć inną podstawę: es-
tetykę. Racjonalizm estetyczny bazuje na intensywności 
uczuć, emocji, podziwu i kontemplacji oraz autentyczno-
ści przeżyć, na wrażliwości i wymiarze uczuciowym miło-
ści człowieka, decyzji ludzkich i instynktownych reakcji. 
Dla postmodernizmu prawda nie jest dopasowana do 
rzeczywistości, ale interpretuje ją w tymczasowości bytu. 
Istnieją jedynie przyczyny instrumentalne: pluralizm, 
niedowierzanie, zabawa, ironia, destrukcja, dążenie do 
sztucznych trendów zaciekawiania w fenomenologii zna-
ków i objawień. Prawda została zastąpiona grą obrazów, 
ontologia semantyką, koncepcja przez metaforę. Zamiast 
zasady przyczynowo-skutkowej wyznajemy zasadę relacji 
pomiędzy zjawiskami. Absurdem jest wyjątkowość religii, 
zamiast Boga wstawiamy generyczny byt boski. Dociera-
my do teoretycznego nihilizmu, etycznego relatywizmu, 
a nie do stanu moralnego uregulowania”9.

Źródła relatywizmu

Prostym przeciwieństwem absolutyzmu jest nicość. 
Dlatego pierwszym przeciwieństwem prawdy jest jej brak, 
a dopiero później „coś”, co określamy kłamstwem. Idąc 

9 J.L. Barragán. Metabiotyka (ponad bioetykę). Zasady. W: XI Europejski 
Kongres Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich. Prawo naturalne i prawo 
stanowione we współczesnej medycynie europejskiej. Red. A. Urbański 
[i. in.]. Gdańsk 2008 s. 24.
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dalej, spostrzegamy, że przeciwieństwem dobra również 
jest jego brak. Tak powstałe „puste miejsce” szybko jed-
nak zajmuje „coś”, co jest złem. Jeśli zatem relatywizm 
jest przeciwieństwem absolutyzmu, to tylko dlatego, że 
wcześniej ujawnił się nihilizm10. Owa „siła” nicości spo-
wodowała, że „coś” zostało bardzo szybko znalezione. 
Tym sposobem ideologia relatywizmu stale odżywia się 
ideologią nihilizmu, albo, mówiąc jeszcze inaczej, jadrem 
relatywizmu jest właśnie nihilizm.

Negacja absolutyzmu prowadzi do nihilizmu, który 
nie jest „gotowy” wygenerować nic stałego i sensownego. 
Może natomiast i w jakimś sensie musi przeobrażać się 
w „coś”, czemu w następstwie przypisywane są cechy 
absolutne. A ponieważ to „coś” faktycznie tej absolutno-
ści nie posiada i nie potrafi jej w swych możliwościach 
zdobyć, więc obok niego (tego „coś”) powstaje szereg in-
nych surogatów tego „coś”. I tak przy funkcjonowaniu 
jednych wynurzają się inne, równie wadliwe i niepewne, 
jak poprzednie. „Siła” nicości generuje „coś”, i następnie 
„siła” tego „coś” kreuje (lepiej: fiksuje) całą gamę innych 
surogatów.

Nihilizm jako „ontologiczna wada” nie może z siebie zro-
dzić „ontologicznej cnoty” (absolutyzmu), lecz tylko inną 
„ontologiczną wadę”, jaką w ścisłym tego słowa znaczeniu 
jest relatywizm. Ujawnia się tutaj następujący sposób 
myślenia: Cnocie odpowiada „tak!”, wadzie pierwszego 
stopnia – „nie!”, natomiast wadzie drugiego stopnia – „po 
swojemu”. Zaprzeczeniem „tak!” jest zdecydowane „nie!”, 
a ponieważ „nie!” jest życiowo całkowicie „głupkowate”, 
więc poprzez przyznanie się do błędu trzeba go poprawić 
i dlatego należy wrócić do „tak!”. Jeśli jednak pokornie (!) 
nie wraca się do „tak!”, to „nie!” trzeba zamieniać na „po 
swojemu”, gdyż „tonący chwyta się brzytwy”. Stąd „tak!” 
odpowiada absolutyzmowi, „nie! – nihilizmowi, a „po swo-
jemu” – relatywizmowi.

10 „Nihilizm głosi «ontofobię», jest to pustynnienie wszelkich obszarów”. Tamże 
s. 25.
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Relatywizm poznawczy

Poznawcza aktywność człowieka otwiera go w sposób 
naturalny na prawdę. Głoszenie, jakoby prawda w swej 
istocie jest niepoznawalna albo że jej nie po prostu nie ma, 
sprawia, że mówimy o tzw. relatywizmie poznawczym11 
(epistemologicznym). Jednakże trzeba zauważyć, że opo-
wiadanie się za relatywizmem poznawczym w rzeczywi-
stości posiada przede wszystkim praktyczne znaczenie12. 
Uwidacznia ono przekonanie, że poznanie prawdy niczego 
zasadniczego nie wnosi w życie poszczególnych ludzi. Co 
więcej, twierdzi się nawet, że rozpoznana prawda wprost 
przeszkadza żyć, bowiem odwraca człowieka od konkret-
nie reprezentowanej przez niego sytuacji egzystencjalnej. 
Prawda bieżąca, potrzebna „na teraz”, pilnuje interesow-
ności, co oznacza, że niejedna sprawa z łatwością odry-
wana jest od ściśle związanego z nią kontekstu, z jednej 
strony logicznego, a z drugiej etycznego. Oderwanie od 
kontekstu logicznego powoduje, że działania ludzkie są 
niespójne, fragmentaryczne. Nie licząc się z doświad-
czeniem własnym i innych ludzi, działania te lekceważą 

11 Relatywizm poznawczy – „przekonanie, iż prawda i logika są zawsze 
względne wobec poszczególnych systemów myślowych lub języka; inny-
mi słowy, iż nasze procedury weryfikacyjne są zawsze częścią systemu 
praktyk społecznych […]. Relatywista nie chce zaakceptować platoń-
skiego rozróżnienia między «wiedzieć» (episteme) i «sądzić» (doxa), stąd 
prawdziwymi nazywa te poglądy, które my sami według naszych ocen 
uważamy za zasadne”. Słownik filozoficzny s. 437.
12 „Zdaniem relatywistów, za względnością prawdy przemawiają nastę-
pujące argumenty: 1) historyczna zmienność kwalifikacji prawdziwości 
(fałszywości) przypisywanej określonym zdaniom, tzn. zdania niegdyś 
uznawane za zdania prawdziwe dziś są uznawane za fałszywe i na od-
wrót (np. zdanie «Ziemia jest płaska» było niegdyś prawdziwe, a dziś 
jest fałszywe); 2) stopniowalność zdań pod względem ich prawdziwości 
względnie fałszywości (np. jeśli w koszu znajduje się 100 jabłek, to zda-
nie mówiące, że jabłek jest 95 jest zdaniem prawdziwszym od zdania 
mówiącego, że jabłek jest 90); 3) zależność zdań od wypowiadających 
je osób i ich światopoglądów, a także zależność tych osób od towarzy-
szących im okoliczności zewnętrznych; okoliczności te wpływają – czego 
nie jesteśmy świadomi – na ludzkie postawy wobec świata”. H. Kiereś. 
Relatywizm s. 716-717. Nieco dalej autor wszystkie te argumenty zbija. 
Tamże s. 717-718.
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historię, a ludzkie plany na przyszłość przesiąknięte są 
idealizmem, fantazją i utopią. Logiczność nadto, kojarzo-
na zwłaszcza z inteligencją, zostaje wyabstrahowana od 
sensowności, za którą zawsze kryje się celowość, rdzennie 
związana z dobrem moralnym. Bez tego ostatniego tzw. 
logiczne czy inteligentne działania stają się jedynie nie-
zbędnymi środkami, które instrumentalnie służą dokład-
nie określonym interesom.

Relatywizm etyczny

Brak ulokowania wybranej życiowo sprawy w świetle 
rozpoznawanej prawdy absolutnej, na korzyść umiesz-
czenia jej w świecie prawdy „na teraz” (tymczasowej), 
skutkuje oderwaniem tejże sprawy również od kontekstu 
etycznego. Tym sposobem próbuje się tej oto sprawie 
nadać etycznie neutralne znaczenie. Przypisana danej 
sprawie cecha obojętności etycznej jest utożsamiana 
przez zwolenników relatywizmu poznawczego z tzw. no-
woczesnością, jak i – jeszcze dosadniej mówiąc – z praw-
dziwą modernizacją. Nie chodzi tu bowiem już o to, czy 
rozważana sprawa jest dobra lub zła, ale jedynie o to, czy 
jest lub nie jest postępowa. Ucieczka od kontekstu moral-
nego i konsekwentnie etycznego skutkuje zgodą na tzw. 
relatywizm etyczny13.

Relatywizm moralny i etyczny suponuje, że wszelka 
aktywność człowieka, jak i „wartość” jego samego w swej 

13 Relatywizm moralny – „przekonanie, iż nie ma ostatecznych racji ra-
cjonalnego sposobu rozwiązywania fundamentalnych konfliktów moral-
nych, ani uniwersalnego i ostatecznego, a zarazem skończonego zbioru 
wartości moralnych”. Słownik filozoficzny s. 436. „Pogląd głoszący, że 
sądy etyczne, oceny wartościujące, normy moralne oraz przedmiot tych 
ocen i norm, czyli dobro, wartości i powinności moralne mają charak-
ter względny, uzależniony bądź od podmiotów wypowiadających te sądy 
(relatywizm subiektywistyczny, czyli subiektywizm, psychologizm, emo-
tywizm i autonomizm etyczny), bądź od obyczajów, kultury czy zacho-
wań społecznych w danym okresie historycznym (relatywizm społeczny 
czy kulturowy, socjologizm etyczny, historycyzm, deontonomizm spo-
łeczny)”. T. Biesaga. Relatywizm etyczny. W: Powszechna encyklopedia  
filozofii s. 718.
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istocie nie podpadają pod osąd moralny. Kategorie dobra 
i zła, także geneza zła oraz sposoby jego przezwyciężania 
nie są czymś jednoznacznym. Są raczej jakimiś przy-
zwyczajeniami, sposobami postępowania podpowiadany-
mi przez tradycje religijne czy w ogóle kulturowe. Nade 
wszystko relatywizm moralno-etyczny zakłada, że nie ma 
stałych, zawsze obowiązujących norm moralnych. Mo-
ralność, ale i etyka, jako naukowa refleksja nad postę-
powaniem człowieka, nie mają mocy obiektywnej, a tym 
bardziej nie można pod żadnym pozorem przypisać im 
bezwzględnego charakteru.

Relatywizm moralno-etyczny, będąc ostrzem indywi-
dualizmu, jest i zawsze będzie odznaczał się subiektyw-
nością, co oznacza, że nigdy nie uwolni się od ludzkiego 
„ego”, które zawsze będzie miało rację; które zawsze bę-
dzie domagało się uniewinnienia; które zawsze będzie kre-
atorem wartości słusznych i przydatnych; które zawsze 
będzie w imię swej nieposzlakowanej, dumnej godności 
obwieszczało, że „moja wolność” jest nieporównywalnie 
wyższym dobrem niż każda „inna”. Oczywiście tej „innej” 
wolności należy się jakiś szacunek, również coś takiego, 
jak altruistyczny lub filantropijny wzgląd, może i wręcz 
prawo do samostanowienia, jednakże o tyle, o ile „swoimi 
buciorami” nie wtargnie w przestrzeń mojego świata my-
ślenia, mówienia i czynienia, czyli w przestrzeń urzeczy-
wistniania mojej wolności.

Skutki relatywizmu

Relatywizm, niszcząc sferę poznawania oraz sferę 
działania, ostro przeciwstawia teorię praktyce, ponieważ 
kosztem absolutyzacji jednej strony, degraduje drugą. 
Przesadzony dystans między teorią i praktyką w ob-
szarze ocen moralno-etycznych wprowadza następnie 
w dziedzinę ludzkiego wyboru kategorię uniewinniania 
jako najbardziej właściwą. Oznacza to, że coraz większa 
fragmentaryzacja uznanej za rozpoznaną rzeczywisto-
ści stwarza dodatkowe argumenty usprawiedliwiające  
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ludzkie, zwłaszcza niemoralne, postępowanie. Wychodzi 
się bowiem z założenia, że to, co jest już sproszkowane 
poznawczo czy etycznie przyjmie do swego zbioru ludz-
kich zachowań każdą dodatkową inność, byleby tylko owa 
inność nie rościła sobie prawa do bycia czymś szczególnie 
wyjątkowym.

W obszarze życia religijno-kościelnego relatywizm gu-
stuje w sekularyzacji i konsekwentnie w sekularyzmie. 
W obszarze życia prawno-społecznego generuje legalizm, 
a więc sprzyja sprzecznościom i konfliktom między takimi 
uregulowaniami prawnymi, które praworządność upa-
trują w przestrzeganiu gęstej pajęczyny normatywnych 
przepisów. Do tych przepisów należy zaliczyć również 
wielorakie tzw. kodeksy etyczno-zawodowe. Relatywizm – 
obniżając autorytet władzy i rozumnego prawa naturalne-
go – podobnie do wygasłego wulkanu gromadzi siły, które 
muszą, mniej lub bardziej systematycznie, wybuchać 
wobec obowiązków paniką, jak również anarchią i cha-
osem. W dziedzinie kultury relatywizm wyjaławia pojęcia 
z ich ogólnych i sensownych treści, narzucając reizm czy, 
inaczej mówiąc, konkretyzm. Relatywizm w sferze medial-
no-politycznej sprzyja makiawelizmowi. A w stosunkach 
gospodarczych reklamuje i czyni wszystko, co możliwe, 
aby pod maską konkurencyjności usprawiedliwić egoizm, 
chciwość i konsumpcjonizm. Dla nauki ideologia rela-
tywizmu to „szansa”, by z licytacji: korzyść z rzeczy czy 
prawda o rzeczy – wybrać możliwość gorszą, tj. pierwszą. 
Nadto relatywizm miesza porządek rozumu z wiarą (oczy-
wistość z nieoczywistością; filozofię z naukami szczegó-
łowymi, zwłaszcza z naukami humanistycznymi; „wiem” 
z fikcją, a „nie wiem” z porażką). Skutkiem tego w imię 
„dumnego oświeconego rozumu” kompromituje po prostu 
sam rozum. Relatywizm w sztuce to zgoda na lansowanie 
kiczu i arogancji wobec ogólnie przyjmowanego artystycz-
nego smaku.

* * *
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Relatywizm jest ideologią o tyle niebezpieczną, o ile 
trudną do „namierzenia” z racji jej rozproszenia w życiu 
osobistym i społecznym, jak również w drobiazgowości 
instytucjonalno-strukturalnej. Rozpoczyna się od przy-
zwolenia na błąd myślenia, który natychmiastowo, bez-
refleksyjnie zostaje przełożony na język życiowej praktyki: 
czyż nie mam prawa (!) do błędu? Relatywizm jest ciągłym 
zbieraniem maku do dziurawego worka: daje – z racji 
ponoszonego ogromnego trudu – niestety tylko złudne 
poczucie wypełniania obowiązków. W rzeczywistości jest 
smutną, bo plastikową mrzonką, swoistą fabułą, rozgry-
wającą się co prawda bardzo blisko człowieka, ale zawsze 
obok jego człowieczeństwa, naruszając przy tym – co jest 
już naprawdę niebezpieczne i szkodliwe – jego prawdziwą 
godność, prawa i powołanie.

Summary:
Relativism is an escape from the absolute values. The heart 

of the relativism is nihilism. Generally, there is a differentia-
tion between cognitive relativism (there is no absolute truth) 
and moral relativism (there is no absolute good). Relativism, 
through the promotion of relative values and related to them 
normative codes and cultural patterns, brings negative effects 
into personal and social life, at all levels: intellectual - spiritual, 
psychological-experiential  and somatic-health. 

Key words: 
relativism, cognitive relativism, moral relativism, nihilism, 

relativity, dullness, strangeness. 
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Laicyzm w nauczaniu Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego 
Grzegorz Kucharczyk1

Procesy laicyzacyjne (sekularyzacyjne) zazwyczaj ucho-
dzą za nieodłączny element zachodzących w „długim” 
XIX wieku procesów modernizacyjnych w Europie2. Choć 
należy odnotować, że coraz częściej pogląd ten jest kwe-
stionowany w badaniach naukowych nad przemianami 
kulturowymi na Starym Kontynencie w tamtej epoce3. 
W nowszych badaniach zwraca się nawet uwagę na to, 
że wiek XIX uznawany (za M. Weberem) za epokę „odcza-
rowania świata” (Entzauberung der Welt) o wiele bardziej 

1 Prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, prorektor ds. nauki Akademii  
im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.
2 Typową pod tym względem definicję nowoczesności (modernizacji) po-
daje J. Habermas, wedle którego jest ona zespołem „[…] kumulatywnych 
i wzajemnie wspierających się procesów takich jak: powstawanie kapi-
tału i gromadzenie zasobów; rozwój sił wytwórczych i wzrost wydajności 
pracy; centralizacja władzy politycznej i kształtowanie się narodowych 
tożsamości; upowszechnienie praw politycznego uczestnictwa, urbani-
stycznych form życia, formalnej edukacji szkolnej, sekularyzacja warto-
ści i norm itd.” J. Habermas. Filozoficzny dyskurs nowoczesności. Tłum. 
M. Łukasiewicz. Kraków 2007 s. 10. Szerzej na temat różnych koncepcji 
laicyzacji (sekularyzacji) zob. m.in. J. Mariański. Sekularyzacja i dese-
kularyzacja w nowoczesnym świecie. Lublin 2006; K. Debbelaere. Se-
kularyzacja. Trzy poziomy analizy. Tłum. R. Bobińska. Kraków 2008; 
K. Zielińska. Spory wokół teorii sekularyzacji. Kraków 2009. Ostatnio 
analizę filozoficznego tła zjawiska laicyzmu przeprowadził ks. prof.  
T. Guz. O różnych formach ideologii laicyzmu w nowożytnych wiekach. 
W: Laicyzm potępiony przez papieży. Kraków 2020 s. 7-32.
3 J. Maclure zauważa, że „[…] obecnie tylko nieliczni autorzy wciąż prze-
konani są o słuszności tak zwanej tezy sekularyzacyjnej, zgodnie z którą 
modernizacja prowadzi w sposób nieunikniony do upadku religii. Oświe-
ceniowe źródła idei sekularyzmu. Red. A. Tomaszewska, D. Bernat. Kra-
ków 2017 s. 63.
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powinien być traktowany jako „wiek rekonfesjonalizacji”4.
Zazwyczaj też termin «laickość» jest definiowany z nie-

skrywanym dodatkiem pozytywnego ładunku emocjonal-
nego. W tej wersji „[…] laickość jest traktowana jako taki 
sposób organizacji politycznej, który ma na celu ochronę 
wolności sumienia i równości obywateli”5. W tym uję-
ciu jest równoznaczna z „równością religii i przekonań”, 
a czynnikiem, który „gwarantuje laickości rozwój” jest 
zasada „rozdziału państwa od Kościoła”6.

W rzeczywistości jednak laicyzacja w XIX-wiecznej 
Europie nie była wynikiem działania bezosobowych „sił 
postępu”. Nie zadziałał tutaj żaden determinizm histo-
ryczny, ale raczej dość jasno sprecyzowane kalkulacje 
polityczne, będące rezultatem wyznawanego przez pewne 
środowiska polityczne (liberalne) światopoglądu. Takie, 
w największym skrócie, było tło przechodzących przez 
Stary Kontynent „wojen kulturowych”, czyli całej serii an-
tykatolickich legislacji, mających na celu usunięcie lub 
znaczne zredukowanie obecności Kościoła i katolicyzmu 
w sferze publicznej (od edukacji zaczynając)7.

Należy podkreślić, że podnoszona w XIX wieku (do dzisiaj 
również) przez laicyzatorów zasada „rozdziału Kościoła od 
państwa” została przejęta przez XX-wieczne państwa tota-
litarne. Pierwsze „państwo nowego typu”, bolszewicka Ro-
sja, już w 1918 roku w swojej ustawie zasadniczej wpisała 
ją jako normę konstytucyjną. Radykalne odseparowanie 
sfery sacrum od rzeczywistości społecznej charakteryzowa-
ło po 1933 roku również narodowosocjalistyczne Niemcy.

Kolejne orzeczenia Magisterium Kościoła zgodnie pod-
kreślały, że istnieje ścisły związek między narodzinami 
totalitaryzmu a ekspansją ideologii wojującego laicyzmu 

4 O. Blaschke. Das 19. Jahrhundert: ein zweites konfessionelles Zeital-
ter? „Geschichte und Gesellschaft” 2000 nr 26 s. 38-75.
5 Określenie zaproponowane przez J. Bauberota i M. Milot. Zob.  
J. Bauberot, M. Milot. Laickość bez granic. W: Oświeceniowe źródła idei 
sekularyzmu s. 53.
6 Tamże s. 54.
7 Culture wars. Secular – Catholic Conflict in Nineteenth – Century  
Europe. Ed. C. Clark, W. Kaiser. Cambridge/New York 2003.
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w epoce europejskich „wojen o kulturę”. Papież Pius XII 
pisał w encyklice Summi pontificatus, opublikowanej 
w pierwszym miesiącu po tym, jak dwa totalitarne pań-
stwa (III Rzesza Niemiecka oraz Związek Sowiecki) doko-
nały na gruzach Polski rozdzielenia „stref wpływów”, roz-
pętując tym samym światowy konflikt zbrojny: „Państwo 
i społeczeństwo dostosowywało się we wszystkim do do-
wolnych haseł i teorii tak zwanego laicyzmu, a proces ten 
postępował coraz szybciej i spotykał się z ogólnym uzna-
niem. Prąd laicyzacji życia doszedł wreszcie aż do tego, 
że od ożywczego i dobroczynnego wpływu Boga i Kościoła 
odwiódł pojedynczego obywatela, rodzinę i państwo, na 
skutek czego dają się widzieć coraz bardziej bijące w oczy 
nieszczęsne objawy zepsucia, w jakie popadły starożytne 
narody pogańskie. […] W wyniku odrzucenia autorytetu 
Boskiego i obowiązującej mocy jego prawa, władza pań-
stwowa z konieczności uzurpuje sobie uprawnienia abso-
lutne i nikomu niepodległe, które należą się tylko i jedynie 
Najwyższemu Stwórcy. Skoro zaś państwo zajmie miejsce 
Stwórcy, stawia dobro publiczne lub społeczeństwo jako 
cel całości życia człowieka i jako najwyższą i ostateczną 
normę ustawodawstwa i moralności, zakazując i usuwa-
jąc wszystko, co odwołuje i odnosi się do reguły natural-
nego rozumu i do chrześcijańskiego sumienia”8.

Należy przypomnieć, że na istnienie podobnego związku 
zwracał uwagę w swoim społecznym nauczaniu również 
prymas Polski kard. August Hlond. Jak pisał w swoim li-
ście O chrześcijańskie zasady życia państwowego z 1932 
roku, sfera życia państwowego (społecznego) nie może być 
odseparowana – czego domaga się ideologia laicyzmu – od 
sfery religijnej, bo to prowadziłoby do odseparowania wła-
dzy świeckiej od ugruntowanej na chrześcijaństwie moral-
ności: „to, co w stosunku do dziesięciorga przykazań jest 
złem, bo niesprawiedliwością, kłamstwem, gwałtem, to 
pozostaje grzechem także w życiu publicznym, w monar-
8 Pius XII. Encyklika Summi Pontificatus o solidarności ludzkiej i pań-
stwie totalitarnym (20.10.1939) p. 30, 53. Cyt. za Laicyzm potępiony 
przez papieży s. 209-210, 216.
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chii, republice, w czasie wojny i rewolucji, w okresie wy-
borczym, w stosunkach partyjnych. Nie ma pod słońcem 
władzy, której by wolno było nakazywać podwładnym czy-
ny przeciwne dekalogowi. Moralność katolicka nakazuje 
bronić Państwa przed podstępem, intrygą, bezprawiem, 
ale nigdy nie uzna zbrodni za konieczność polityczną i nie 
uświęci żadnego nakazu niemoralnego”9.

Taki „rozdział Kościoła od państwa”, a w rzeczywistości 
rozdział społeczeństwa od wzorców kultury i moralności 
chrześcijańskiej – tutaj prymas Hlond powtarzał rozpo-
znanie Magisterium Kościoła – wiedzie nieuchronnie do 
panowania „bezbożnych ideologii”. Te zaś, inaugurując 
prześladowanie (w imię wspomnianego „rozdziału”) Ko-
ścioła, rozpoczynają jednocześnie epokę zniewolenia mi-
lionów ludzi. Krótko mówiąc, to, co zaczęło się pod wznio-
słymi hasłami „wolności sumienia” (laicyzm), skończyło 
się wielką niewolą. Uleganie laickiej ideologii, obojętnie 
czy w wersji liberalnej, czy totalitarnej, a więc poglądo-
wi, który „[…] w miejsce Boga stawia człowieka, rozum 
ludzki, ludzką wolę i swawolę, siłę materialną i terror” 
przyspieszy nadejście „[…] wielkiej a tragicznej w dziejach 
godziny, która w pamięci przyszłych pokoleń pozostanie 
odstraszającym dowodem, że kto pod budową ludzkości 
słupy autorytetu Bożego wywraca, ten świat w zwalisko 
społeczeństw zamienia”10.

To nauczanie prymas Hlond kontynuował po 1945 
roku, w nowej epoce dziejów Polski, naznaczonej komu-
nistycznym zniewoleniem zarówno w sensie politycznym, 
jak i ideologicznym. Władze komunistyczne również od-
woływały się do podstawowej zasady laicyzmu „rozdziału 
Kościoła od państwa”. Temu kard. Hlond przeciwstawiał 
pojęcie «państwa chrześcijańskiego». Zostało one umiesz-
czone w przygotowanym przez prymasa Polski, a podpi-
sanym przez wszystkich polskich biskupów memoriale  
konstytucyjnym (Katolickie postulaty konstytucyjne), który  
9 A. Hlond. O chrześcijańskie zasady życia państwowego. List pasterski. 
Płock 1932 s. 10.
10 Tamże s. 8.
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14 marca 1947 roku został przekazany przez bp. Zyg-
munta Choromańskiego premierowi komunistycznego 
rządu Józefowi Cyrankiewiczowi.

W dokumencie napisano m.in., że „Rzeczpospolita, jako 
społeczna i polityczna zbiorowość katolickiego narodu 
polskiego, powinna być w Konstytucji ujęta jako państwo 
chrześcijańskie, które uznaje Boga za władzę wszelkiego 
stworzenia, bierze udział w aktach czci Bożej i szanuje 
katolickie sumienie obywateli, ułatwiając im w zakresie 
swych zadań wyznawanie wiary i osiągnięcie celu osta-
tecznego”11.

W innym punkcie tego memoriału polscy biskupi pod-
kreślali konieczność uznania przez państwo polskie „[…] 
faktu istnienia Kościoła jako wspólnoty religijnej całego 
niemal narodu. Kościół katolicki wywodzi się nie z pań-
stwa, lecz wprost od Boga, jest przeto samodzielny, od 
państwa niezawisły i rządzi się własnym prawem. […] 
Konstytucja powinna uregulować zasadniczo stosunek 
Rzeczypospolitej do Kościoła w duchu harmonijnego 
współżycia obu instytucji. W tym celu powinna uznać 
prawa i swobody Kościoła w zakresie jego posłannictwa 
oraz stworzyć podstawę prawną do trwałego porozumie-
nia”12.

Z takiego dziedzictwa wyrastało nauczanie prymasa 
Polski kard. Stefana Wyszyńskiego o laicyzmie. Prymas 
Tysiąclecia jako człowiek nauki jeszcze przed wybuchem 
II wojny światowej systematycznie w wielu publikacjach 
zajmował się problematyką zarówno katolickiej nauki 
społecznej, jak i zjawiskiem sowieckiego totalitaryzmu. 
Obejmując w 1948 roku stolice prymasowskie w Gnieźnie 
i Warszawie, nie miał złudzeń co do zagrożeń, które sta-
nęły przed Kościołem w Polsce w obliczu podjętego przez 
reżim komunistyczny hasła „rozdziału Kościoła od pań-
stwa”. Trzydzieści trzy lata posługi prymasowskiej kard. 
Wyszyńskiego były świadkiem szczególnie bezwzględnych 
11 Katolickie postulaty konstytucyjne. Memoriał biskupów polskich z mar-
ca 1947 roku. „Sprawa Polska” 1990 nr 1 s. 11.
12 Tamże s. 12.
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prób implementacji w Polsce zasad wojującego laicyzmu 
w wersji komunistycznej.

Prekursorzy: krzyżacy i Bismarck

Nauczanie Prymasa Tysiąclecia obfituje w odniesienia 
do niebezpieczeństw związanych z promowaniem przez 
władze PRL polityki odgórnie narzucanego laicyzmu. 
W tym kontekście kard. Wyszyński dostrzegał paralelę 
między postępowaniem zakonu krzyżackiego a reżimem 
komunistycznym. Podobnie jak „rycerze fałszywego chrze-
ścijaństwa” próbowali przemocą skłaniać innych do wy-
znawanej przez siebie wiary, tak i władze komunistyczne 
poprzez narzucany laicyzm próbowały wpływać na stan 
ducha obywateli PRL13. Prymas nie miał wątpliwości, że 
tak w pierwszym, jak i w drugim przypadku nawracanie 
pod przymusem skończy się dla propagatorów tej zasady 
katastrofą.

Taką wymowę miały słowa wypowiedziane przez kard. 
Wyszyńskiego 1 września 1962 roku w Gnieźnie: „Strzeż-
cie się przed używaniem siły i przemocy w głoszeniu wąt-
pliwych opinii, a zwłaszcza strzeżcie się przed wykorze-
nianiem siłą wiary maluczkich na rzecz pustki i niewiary. 
Pamiętajcie, że szlachetny Naród polski umiał oprzeć się 
pod Grunwaldem i na soborze w Konstancji krzyżackiej 
zasadzie nawracania siłą. Dziś również zdolny jest opierać 
się wszelkiej sile, która chciałaby nawracać na ateizm, la-
icyzm czy indyferentyzm siłą, gwałtem i zastraszeniem”14.

Kard. Wyszyński dostrzegał również inną analogię hi-
storyczną. Odwoływał się do przykładu Bismarckowskiego 
kulturkampfu, który w zaborze pruskim był kolejną od-
słoną polityki germanizacyjnej, ale w samych Niemczech 
należał przecież do jednego z etapów liberalnych „wojen 

13 O krzyżakach jako „rycerzach fałszywego chrześcijaństwa” prymas 
Wyszyński wspominał w Płocku 12 listopada 1966 roku. S. Wyszyński. 
Z rozważań nad kulturą ojczystą. Warszawa 1998 s. 113.
14 Tenże. In principio erat… Przemówienia i listy pasterskie. Red.  
A.F. Dziuba. Warszawa 2010 s. 161.
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o kulturę”, wytoczonych przez laicyzatorów Kościołowi 
katolickiemu (antykościelne ustawodawstwo Bismarcka 
z lat 70. XIX wieku zawsze było wspierane przez liberalną 
większość w pruskim i niemieckim parlamencie).

Kulturkampf określał prymas jako „misterium zma-
gania się dwóch sił – «cezara i Boga»”, był „zmaganiem 
się sił ludzkich i Bożych” (Ostrów Wielkopolski, 3 wrze-
śnia 1966)15. Odwołując się do przykładu arcybiskupa 
poznańsko-gnieźnieńskiego Mieczysława Halki Ledó-
chowskiego, który bezkompromisowo stawiał opór laicy-
zacyjnej kampanii, za co trafił w 1874 roku do aresztu, 
kard. Wyszyński podkreślał, że w ten sposób stał się abp 
Ledóchowski „[…] symbolem dla Narodu, pokrzepieniem 
i drogowskazem, jak trzeba nieśmiertelne wartości sta-
wiać wyżej ponad wszystko, co znikome”16.

Nie chodziło zresztą tylko o wspominanie kart z prze-
szłości. Nauka płynąca z bezkompromisowej postawy 
wobec brutalnego laicyzmu à la Bismarck jest aktualna 
również w XX wieku. Przypomina bowiem, że „są takie 
sprawy, sytuacje, wartości i obowiązki, w których trze-
ba odważnie powtarzać” ewangeliczną zasadę: „Trzeba 
raczej Boga słuchać aniżeli ludzi”. Słowa te, potwierdzo-
ne życiem takich postaci, jak abp Ledóchowski, „[…] idą 
w przyszłość. Są nauką, mocą i dyrektywą. Wskazują 
drogi, którymi Naród pragnący żyć, musi iść, jeżeli nie 
ma się upodlić”17.

Zamęt pojęciowy

Prymas Wyszyński zwracał ponadto uwagę na to, że 
ideologia laicyzmu (jak każda ideologia) operuje zafał-
szowanymi pojęciami, które biorą się ze świadomie błęd-
nego rozpoznania rzeczywistości. W ten sposób oceniał 
kluczowe dla polityki wszystkich laicyzatorów pojęcie 

15 Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski. Dzieła zebrane. T. XVIII: 
wrzesień – grudzień 1966. Warszawa 2016 s. 11.
16 Tamże.
17 Tamże.
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„rozdziału Kościoła od państwa”. W roku obchodów mi-
lenijnych Prymas Tysiąclecia mówił w tym kontekście: 
„Rzucone dzisiaj hasło «rozdziału Kościoła i państwa» jest 
próbą przeprowadzenia linii: tu Kościół, tam państwo – to 
znaczy Naród. Spróbujcie to uczynić, sprawdźcie, czy to 
się Wam uda. Będzie to praca najbardziej nierozumna, 
tak jakbyście chcieli żywego i żyjącego człowieka rozdzie-
lić i powiedzieć: tu dusza, tu ciało. A przecież wszędzie 
jest dusza i wszędzie jest ciało. […] To, co jest zespolone 
w człowieku, duch i ciało, musi mieć swoje odbicie w dal-
szych planach: rodzina, Naród, państwo, życie społeczne, 
zawodowe, kulturalne – ostateczne rzeczy człowieka żyją-
cego w wielkiej rodzinie międzynarodowej” (Jasna Góra, 
27 listopada 1966)18.

W podobny, krytyczny sposób oceniał Prymas Tysiąc-
lecia wspierający hasło „rozdziału Kościoła od państwa” 
slogan o tym, że religia i moralność są „sprawami pry-
watnymi”. W sierpniu 1966 roku, odnosząc się do tej 
konstatacji, nauczał: „Wiele mówi się, że to, co człowiek 
czyni w swoim życiu osobistym, jego moralność, wiara czy 
religia, to rzecz prywatna. Jest to nieporozumienie. Nie 
ma na ziemi prywatnych spraw, chociażbyśmy prowadzili 
je za drzwiami zamkniętymi na trzy spusty. Wszystko, 
cokolwiek człowiek czyni, kształtuje go i udziela się przez 
niego – dobrze lub źle – całemu otoczeniu. […] Nie jest 
dla Was rzeczą obojętną, jaki ja jestem, a dla mnie nie 
jest obojętne, jakimi Wy jesteście. Nikomu nie może być 
rzeczą obojętną, jakimi są ci, którym podlegamy, których 
słuchamy, którzy nami rządzą, bo nie ma spraw pry-
watnych. Nie jest prawdą – powtarzam – że religia czy 
moralność jest rzeczą prywatną, bo człowiek jest istotą 
społeczną i wszystkie jego sprawy są zarazem sprawami 
naszymi, społecznymi” (Opole, 14 sierpnia 1966)19.
18 Tamże s. 310.
19 Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski. Dzieła zebrane. T. XVII: 
maj – sierpień 1966. Warszawa 2016 s. 375. Prymas Wyszyński niejed-
nokrotnie odnosił się do tej kwestii. W kwietniu 1966 roku podkreślał, 
że „[…] nasze życie indywidualne musi rzutować na życie społeczne, że 
moralność osobista ma nie tylko znaczenie indywidualne. Właściwie 
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Fatalne skutki „absurdalnej rzeczy”

Kard. Wyszyński nie szczędził ostrych słów dla poli-
tyki odgórnie narzucanej laicyzacji. Nazywał ją „klęską 
i nieszczęściem społecznym”, „absurdalną rzeczą”, „dehu-
manizacją i zniewagą człowieka”20. Określenia te należy 
rozpatrywać w ścisłym związku z rozpoznaniem przez 
prymasa Polski fatalnych skutków – zarówno w wymiarze 
indywidualnym, jak i społecznym – jakie niosła ze sobą la-
icyzacja. Jednym z najpoważniejszych była swego rodzaju 
schizofrenia psychiczna i moralna. Zarządzona przez wła-
dze PRL „programowana zimnica i wrogość wobec Boga 
Człowieka” – mówił kard. Wyszyński 2 lutego 1981 roku 
w Gnieźnie – prowadziła w sposób nieuchronny do „bez-
ładu moralnego społeczeństwa”, do „[…] narastania we-
wnętrznego, psychicznego rozdwojenia, które prowadziło 
do chaosu i utraty zdolności właściwego wartościowania – 
wszystko jest względne, wszystko jest dostępne, wszystko 
można czynić, co się tylko komu podoba”21.

Słowa te należy traktować jako powtórzenie rozpo-
znania, które Prymas Tysiąclecia uczynił już znacznie 
wcześniej. Podczas obchodów milenijnych zwracał uwa-
gę na „oderwanie” i „rozczłonkowanie wychowania kato-
lickiego” oraz na to, że po usunięciu katechezy ze szkół, 

moralność nie jest sprawą prywatną, ale publiczną. Nie jest dla mnie 
obojętną rzeczą, kim jest ktoś, kto ze mną obcuje, bo taki czy inny styl 
życiowy tego człowieka, takie czy inne jego wartości duchowe, moralne, 
osobiste, dadzą się odczuć” (Warszawa, 21 kwietnia 1966). Stefan Kardy-
nał Wyszyński Prymas Polski. Dzieła zebrane. T. XVI: styczeń – kwiecień 
1966. Warszawa 2016 s. 500. Z kolei w innym miejscu w sierpniu 1966 
roku powtarzał: „Nieraz mówi się: moja religia jest rzeczą prywatną. Nie, 
bracie kochany. To największa pomyłka! Ty wcale nie jesteś osobą pry-
watną. Nie jest prywatną rzeczą nawet to, co się w Tobie dzieje, bo to 
dotyczy każdego z nas. Ja jestem osobiście zainteresowany tym, co się 
dzieje w Tobie, a Ty jesteś zainteresowany tym, co się dzieje we mnie 
i kim ja jestem” (Warszawa, 2 sierpnia 1966). Stefan Kardynał Wyszyń-
ski Prymas Polski. Dzieła zebrane. T. XVII s. 318.
20 Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski. Dzieła zebrane. T. XVII  
s. 159, 319.
21 S. Wyszyński. Kościół w służbie narodu. Nauczanie Prymasa Polski 
czasu odnowy w Polsce sierpień 1981 – maj 1981. Rzym 1981 s. 201.
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Kościół nie może dać młodzieży „w pełni wychowania ka-
tolickiego”. Przede wszystkim dlatego, że „[…] szkoła jest 
bardzo często i przeciwko religii, i przeciwko rodzinie, 
podczas gdy powinna być w zgodzie z tymi wszystkimi 
elementami wychowawczymi” (Warszawa, 21 kwietnia 
1966)22.

Ta dezintegracja procesu wychowawczego prowadzi 
ostatecznie do „postawy nihilistycznej”23. Pod jej wpły-
wem zaś następuje „dzikość, uwstecznienie”, a człowiek 
„staje się właściwie jakąś bezwyrazową szmatą”24.

Warto również zwrócić uwagę, że forsowana przez wła-
dze PRL przymusowa laicyzacja niosła ze sobą „ciężkie 
okaleczenie psychiki ludzkiej”, której skutki są nieja-
ko „odłożone”. W kontekście konsekwencji społecznych 
„upaństwowionej ateizacji i laicyzacji” prymas Wyszyński 
wskazywał, że istnieje iunctim między łamaniem cha-
rakterów związanym z bezwzględnym wprowadzaniem 
zasady „rozdziału Kościoła od państwa” (co w praktyce 
oznaczało, że ścieżki awansu zawodowego były zamknięte 
dla ludzi nietraktujących swojej wiary jako „sprawy pry-
22 Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski. Dzieła zebrane. T. XVI  
s. 499-500.
23 W kwietniu 1967 roku prymas mówił: „My chcemy Boga, a nie bezboż-
nictwa! […] Pragniemy również przez wiarę uchronić Polskę od nihilizmu, 
który razem z bezbożnictwem może się stać największym nieszczęściem 
dla przyszłości naszego Narodu” (Gniezno, 23 kwietnia 1967). Stefan 
Kardynał Wyszyński Prymas Polski. Dzieła zebrane. T. XIX: styczeń 
– lipiec 1967. Warszawa 2019 s. 146. O „postawie nihilistycznej” jako 
skutku indyferentyzmu religijnego prymas mówił w Warszawie 29 marca 
1967 roku. Tamże s. 118.
24 Warto przytoczyć in extenso przemówienia prymasa Wyszyńskiego 
skierowane 11 kwietnia 1964 roku do młodzieży akademickiej Gdańska: 
„Trzeba skończyć z tym określeniem: jestem laikiem. Przecież dzisiaj sło-
wo «laicyzacja» stało się programem. A z tzw. indyferentyzmu religijnego 
płyną wszystkie inne indyferentyzmy, tak iż człowiek staje się właściwie 
jakąś bezwyrazową szmatą. Dlatego też nie dla nas jest ani indyferen-
tyzm, ani laicyzacja, ani też tzw. ateizacja, bo korzeniami naszego ist-
nienia jesteśmy tak wrośnięci w Boga, który jest Miłością, że czy chce-
my, czy nie chcemy, czy wierzymy, czy nie wierzymy – w Nim tkwimy. 
Cała nasza istność wywodzi się z Niego”. S. Wyszyński. In principio erat…  
s. 31. O „dzikości i uwstecznieniu” w tym samym kontekście prymas mó-
wił w Gnieźnie, 24 kwietnia 1967. Stefan Kardynał Wyszyński Prymas 
Polski. Dzieła zebrane. T. XIX s. 141.
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watnej”) a szerzącym się klimatem relatywizmu.
W 1980 roku, po paru tygodniach od powstania NSZZ 

„Solidarność”, kard. Wyszyński wskazywał na fatalne 
dziedzictwo peerelowskiej laicyzacji, z którym naród pol-
ski będzie musiał mierzyć się jeszcze przez długi czas: 
„Nieprawda wobec Boga i zasad moralnych chrześcijań-
stwa rzutuje na życie rodzinne, społeczne, na obowiązki 
gospodarcze i na życie całego Narodu. Nie trzeba się dzi-
wić temu, co dzisiaj jest. Ateizm propagowany oficjalnie 
nie jest jedyną, ale przeważającą przyczyną naszej nie-
doli. Podważanie zasad moralnych i religijnych musiało 
doprowadzić do relatywizmu, do postawy względności 
w każdym niemal człowieku, który się temu poddał, cho-
ciażby tylko oficjalnie, a prywatnie wierzył. Kto wie, czy 
nie jest nawet jeszcze gorsza w następstwach taka dwu-
licowość i dwutorowość, jak gdyby człowiek chciał służyć 
Bogu i mamonie, zwłaszcza gdy taka sytuacja utrwali się” 
(Warszawa, 24 września 1980)25.

Warunek prawdziwej odnowy: zerwać z laicyzacją

Ostatnie miesiące życia prymasa Wyszyńskiego przypa-
dły na przełomowy okres w dziejach XX-wiecznej Polski, 
zainicjowany protestami społecznymi latem 1980 roku, 
które doprowadziły do powstania wielomilionowego ruchu 
społecznego „Solidarność”. Jednym z haseł towarzyszą-
cych temu przełomowi było wezwanie do „odnowy”, podej-
mowane również przez stronę komunistyczną, koniecznie 
z przymiotnikiem „socjalistyczna”.

O „odnowie” życia społecznego w Polsce mówił również 
kard. Wyszyński. Podkreślał jednak, że musi ona być 
równoznaczna z „powrotem w Ojczyźnie spokoju i ładu”, 
ten zaś oznacza przywrócenie „poszanowania porządku 
religijno-moralnego w życiu Narodu”. To oznaczało pilną 
konieczność zerwania z „[…] propagowaną ateizacją, któ-
ra podrywała więź i siłę kulturalną millenijnego Narodu” 

25 S. Wyszyński. Kościół w służbie narodu s. 69.
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oraz porzucenie „[…] propagowanej laicyzacji, czyli odzie-
rania codzienności życiowej ze świętych znamion”. „W ten 
sposób – kontynuował Prymas Polski – pozbawiano nasze 
życie moralne i społeczne tych właśnie więzi, które łączą 
nasz Naród przez życie religijne, sakramentalne i przez 
cały ład nadprzyrodzony, który to życie tworzy”26.

Cytowane słowa Prymas Tysiąclecia wygłosił na Jasnej 
Górze, 26 sierpnia 1980 roku, w czasie zmanipulowanej 
przez komunistyczną propagandę homilii z okazji święta 
Matki Bożej Częstochowskiej. Jednak ten postulat zerwa-
nia z odgórnie narzucanym laicyzmem kard. Wyszyński 
powtarzał kilkakrotnie. 28 sierpnia 1980 roku akcento-
wał że „pierwszym warunkiem ładu i pokoju społeczne-
go jest uznanie Boga w naszej Ojczyźnie i zaniechanie 
wszelkiej formy przymusowej ateizacji dzieci i młodzieży, 
wszelkiej formy laicyzowania społeczeństwa”27. Podob-
ne sformułowania znalazły się w cytowanym już prze-
mówieniu wygłoszonym 2 lutego 1981 roku w Gnieźnie 
przeciw „programowanej zimnicy i wrogości wobec Boga  
Człowieka”. 

Z pewnością nie do przecenienia była rola, jaką prymas 
Wyszyński jako przewodniczący Konferencji Episkopatu 
Polski odegrał w powstaniu listu polskich biskupów pt. 
Chrystusa nie można wyłączyć z dziejów człowieka, który 
został opublikowany na uroczystość Chrystusa Króla, 23 
listopada 1980 roku. Biskupi podkreślali w nim, że la-
icyzacja jest „[…] metodą walki z królowaniem Chrystusa 
[…] w czasach dzisiejszych walka ta przybiera szczegól-
ne natężenie. Jest prowadzona w sposób planowy, zor-
ganizowany, z pomocą potężnych środków materialnych 
i umysłowych”28. 

Pasterze Kościoła w Polsce zwrócili ponadto uwagę, że 
laicyzacja jako „niszczenie królowania Boga w duszach”, 
chociaż „[…] nie zaprzecza wprost istnieniu Boga, to jed-
nak zmierza do tego samego celu co ateizm, bo jeśli Bóg 
26 Tamże s. 16.
27 Słowa wypowiedziane w Zalesiu Dolnym. Tamże s. 29.
28 Tamże s. 298.
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staje się nieobecny w życiu ludzkim, nie kształtuje go 
wtedy swoją prawdą, mocą i łaską”29.

W tym samym liście Episkopat podkreślał, że „program 
laicyzacji przynosi najbardziej opłakane skutki w dziedzi-
nie moralności społecznej, rodzinnej i osobistej. Różny-
mi bowiem drogami upowszechnia się w społeczeństwie, 
zwłaszcza wśród młodzieży, tzw. etykę laicką, podważa się 
chrześcijański system wartości, głosi względność norm 
moralnych. W ten sposób systematycznie podkopuje się 
sam fundament moralności, którym dla społeczeństwa 
o długiej i wypróbowanej tradycji chrześcijańskiej są za-
sady Ewangelii. Na miejsce tych zasad program laicyza-
cji nie daje żadnego mocnego fundamentu, bo bez Boga, 
Jego świętości, sprawiedliwości i przykazań, chwieje się 
każda moralność”30.

Podobne nauczanie zawierał list polskiego Episkopatu 
z 3 maja 1981 roku pt. Nawróćcie się do Pana. Otwórzcie 
drzwi serc Chrystusowi. Podkreślano w nim, że „nie moż-
na wyrządzić człowiekowi większej szkody, niż odebrać 
mu wiarę w Boga. Nie można młodym ludziom uczynić 
większej krzywdy, niż zamknąć im drogę do poznania 
Boga i spotkania się z Nim. Próby budowania moralności 
bez Boga i wbrew Bogu czynią człowieka bezbronnym wo-
bec własnych słabości i nacisków zła z zewnątrz”31.

Jak widać z przytoczonych przykładów problematy-
ka laicyzmu zajmowała poczesne miejsce w nauczaniu 
prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego. Należy jed-
nocześnie podkreślić, że prymas nie ograniczał się do 
zdiagnozowania niebezpieczeństw związanych z promo-
waniem – w słowie i praktyce – przez władze peerelow-
skie agresywnego, ideologicznie motywowanego laicyzmu. 
Przeciwstawiał mu przeciwieństwo rewolucji (kontrre-
wolucję), czyli ożywienie wiary milionów Polaków, a tym 
samym program żmudnego podnoszenia się z wad naro-
dowych i odbudowy więzów społecznych na drogach Wiel-
29 Tamże.
30 Tamże s. 299.
31 Tamże s. 320.
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kiej Nowenny i obchodów milenium chrztu Polski, który 
zapoczątkował na naszych ziemiach dzieje ochrzczonego 
narodu.

Summary:
The article tackles the problem of laicism in the teaching 

of cardinal Stefan Wyszyński, Primate of Poland. It should be 
stressed that cardinal Wyszynski was very much alive to this 
question. It occupied important place in his teaching througho-
ut all his service at the sees of Warsaw and Gniezno. Primate of 
Millenium pointed to the long tradition of laicisation which had 
been imposed upon the Poles (Kulturkampf during the parti-
tions). He underscored invalidity of such terms as „separation of 
Church and state“ or „morality as a private affair“. According to 
the Cardinal laicisation as policy motivated by ideological anti-
catholicism led to very harmful consequences both in individual 
and social dimension. At the turn of 1980 and 1981 Primate 
Wyszynski taught that a real renewal of Poland, in terms of its 
moral and social fabric, must be initated by the abandonment 
of laicism.

Key words: 
laicism, Cardinal Wyszynski, anticatholicism.
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Laicyzm i jego obecność w kulturze
Paweł Skrzydlewski1

Wstęp

Współcześnie przez całą kulturę przetacza się dyskusja 
dotycząca roli i funkcji religii oraz związku osoby ludzkiej 
z Panem Bogiem. Uzmysławia ona wiele istotnych spraw, 
w tym także fakt istnienia w przestrzeni kulturowej i spo-
łecznej stanowisk niezwykle rozpowszechnionych, a za-
razem błędnych. Należy do nich zaliczyć laicyzm, który 
na polu życia duchowego został jednoznacznie potępiony 
przez Kościół2. Istnieje jednak potrzeba namysłu nad la-
icyzmem w kulturze, która nie tyle zmierza do jego religij-
nego potępienia, co do naturalnego rozpoznania zła, jakie 
on sam reprezentuje i wnosi do kultury. Poznanie to daje 
filozofia realistyczna, wolna od aprioryzmów i otwarta na 
pełnię prawdy o świecie i człowieku. 

Prezentowane w niniejszym artykule rozważania 
zmierzają do ukazania faktycznych skutków laicyzmu 
w kulturze. Skutki te mogą być jasno ujęte na drodze 
filozoficznego poznania. Ukazują one w laicyzmie pewne 
stanowisko światopoglądowe, które w swej istocie zmie-
rza do wytworzenia sprzecznego z dobrem człowieka ładu 
społecznego i kulturowego, w którym na wiele sposobów 
deprecjonowana jest religia oraz związek osobowy czło-
wieka z Bogiem.

Godne podkreślenia jest to, że laicyzm jako pewne 
stanowisko jest wytworem nowożytności, efektem rozpo-
wszechnienia się idealizmu filozoficznego, który neguje 
możliwość poznania przez człowieka prawdy o Bogu, 
1 Dr hab. Paweł Skorzydlewski, profesor PWSZ w Chełmie, pracownik 
naukowo-dydaktyczny Akademii Ignatianum w Krakowie.
2 Laicyzm potępiony przez papieży. Red. M. Karas, K. Stanios. Kraków 
2020. 
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w samej zaś obecności religii w kulturze widzi przejaw 
jej deformacji i zniewolenia. Zdaniem przedstawicieli la-
icyzmu ludzka pobożność ma mieć swe ugruntowanie 
przede wszystkim w irracjonalnej formie przeżyć emocjo-
nalnych człowieka i nigdy ze swej natury nie może służyć 
ani jemu, ani ludzkiej kulturze. Tymczasem, jak uczył 
Ojciec Święty Jan Paweł II, wiara i jej prawda uczestniczą 
w poznaniu i zrozumieniu człowieka, jego działań, a także 
całej otaczającej go rzeczywistości.

Dobrodziejstwa płynące z wiary wydają się być szcze-
gólnie potrzebne współczesnemu człowiekowi, który na 
nowo, jak wyjaśniał Jan Paweł II, „[…] zakuł swój rozum 
w kajdany”3.

Laicyzm jawi się zatem przede wszystkim jako efekt 
błędów poznawczych, redukcjonizmu oraz stanowisko 
niezwykle niebezpieczne dla autentycznego ładu społecz-
nego i kulturowego. 

Laicyzm – czyli co?

Laicyzm (łac. laicus-i – świecki, nienależący do stanu 
duchownego) jest pewnym stanowiskiem światopoglądo-
wym. Jego istota sprowadza się do przekonania, że cała 

3 Jak zauważył papież Jan Paweł II, „Księga Rodzaju opisuje obrazowo 
tę kondycję człowieka, opowiadając, że Bóg umieścił go w ogrodzie Eden, 
pośrodku którego rosło «drzewo poznania dobra i zła» (por. 2,17). Zna-
czenie tego symbolu jest jasne: człowiek nie był w stanie samodzielnie 
rozeznać i rozsądzić, co jest dobre, a co złe, ale miał kierować się wyższą 
zasadą. Ślepa pycha zrodziła w naszych prarodzicach złudne przeko-
nanie, że są niezależni i samodzielni, mogą się zatem obyć bez wiedzy 
pochodzącej od Boga. Skutki ich pierwotnego nieposłuszeństwa dotknę-
ły wszystkich ludzi, zadając rozumowi rany, które od tamtej chwili miały się stać 
przeszkodą na jego drodze do pełnej prawdy. Ludzka zdolność poznania prawdy została 
zaćmiona na skutek odwrócenia się od Tego, który jest źródłem i początkiem prawdy. 
Także o tym mówi Apostoł, ukazując, jak bardzo myśli człowieka stały się na skutek 
grzechu «nikczemne», a jego rozumowanie wypaczone i wiodące do fałszu 
(por. Rz 1,21-22). Oczy umysłu nie mogły już widzieć wyraźnie: stopnio-
wo rozum stał się więźniem samego siebie. Przyjście Chrystusa było wy-
darzeniem zbawczym, gdyż uwolniło rozum od jego słabości, rozrywając 
kajdany, w które sam się zakuł”. Jan Paweł II. Encyklika Fides et ratio 
o relacjach między wiarą a rozumem (14.09.1998) [dalej: FR] p. 22.
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ludzka kultura musi być (dla dobra człowieka!) „uwolnio-
na” od związku i wpływu religii, związku z Bogiem.

Należy pamiętać o tym, iż laicyzm, najczęściej tylko 
deklaratywnie, postuluje „uwolnienie” państwa i prawa 
od związku z religią i Bogiem. Faktycznie jako pewne 
stanowisko głosi potrzebę wyzwolenia całej kultury i ca-
łego wychowania człowieka od związku z religią i Bogiem 
Objawienia, przy jednoczesnym jej ideologizowaniu jakąś 
nową formą „świeckiej religijności i pobożności”. Jest 
ona przeciwieństwem pobożności opartej na objawieniu 
i przeciwieństwem prawdziwego Boga. 

Pamiętajmy także, że – wprawdzie deklaratywnie – wiele 
odmian laicyzmu głosi prawo wolności osoby do życia re-
ligijnego, możność prywatnego, a nawet niekiedy publicz-
nego manifestowania religii i aktów religijnych (kultu), 
ale faktycznie wolność tę traktuje jako przejaw swoistego, 
wstydliwego i niegodnego rozpowszechniania zachowania, 
które w przekonaniu zwolenników laicyzmu jeśli nie ob-
umrze samo, to w poważnym stopniu utraci moc wpływu 
na człowieka. Analizując zatem laicyzm, musimy dostrzec 
nie tylko jego istotę ujętą w definicji, ale także to, co za-
kłada i z czego faktycznie wyrasta. Jest to przede wszyst-
kim naturalistyczna antropologia, ujmująca najczęściej 
człowieka w kategoriach istoty czysto materialnej, speł-
niającej się w pełni przez środki skończone, naturalne. 
Stanowisku temu towarzyszy także pewien agnostycyzm 
i redukcjonizm, który wyklucza w ogóle możność warto-
ściowego dyskursu dotyczącego Boga i religii. Natomiast 
od strony filozoficznej laicyzm jest jednym z przejawów 
apriorycznego idealizmu. 

Zapytajmy, gdzie zwolennicy laicyzmu szukają uspra-
wiedliwienia dla swych wizji i postulatów? Przede wszyst-
kim w doświadczeniach historycznych, politycznych 
i kulturowych, w których faktycznie dochodziło do kon-
fliktów z udziałem religii i osób religijnych. W ich prze-
konaniu konflikty te, jak i faktycznie zaistniałe szkody, 
nieszczęścia, formy prześladowania i krzywdzenie osób 
– ostatecznie są nie tylko złem największym w kulturze, 
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ale poniekąd zaczynem wszelkiego zła i dowodem na zło 
istniejące w samej religii i jego wpływ na życie indywi-
dualne, rodzinne i społeczne. Twierdzi się tu, że ze złem 
należy walczyć, zatem – należy walczyć z religią i Bogiem, 
bez którego religia i pobożność ludzka nie istnieją.

Trzeba więc dostrzec, że laicyzm jako stanowisko 
w istocie rzeczy jest skutkiem zgody na sofizmaty i pew-
nym redukcjonizmem, który nie zmierza do poznania 
prawdy, ale do wytworzenia jakiejś ideologii, będącej 
podstawą realizacji praktycznych celów. Jednym z nich 
jest rzeczywistość życia człowieka bez religii, bez związku 
osobowego z Bogiem.

Dziś warto zdecydowanie podkreślić, że człowiekowi 
zawsze, a człowiekowi współczesnemu szczególnie, grozi 
znalezienie się w „sytuacji  głupca”4. Dlatego zdaniem 
Jana Pawła II „istnieje zatem pilna potrzeba, by chrze-
ścijanie ponownie odkryli nowość swej wiary oraz jej moc 
osądzania kultury dominującej w ich środowisku: «Nie-
gdyś bowiem byliście ciemnością – napomina nas apostoł 
Paweł – lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępuj-
cie jak dzieci światłości! Owocem bowiem światłości jest 
wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, 
co jest miłe Panu. I nie miejcie udziału w bezowocnych 

4 Jan Paweł II wyjaśnia, że człowiek (jego rozum) musi przestrzegać pew-
nych ważnych zasad w poznaniu świata i Boga. „Pierwsza zasada polega 
na uznaniu faktu, że ludzkie poznanie jest nieustanną wędrówką; dru-
ga wyraża świadomość, iż na tę drogę nie może wejść człowiek pyszny, 
który mniema, że wszystko zawdzięcza własnym osiągnięciom; trzecia 
zasada opiera się na «bojaźni Bożej», która każe rozumowi uznać niczym 
nieograniczoną transcendencję Boga, a zarazem Jego opatrznościową 
miłość w kierowaniu światem. Gdy człowiek nie przestrzega tych zasad, 
naraża się na niepowodzenie i może ostatecznie znaleźć się w sytuacji 
«głupca» [podkr. moje]. Według Biblii tego rodzaju głupota niesie z sobą 
zagrożenie dla życia. Głupiec bowiem łudzi się, że posiada rozległą wie-
dzę, ale w rzeczywistości nie potrafi skupić uwagi na sprawach istot-
nych. Nie pozwala mu to zaprowadzić ładu we własnym umyśle (por. Prz 
1,7) ani przyjąć właściwej postawy wobec samego siebie i najbliższego 
otoczenia. Gdy wreszcie posuwa się do stwierdzenia, że «Boga nie ma» 
(por. Ps 14 [13],1), ujawnia z całkowitą jasnością, jak znikoma jest jego 
wiedza i jak daleko mu jeszcze do pełnej prawdy o rzeczach, o ich pocho-
dzeniu i przeznaczeniu”. FR 18. 
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czynach ciemności, a raczej piętnując, nawracajcie (…). 
Baczcie więc pilnie, jak postępujecie: nie jako niemądrzy, 
ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są 
złe» (Ef 5,8-11.15-16; por. 1 Tes 5,4-8)”5.

„Złe dni” dla wiary ludzkiej i tej religijnej są zawsze cza-
sem zagrożenia rozwoju osoby. O ile jednak w przeszłości 
„złe dni” były dla wielu ludzi ostatecznie czasem próby, 
hartowania się w cnocie i pracy wokół dobra, o tyle współ-
cześnie „złe dni” wydają się być nie tylko czasem wielkiej 
ludzkiej głupoty związanej z negacją istnienia Boga, Jego 
władztwa nad światem, ale i czasem, który powinien być 
nazwany epoką szaleńczego obłędu. Miliony zabijanych 
nienarodzonych dzieci, promocja i praktyka eutanazji, 
działań eugenicznych, zwyrodnienia życia seksualnego 
i samodewastacja swej cielesności, zdrowia – to znaki 
i dowody tegoż obłędu, który bywa przez wielu nazywany 
czasem postępu, wolności, równości. 

W potocznym rozumieniu szaleństwo przejawia się za-
wsze w pewnym oderwaniu osoby ludzkiej od rzeczywisto-
ści, która dla szaleńca zazwyczaj nic nie znaczy lub zna-
czy zgoła coś przeciwnego, niż faktycznie jest. Jeśli Bóg 
jest rzeczywistością Najwyższą, która stanowi nie tylko 
źródło bytu wszelkiego, ale także jedyne źródło zbawienia, 
to oderwanie się od tej Najwyższej rzeczywistości musi 
być szaleństwem największym, obłędem absolutnym. La-
icyzm jest zatem nie tylko drogą do głupoty, ale także do 
absolutnego szaleństwa, obłędu!

I to szaleństwo, niestety, występuje w wielu obszarach 
współczesnej kultury ludzi Zachodu. Przynosi zagubie-
nie, cierpienie i ostatecznie śmierć, które muszą być jego 
konsekwencją. Wiara naturalna oraz dotycząca prawdy 
objawionej jest zawsze tym, co wyzwala z zagubienia, 
cierpienia i śmierci, gdyż przynosi ład i zrozumienie jego 
podstaw, przywraca zdrowie i ostatecznie otwiera na peł-
nię życia. Z tą wiarą i związaną z nią pobożnością walczy 
laicyzm. 

5 Tamże 88. 
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Walka z religią – kulturowy krok ku laicyzmowi.
Laicyzm jako warunek wolności i godności 
człowieka?

U podstaw laicyzmu leży także deprecjacja religii jako 
takiej. Jak to zagadnienie należy rozumieć? Baczny ob-
serwator współczesnego życia kulturalnego na tzw. Za-
chodzie, a zwłaszcza tych jego obszarach, gdzie uwyraźnia 
się ludzki światopogląd, musi prędzej czy później dostrzec 
fakt nasilającej się deprecjacji religii oraz samej ludzkiej 
religijności w imię właśnie afirmacji godności człowieka 
i wolności6. Twierdzi się tu, że jeśli Bóg jest i istnieje re-
ligia w życiu ludzkim, to nie ma wolności człowieka oraz 
jego autentycznej godności. Celuje w takim ujęciu wiele 
nurtów myślenia XIX i XX wieku, od marksizmu i jego 
mutacji, poprzez pozytywizm, naturalizm i scjentyzm, eg-
zystencjalizm aż po tzw. filozofię życia, reprezentowaną 
przez F. Nietzschego i jego intelektualnych spadkobier-
ców – postmodernistów w jego różnych odmianach7.

6 T. Rynkiewicz, Od „proletariatu” do „człowieka masowego”. „Człowiek 
w Kulturze” 2008 t. 20 s. 277-288.
7 Zwykło się sądzić, że przede wszystkim F. Nietzsche i związana z nim 
tradycja intelektualna poprowadziły współczesnego człowieka do przy-
jęcia negacji Boga i odrzucenia religii przy jednoczesnym ubóstwieniu 
człowieka. Warto dostrzec, że to „ubóstwienie człowieka” nie może być 
wiązane z jakimś umocnieniem w nim samym jego godności, ale raczej 
jest formą, próbą uwolnienia, wyzwolenia od wszelkich determinantów 
i ograniczeń. Człowiek zdaniem Nietzschego może być wszystkim, czym 
chce, ale jest niczym, jeśli jest słaby (fizycznie i duchowo). Toteż, gdy 
jest słaby, powinien zostać zlikwidowany fizycznie i nie ma prawa do 
życia. „Nowa godność” oparta na sile, nie zaś na człowieczeństwie istoty 
ludzkiej, odrzucając religię, Boga, odrzuca także ludzką godność. War-
to tu przywołać słowa Nietzschego, którego twórczość stała się ważnym 
wsparciem praktyk totalitarnych i ludobójczych narodowego socjalizmu 
w Niemczech. Nie trudno przewidzieć, że tam, gdzie pojawia się kult siły, 
naturalistyczna antropologia głosząca potrzebę oparcia życia na niena-
wiści „do tego, co nieudane i słabe”, musi pojawić się ludobójstwo. I tak 
też się stało w czasie II wojny światowej. Prawie pół wieku przed jej rozpo-
częciem Nietzsche pisał: „Co jest dobre? – Wszystko, co uczucie mocy, / 
wolę mocy, moc samą w człowieku podnosi / Co jest złe? – Wszystko, co 
z słabości pochodzi. / Co jest szczęściem ? – Uczucie, że moc rośnie, – / 
że przezwycięża się opór. / Nie zadowolenie, jeno więcej mocy; nie pokój / 
w ogóle, jeno wojna; nie cnota, jeno dzielność (cnota / w stylu Odrodzenia,  
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Deprecjacji religii towarzyszy szczególna podbudowa 
ideologiczna, częstokroć odwołująca się do różnych sta-
nowisk filozoficznych i światopoglądowych8. Dowodem jej 
obecności i oddziaływania jest nasilenie się ideologii laic-
kich czy też sekularystycznych, antyklerykalnych. Zwal-
czają one religię i ludzką religijność, podając różne racje, 
używając różnych środków, ale paradoksalnie w uśmier-
ceniu religii widzą podstawę dla wolności i samej godno-
ści człowieka9.

Pamiętajmy również o tym, że przynajmniej od cza-
sów oświecenia jesteśmy także świadkami pojawienia się 
agresywnych ateizmów w różnych postaciach, a także 
jawnego bezbożnictwa, które rości sobie pretensje nie tyl-
ko do obecności w szeroko pojętej kulturze, ale nawet do 
obecności postulującej anihilację konkretnej religii oraz 
samej religijności człowieka10. Zjawiska te odnajdziemy 
na polu myśli filozoficznej, sztuki, także funkcjonującego 
systemu edukacyjnego, gdzie lekcje ateizmu pojawiają się 
już nie tylko jako pewna opcja zajęć do wyboru dla dzieci 
i młodzieży, ale forma zorganizowanego obowiązkowego 
systemowego działania, nad którym kuratelę sprawuje 
państwo11.

virtù, cnota bez moralizny. / Słabi i nieudani niech szczezną: pierw-
sza zasada / naszej miłości dla ludzi. I pomóc należy im / jeszcze do 
tego. / Co jest szkodliwsze, niż jakikolwiek występek? – / Litość czynna 
dla wszystkiego, co nieudane i słabe – / chrześcijaństwo…”. Antychryst. 
Tłum. L. Staff. Warszawa 1907 s. 6.
8 Bliższa analiza ukazuje, że w tym stanowisku mamy do czynienia nie 
tyle z uderzeniem w samą religię, ale w pewną wynaturzoną jej postać, 
reprezentowaną najczęściej przez fideizm. Stanowisko to zasadniczo po-
jawia się w kulturze tam, gdzie dochodzi do pewnych nadużyć i form in-
strumentalizacji religii, a także wikłania się jej w sferę polityki, ekonomii, 
prawa. Ludzie religijni poprzez złe życie moralne, a także niewierność 
temu, co głosi religia (Bóg) dostarczają różnorodnej materii do kontesta-
cji religii. 
9 Przykładem jest tu ruch ideologiczny związany z masonerią i ilumi-
nizmem. Zob. P. Jaroszyński. Iluminizm. W: Powszechna encyklopedia 
filozofii. T. 4. Red. A. Maryniarczyk. Lublin 2003 s. 771-772. 
10 Z. Zdybicka. Pułapka ateizmu. Lublin 2012.
11 P. Skrzydlewski. Bóg i religia jako „nowe tabu” – ateizacja edukacji. 
„Scientia” 2015 nr 9 s. 11-33.
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Są też „uczeni”, którzy samo istnienie nowożytnej na-
uki wiążą z koniecznością negacji Boga (w Jego istnieniu), 
z uwolnieniem się całego ludzkiego myślenia i działania 
od religii, a nawet idei Boga, gdyż, jak się sądzi, Bóg jest 
jedynie ideą urojoną i bardzo niebezpieczną dla człowie-
ka12. Sama religijność jest tu widziana jako podstawa 
wszelkiej korupcji, alienacji, a de facto przejaw choroby 
duchowej człowieka.

Uwolnienie od religii jawi się tym myślicielom jako ze 
wszech miar pożądane i uzasadnione, konieczne dziejowo. 
Zakłada się wizję człowieka jako istoty czysto biologicz-
nej, materialnej, zdeterminowanej swą skończoną naturą 
i przeznaczeniem, które należy wiązać z realizacją potrzeb 
natury utylitarnej i hedonistycznej. Twierdzi się, że po-
znanie człowieka dokonuje się tylko w naukach biologicz-
nych, ścisłych, o podbudowie fizykalnej. Kres ludzkiego 
życia, podobnie jak i każdego innego organizmu żywego, 
któremu człowiek jest równy, to ostatecznie rozpad biolo-
giczny. Sensem życia staje się przeżycie, które kończy się 
katastrofą śmierci.

Człowiek zatem jest istotą tragiczną, która dzięki na-
uce, technice, a także nastawieniu duchowemu może 
niekiedy uczynić ze swego „bezsensu istnienia” – sens13. 
Toteż rysująca się tu godność ludzka jest raczej czymś 
hipotetycznym, poza wszelką możliwością naukowej we-
ryfikacji, jest założeniem może działającym na człowieka 
kojąco i nobilitująco, ale bez naukowego (czytaj racjonal-
nego) uzasadnienia, a zatem także bez wartości realnej.

W tym kontekście można postawić pytanie, co uspra-
wiedliwia istnienie takich koncepcji? Wydaje się, że nie 
tylko jakaś forma złej woli o osobistej awersji do religii, 
ale przede wszystkim brak wykształcenia filozoficznego 
u tych, którzy ją głoszą. Gdyby wykształcenie filozoficzne 

12 R. Dawkins. Bóg urojony. Tłum. P.J. Szwajcer. Warszawa 2007 s. 59; 
zob. tamże s. 16 n.
13 Interesującym studium właśnie takiego podejścia do religii w kulturze 
współczesnej jest praca J. Sochonia. Religia w projekcie postmoderni-
stycznym, Lublin 2012. 
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było ich udziałem, wiedzieliby dobrze, że problem istnie-
nia Boga to nie tyle sprawa wiary, co sprawa wyjaśnie-
nia, uniesprzecznienia świata, że wizja świata rugująca 
istnienie Absolutu jest faktycznie zgodą na absurd oraz 
świadectwem niewłaściwego używania rozumu14.

Poznanie filozoficzne pozwala także na uświadomienie 
sobie i tego, że skoro jest Absolut, to istnieje rzeczowa, 
obiektywna podstawa relacji osobowej człowieka z Abso-
lutem, tj. istnieje racja za religią. Sama zaś religia to nie 
tyle forma emocjonalnego przeżycia, ale związek, jaki ist-
nieje między osobą ludzką i Absolutem. Związek ten ma 
cel, jakim jest zachowanie istnienia człowieka, które może 
dokonać się przez i dzięki Absolutowi, będącemu źródłem 
i przyczyną wszelkiego istnienia. W mocy Absolutu jest to 
uczynić, bowiem jest Absolutem i nic Go nie ogranicza, 
On jest przyczyną wszelkich determinacji.

Stanowisko programowo rezygnujące z filozoficznego 
dyskursu (metafizyki) faktycznie zwalcza metafizykę, wy-
chodząc z założenia, że jest ona niemożliwa lub też nie 
niesie ze sobą żadnej wartościowej wiedzy. Co więcej, 
w stanowisku tym mamy zazwyczaj do czynienia z koncep-
cją religii, która nie dotyczy Boga (Absolutu), ale raczej ja-
kiegoś pojęcia, idei, postulatu czy wartości, np. świętości. 
Często też religię sprowadza się do ludzkiej religijności i jej 
form. Religia byłaby zatem związkiem człowieka z tym, co 
on sam wytworzył, to natomiast siłą rzeczy musi prowadzić 
do wniosku, że jest ona tylko rzeczywistością ludzką, kul-
turową15. A zatem nie można jej przypisać mocy zbawczej 
(uwalniającej człowieka i spełniającej ostatecznie jego oso-
bowe potencjalności). Może być co najwyżej paliatywem, 
a rysujący się w kontekście całości obraz człowieka redu-
kujący go do czynników materialnych nie daje żadnych 
szans na dostrzeżenie istniejącej w człowieku godności. 
14 W. Dłubacz. U źródeł koncepcji absolutu – od Homera do Platona. Lu-
blin 2003.
15 Interesujący wykład racji istnienia religii na gruncie filozofii klasycz-
nej, w konfrontacji z jej próbami uniesprzecznienia obecnymi na wy-
branych przykładach filozofii analitycznej, daje P. Moskal. Spór o rację 
religii. Lublin 2000. 
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Laicka kultura i jej postulaty oraz formy obecności

Powszechnie wiadomo, że wsparciem takiego stosun-
ku do religii i Boga dla zwolenników laicyzmu są idee 
myślicieli oświeceniowych (naturalizm, agnostycyzm, 
antropocentryzm, ateizm, materializm oraz inne). Nie do 
przecenienia w umacnianiu i rozpowszechnianiu laicy-
zmu są także ideologie masońskie oraz związane z nimi 
nurty polityczne i społeczne, deprecjonujące religię i życie 
oparte na więzi z Bogiem16. Nie ma znaczenia, czy są one 
w swej istocie socjalistyczne, czy też osadzone na libera-
lizmie i pochwale wolności jednostki lub na jakiejś innej 
doktrynie politycznej.

Z tej racji w laicyzmie pojawia się postulat realizacji 
w przestrzeni publicznej, zależnej od państwa i jego ad-
ministracji, formy wychowania, komunikowania i eduko-
wania człowieka. Forma ta jeśli nie wyklucza, to zwalcza 
i deprecjonuje wychowanie religijne, edukację religijną, 
możliwość działalności ewangelizacyjnej przez osoby 
praktykujące wiarę i życie religijne. Słowem, laicyzm jako 
stanowisko światopoglądowe będzie widział w religii, jak 
i w samym Bogu swoiste ciało obce, które powinno zostać 
odrzucone i które szybko obumrze, jeśli tylko przestanie 
żyć (pasożytować) na kulturze i samym człowieku.

Do takiego potraktowania religii i Boga we współcze-
sności skłania nie tylko marksizm ze swymi mutacjami, 
ale także freudyzm, pozytywizm i scjentyzm, naturalizm 
w różnych swych odmianach, całe mnóstwo współcze-
snych kierunków filozoficznych i światopoglądowych, 
ostatecznie wyrosłych z idealizmu i agnostycyzmu17. 
Wszystkie one noszą w sobie „zarodek” myśli o samo-
zbawieniu i samowyzwoleniu się człowieka, spełnieniu 
za sprawą obfitości środków naturalnych. W ten sposób 
laicyzm wiąże się nie tylko ze współczesnymi mitologiami,  

16 J.S. Pelczar. Masonerya. Jej istota, zasady, dążności, początki, rozwój, 
organizacja, ceremoniał i działanie. Według pewnych przeważnie masoń-
skich źródeł. Kraków 1914. 
17 S. Kamiński. Światopogląd religia teologia. Lublin 1998 s. 179-204.
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ideologiami, ale także z utopiami, w których państwo 
„próbowało” uwolnić człowieka od wszelkiego zła. 

Środkiem stosowanym była tu nie tylko gilotyna, ale 
i obóz koncentracyjny, gułag, a współcześnie aborcja, 
pigułka wczesnoporonna oraz inne działania skutecznie 
likwidujące tych, którzy nie nadają się do zaplanowanej, 
„właściwej formy życia”. Zauważmy zatem, że laicyzm 
został faktycznie uwikłany w tworzenie piekła na ziemi. 
Na marginesie warto zauważyć, że samo piekło jest je-
dyną rzeczywistością, w której osoby nie mają związku 
z Bogiem, jest „rzeczywistością” wolną od Boga. Dlatego 
nie bez racji laicyzm, jako stanowisko separujące i zwal-
czające religię i więź człowieka z Bogiem, słusznie może 
być określany jako pogląd prowadzący człowieka do  
piekła.

Analizując stanowisko, jakim jest laicyzm, musimy pa-
miętać o tym, iż współcześnie dla wielu już same próby 
obrony prawa człowieka do życia religijnego są traktowane 
jako zamach na laicyzm i działanie niezgodne z „duchem” 
laicyzmu, który karze widzieć w religii przede wszystkim 
subiektywny, irracjonalny i niepodlegający racjonalnemu 
uzasadnieniu rodzaj działania człowieka, oparty przede 
wszystkim na emocjach, jakichś bliżej nieuzasadnionych 
ludzkich wyborach. 

Tym samym laicyzm sprowadza Boga do jakiegoś in-
telektualnego i kulturowego tworu, religię zaś do formy 
ludzkiego przeżycia, polegającego na związku człowieka 
z tzw. sacrum, czyli jakąś wartością wytworzoną przez 
człowieka. Związek ów na gruncie laicyzmu jest w kul-
turze zazwyczaj postrzegany jako czynnik ograniczający 
samą kulturę, czynnik represywny i z gruntu zły. Dlate-
go pochodną laicyzmu jest immanentnie związana z nim 
koncepcja laickiego wychowania. Na czym ona polega? 
Laickie wychowanie to postulowana i realizowana przez 
szereg nowożytnych nurtów forma wychowania oparta na 
zasadach laickości. Potocznie, to forma wychowania, któ-
ra ma charakter niesakralny (niereligijny), wolny od wpły-
wu duchowieństwa (kleru), autonomiczny w stosunku do 
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religii, Kościoła, prawa kanonicznego, tradycji (kultury) 
religijnej. Przez laickie wychowanie można także rozumieć 
sposób wychowania realizowany przez laikat lub też wy-
chowanie nieobejmujące spraw religijnych.

Na przestrzeni dziejów koncepcja laickiego wychowania 
i kultury posiłkowała się różnymi ideami, często wyrasta-
ła z sekularyzmu, indyferentyzmu religijnego i moralne-
go lub wprost z ateizmu i negacji religii w ogóle. Laickie 
wychowanie stało się głównym postulatem iluministów 
i związanego z nimi ruchu wolnomularskiego18. Niejedno-
krotnie wyrastało z projektów utopijnych i prób budowy 
nowego porządku świata wolnego od Boga, a zwłaszcza od 
religii objawionej19.

Znajomość dziejów ukazuje, że laickie wychowanie na 
wiele sposobów ulegało wypaczeniu i stało się narzędziem 
i elementem licznych, niekiedy zbrodniczych ideologii (np. 
bolszewizm, Czerwoni Khmerzy), teorii i praktyk wycho-
wania (Francja XIX i XX wiek), programów partyjnych 
(zwłaszcza socjalistycznych), systemu tworzenia prawa 
stanowionego. Pełne wyjaśnienie istoty laickiego wycho-
wania jest trudne i wymaga ukazania jego ideowego pod-
łoża, a w sposób szczególny wizji człowieka oraz celu jego 
życia, wizji życia społecznego i relacji mu towarzyszących, 
koncepcji Boga i relacji świata i człowieka do Boga, kon-
cepcji religii i jej funkcji w życiu człowieka, wizji i podstaw 
samego wychowania. 

Pierwsze koncepcje laickiego wychowania pojawiły się 
w czasach nowożytnych, w epoce renesansu, jako skutek 
antropocentryzmu, a także prób ucieleśnienia idealnych 
(utopijnych) porządków społecznych. Od strony filozo-
ficznej wychowanie to jest pokłosiem filozofii nominali-
stycznej, jej subiektywizmu i agnostycyzmu, relatywizmu, 
krytycyzmu i minimalizmu. W zaistnieniu idei laicyzmu 
dużą rolę odegrały doświadczenia wojen i konfliktów reli-
gijnych, a także tragiczna w skutkach instrumentalizacja 
religii do celów politycznych oraz brak tolerancji religijnej. 
18 P. Jaroszyński. Iluminizm s. 771‑772. 
19 Z. Zdybicka. Bóg czy sacrum? Lublin 2007. 
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W nowożytności laicyzm i jego formy kulturowe zyskał 
ideowe wsparcie ze strony szeregu nurtów ideowych, 
takich jak progresywizm, utylitaryzm, praksizm, imma-
nentyzm czy wreszcie materializm i ateizm. Sprzyjała 
mu nowożytna kultura apoteozująca nauki przyrodni-
cze, głosząca ich wszechmoc oraz możność wyzwolenia 
człowieka od wszelkiego zła. Propagowało je szereg nur-
tów ideowych, od socjalistycznego (komunistycznego) 
kolektywizmu aż po indywidualistyczny libertarianizm. 
Wspierały się one na antropocentryzmie, głosiły jakąś 
postać humanizmu i potrzebę ochrony człowieka przed 
religią i Bogiem20.

Apogeum tworzenia koncepcji laickiego wychowa-
nia przypada na czas oświecenia, kiedy poprzez deizm, 
a następnie ateizm doszło do podważenia sensowności 
istnienia wszelkiej religii, by ostatecznie uznać ją za 
niebezpieczną formę zła, które musi być zwalczane i wy-
eliminowane z życia ludzkiego dla dobra przyszłych po-
koleń. Tak pojęte laickie wychowanie i koncepcja laickiej 
kultury zostały rozpropagowane przez szereg ideologii 
politycznych, nurtów pedagogicznych i filozoficznych. 
Podzielały one zazwyczaj materializm z ateizmem, utyli-
taryzm z agnostycyzmem, widząc w zaistnieniu laicyzmu 
nie tylko środek do rewolucyjnych przemian, lecz czynnik 
spełniający prawdziwą ludzką naturę. Ich wspólną cechą 
było także zwalczanie i rugowanie realistycznej metafizy-
ki, która ukazywała ponadnaturalną genezę bytu ludzkie-
go, a także jego otwarcie na rzeczywistość transcendent-
ną Absolutu, a co za tym idzie na potrzebę wychowania 
integralnego, obejmującego również wychowanie religijne, 
gdyż tylko na drodze związku człowieka z Bogiem istnieje 
możliwość ostatecznego spełnienia się człowieka. 

Idee oświeceniowe laickiego wychowania zostały przeję-
te przez szereg nurtów myślowych XIX i XX wieku wrogo 
nastawionych do chrześcijaństwa i religii, by ostatecznie 
na gruncie materializmu, ewolucjonizmu, utylitaryzmu, 

20 Taż. Pułapka ateizmu.

STUDIA I PRACE BADAWCZE
Paweł Skrzydlewski – Laicyzm i jego obecność w kulturze.

52



a także pozytywizmu zyskać dobre warunki do rozwoju. 
Towarzyszyło im przekonanie, że uwolnienie wychowania 
(także edukacji) spod kurateli Kościoła (religii, ducho-
wieństwa), wraz z usunięciem treści i tradycji religijnych 
na rzecz wychowania laickiego stanie się zaczynem re-
alizacji prawdziwej wolności człowieka i powszechnego 
szczęścia. W likwidacji religii widziano także warunek 
sine qua non „życia w prawdziwym świecie”, osiągnięcia 
postępu, wolności, równości itp. Współcześnie idee laicy-
zmu bywają wykorzystywane przez globalizm. Wszelkie 
koncepcje laickiego wychowania i kultury należy zaliczyć 
do redukcjonistycznych, uwikłanych w szereg błędów po-
znawczych i ideologicznych.

Historia XX wieku potwierdza fakt istnienia zbrodni-
czych systemów totalitarnych, które wprost posługując 
się laicyzmem, budowały cały system życia społecznego 
i indywidualnego na ateizmie, bezbożnictwie i różnych 
formach instrumentalizacji i deprecjacji religii. Systemy 
te były przestrzeniami wielkiego ludzkiego nieszczęścia, 
zagubienia człowieka, wynikającego z oderwania jego ży-
cia od właściwego celu, tj. Boga. Laicyzm jako pewna ide-
ologia powinien zatem być rozpoznany jako jedna z przy-
czyn błędów antropologicznych i fałszywego sposobu życia 
człowieka, tak indywidualnego, jak i społecznego. Gdzie 
zatem szukać wsparcia w przezwyciężaniu laicyzmu? Czy 
tylko w nauczaniu Kościoła odwołującym się do skarbu 
objawienia? Nie tylko tam.

Badanie laicyzmu nie jest jedynie „zajęciem akade-
mickim”, abstrakcyjnym i bez odniesienia do realiów, 
pragmatyki życia ludzkiego. Wręcz przeciwnie, jest zaję-
ciem niezwykle dziś potrzebnym, które może zrealizować 
przede wszystkim nurt filozofii realistycznej. Filozofia ta, 
mając za swego przewodnika przede wszystkim Akwinatę, 
jest także żywo otwarta na wszelką prawdę, w tym także 
tę odkrytą przez starożytnych pogan, którzy jasno zda-
li sobie sprawę ze zgubnych skutków laicyzacji kultury, 
przenikania do niej bezbożnictwa i ateizmu, sekularyzmu, 
areligijności. Powołując się jednak na tę filozofię, trzeba 
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mieć świadomość podstawowych rozróżnień i tez dotyczą-
cych tak laicyzmu, jak i rozumienia sposobów poznania 
Boga, samej religii, czynników istniejących w kulturze, 
które zmierzają do oderwania osoby od Boga.

Należy bardzo mocno podkreślić, że atak na wiarę reli-
gijną dokonał się nie tylko dzięki deprecjacji samej praw-
dy i jej roli w życiu człowieka, ale także dzięki odrzuceniu 
filozofii (metafizyki) i jej roli w kulturze. Jan Paweł II wyja-
śnia: „Z drugiej strony nie należy zapominać, że we współ-
czesnej kulturze zmieniła się rola samej filozofii. Straciła 
ona status uniwersalnej mądrości i wiedzy, aby stać się 
stopniowo tylko jedną z wielu dziedzin ludzkiego pozna-
nia; pod pewnymi względami została wręcz sprowadzona 
do roli zupełnie drugoplanowej. Inne formy racjonalnego 
poznania zdobywały w tym samym czasie coraz większe 
znaczenie, podkreślając jeszcze bardziej marginesowy 
charakter wiedzy filozoficznej. Zamiast do kontemplacji 
prawdy oraz do poszukiwania ostatecznego celu i sensu 
życia, te formy racjonalności służą – a w każdym razie 
mogą być wykorzystywane – jako «rozum instrumental-
ny», który pozwala osiągać doraźne cele, czerpać korzyści 
i sprawować władzę”21.

Liczne nowożytne antyfilozoficzne nurty wydają się wi-
dzieć w wierze religijnej zagrożenie dla ludzkiego rozumu, 
poznania, w ogólności dla racjonalnego życia osoby ludz-
kiej. Starają się one ukształtować taką ludzką postawę, 
w której wiara co najwyżej będzie subiektywnym i emocjo-
nalnym stanem, wymykającym się racjonalnemu poznaniu, 
stanem, który powinien być usuwany z życia ludzkiego. 
Towarzyszy temu przekonanie, że wiara religijna jest raczej 
wstydliwym reliktem przeszłości, a nawet pewnym stanem 
chorobowym umysłu, który szybko może zostać usunięty 
dzięki rozwojowi nauki, współczesnej postępowej kultury, 
rozwojowi społecznemu i podobnych czynników. Wszystko 
to jednak jest tylko zespołem postulatów, nie ma wartości 
poznania naukowego, filozoficznego.

21 FR 47.
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Podsumowanie

Na zakończenie powtórzmy za największym z Polaków, 
Janem Pawłem Wielkim: „Gdy człowiekowi odbierze się 
prawdę, wszelkie próby wyzwolenia go stają się całkowicie 
nierealne, ponieważ prawda i wolność albo istnieją razem, 
albo też razem marnie giną”22.

Najpoważniejszy i tak naprawdę najgorszy kryzys 
w ludzkim życiu przychodzi wraz z oderwaniem człowie-
ka od Pana Boga. Prawdę tę na wiele różnych sposobów 
powtarza Kościół katolicki od samego początku swego 
istnienia, wskazując, że oderwanie od Boga może dokony-
wać się na wiele różnych sposobów. Także realistyczna fi-
lozofia, ukazująca godność i przeznaczenie osoby ludzkiej 
dowodzi konieczności związku z Bogiem, a co za tym idzie 
absurdalności samego laicyzmu i postulowanych przez 
niego form życia indywidualnego i zbiorowego.

Laicka forma życia skutkuje zawsze tragedią, jego kry-
zysem, gdyż Bóg jest nie tylko przyczyną istnienia wszyst-
kiego, ale także celem wszystkiego, jest źródłem wszelkie-
go dobra i ładu, jaki człowiek odnajduje w otaczającej go 
rzeczywistości, dzięki któremu może nie tylko żyć dobrze, 
ale w ogóle żyć i działać.

Realistyczne poznanie filozoficzne ukazuje, że poznanie 
Pana Boga (co do Jego istnienia oraz Jego natury, isto-
ty), choć wielce niedoskonałe, jest dostępne dla człowieka 
i pełni bardzo ważną rolę w całej kulturze. Także samo 
objawienie oraz nauczanie Kościoła katolickiego na wiele 
sposobów podkreśla możność naturalnego, nieodwołu-
jącego się do aktu wiary religijnej poznania Boga. Tym 
samym zostaje obnażony fałsz założeń laicyzmu, który 
wychodzi od agnostycyzmu co do istnienia i natury Boga 
oraz roli religii w kulturze i życiu samego człowieka. 

Poznanie to, choć nie jest bezpośrednio odpowiedzialne 
za wzbudzenie w osobie ludzkiej wiary i życia religijne-
go, gdyż jak uczy Kościół, potrzebna jest tu łaska Boga, 

22 FR 90.
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odgrywa ważną rolę w całej kulturze, będącej pochodną 
osobowego życia człowieka. Dlatego Bóg i jego rozumienie 
będzie zawsze obecne w ludzkim poznaniu, życiu moral-
nym, twórczości artystycznej oraz samej ludzkiej poboż-
ności i aktach religijnych. Kultura nie jest zatem ze swej 
istoty „czymś laickim”. 

Cywilizacja łacińska ze swą kulturą – jako owoc wycho-
wawczej działalności Kościoła – będzie zatem zawsze two-
rzona w kontekście prawdy o Bogu, w kontekście ludzkiego 
sposobu przeżywania więzi z Bogiem. Dlatego prawdziwa 
kultura, o ile ma mieć ludzki i autentycznie doskonalący 
charakter, nie jest nigdy ze swej istoty nakierowana na la-
icyzm, na bezbożnictwo, na jakąś formę milczenia o Bogu, 
na zwalczanie prawdy o Nim. Wręcz przeciwnie, mając na 
uwadze sens kultury jako czynnika doskonalącego osobę 
ludzką do pełni jej bytowania, autentyczna kultura zawsze 
musi być otwarta na Boga, na uwzględnienie realnego 
związku, jaki istnieje między całym światem, człowiekiem 
a Bogiem. Związek ów i jego poznanie poniekąd jest siłą 
ożywczą całej kultury, jest jej fundamentem.

Dlatego wszelkie formy laicyzmu muszą być postrzega-
ne nie tylko jako przejaw jakiegoś błędu ludzkiego, ale 
także poważne zagrożenie, które może prowadzić osobę 
do ateizmu (negacji bytowości, istnienia Boga), bezboż-
nictwa (walki z Bogiem, religią i obecnością Jego w życiu 
człowieka). 

Negując Boga, usuwając ze swego życia to wszyst-
ko, co wprost i pośrednio pochodzi od Niego, człowiek 
nie tylko traci świadomość swej tożsamości, ale także 
możność osiągnięcia ostatecznego celu swego życia, 
który jest jego szczęściem i spełnieniem. Spełnienie to, 
jak uczy także poznanie naturalne, filozoficzne, należy 
wiązać z poznaniem Boga, życiem w ścisłej więzi z Nim, 
trwającej na zawsze, a zatem nie z tym wszystkim, co 
postuluje laicyzm.
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Summary:
Nowadays, the whole culture witnesses a discussion con-

cerning the role and function of religion and the relationship 
between people and God. The said discussion also highlights 
crucial issues, including the fact that there exists a cultural 
and social space for largely common yet flawed opinions. La-
icism should be considered as one of them since it has been 
clearly condemned by the Church. There is, however, a need to 
consider laicism within the context of culture that does not shift 
towards religious condemnation, but rather towards a natural 
acknowledgment of evil that laicism itself represents and brings 
into culture. Such recognition can be achieved by realistic phi-
losophy that is free from apriorism and open for the whole truth 
about the world and humans. 

Key words: 
laicism, culture, struggle, religion, crisis.
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Czy grozi nam dechrystianizacja 
jako efekt laicyzacji?
Specyfika przemian religijności 
współczesnych Polaków
Ks. Stanisław Skobel 1

Wstęp

Nie potrzeba już dzisiaj nikogo przekonywać, że sposób 
przeżywania wiary w Polsce ulega bardzo szybkim i bar-
dzo intensywnym zmianom. Prowadzone aktualnie bada-
nia statystyczne są tego wyraźnym dowodem. Ponieważ 
jednak fenomen ten jest zjawiskiem nowym na naszym 
terenie, debata na ten temat ujawnia dość duże różnice 
reprezentowanych stanowisk. Nie ulega wątpliwości, że 
zaprezentowany w obecnym numerze „Społeczeństwa” 
temat jest ważny i należy do rozważać, aby podjąć przy-
najmniej próbę jego pogłębienia albo by postawić szereg 
istotnych pytań dotyczących przyszłości chrześcijaństwa 
na polskiej ziemi. Wydaje się, że czasy, kiedy mówiło się 
o Polsce jako o przyczółku czy nawet przedmurzu chrze-
ścijaństwa już minęły, ale czy mogą jeszcze powrócić?

Istotną sprawą dla tego typu rozważań jest także próba 
podjęcia kwestii przyczyn zaistnienia obecnej sytuacji. 
Ich właściwe rozpoznanie z całą pewnością pozwoli na 
skuteczniejsze poszukiwanie środków zaradczych oraz 
dróg wyjścia z impasu, w jakim znalazło się nasze społe-
czeństwo, ale także w pewnej mierze i Kościół. Wszelkie  
1 Ks. dr hab. Stanisław Skobel, prof. UKSW, wykładowca teologii moral-
nej na Wydziale Teologii UKSW, asystent kościelny Katolickiego Stowa-
rzyszenia „Civitas Christiana” w Łodzi.
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analizy w tym zakresie powinny bowiem prowadzić do 
wniosków praktycznych, które w przyszłości pozwolą 
podejmować słuszne decyzje, aby odwrócić niekorzystne 
dla chrześcijaństwa procesy, które już się toczą. Właści-
we poznanie przyczyn ułatwia stawanie w całej prawdzie 
o zastanej sytuacji i ewentualnej przyszłości, która jest 
przecież zawsze następstwem w stosunku do teraźniej-
szości.

Uściślenie pojęć

Przy omawianiu procesów, które podejmujemy w ni-
niejszym artykule, padają zwykle trzy bliskoznaczne, 
choć nie tożsame terminy: «laicyzacja», «sekularyzacja» 
(sekularyzm) oraz «dechrystianizacja». Wydaje się, że ko-
rzystne będzie uściślenie tych terminów celem ukazania, 
w jakim znaczeniu będą one używane w tekście. Pozwoli 
to w dużej mierze na uniknięcie nieporozumień i niejed-
noznaczności. 

Według Encyklopedii PWN laicyzacja w nowoczesnych 
społeczeństwach oznacza uwolnienie różnych obszarów ży-
cia społecznego od wpływów instytucji kościelnych i syste-
mów religijnych. Chodzi tutaj zwłaszcza o prawodawstwo, 
politykę, szkolnictwo, gospodarkę czy kulturę. W sensie po-
litycznym laicyzacja polega na ograniczaniu przez państwo 
wpływów religii za pomocą aktów prawnych, zwłaszcza 
tych, które regulują wzajemne relacje Kościoła i innych in-
stytucji religijnych z państwem i jego organami. Znaczenie 
socjologiczne terminu kładzie natomiast nacisk na słab-
nięcie więzi religijnych wśród wyznawców religii, co prze-
jawia się najczęściej odchodzeniem od praktyk religijnych 
i zmniejszeniem uczestnictwa w nich. Jako dodatkowe 
symptomy socjologiczne wskazuje się na zmianę stosunku 
do norm moralnych, ale i obyczajowych, zakorzenionych 
w wyznawanej wierze, co często wiąże się ze zmniejszeniem 
autorytetu duchowieństwa2.
2 Laicyzacja. W: Encyklopedia PWN. <laicyzacja-EncyklopediaPWN-
źródłowiarygodnejirzetelnejwiedzy> [dostęp: 3.12.2020].
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W ujęciu psychologicznym trzeba podkreślić natomiast 
zachodzenie zmian w postawach światopoglądowych, 
co powoduje przesunięcie przekonań od wiary religijnej 
w stronę agnostycyzmu, ateizmu czy indyferentyzmu reli-
gijnego. Zachodzenie tego rodzaju procesów w społeczeń-
stwie daje najczęściej efekt w postaci kryzysu religijnego 
dużych grup osób stanowiących społeczeństwo. W dzi-
siejszych czasach takie przemiany religijności daje się za-
obserwować w wielu społeczeństwach zwłaszcza Europy 
Zachodniej, co ma miejsce już od wielu lat. Nie można 
jednak nie zauważyć, że te procesy nasiliły się obecnie 
także w wielu krajach środkowej i wschodniej Europy3.

Najbardziej złożone znaczenie posiada pojęcie «sekula-
ryzacja». Termin wszedł do języka potocznego przy okazji 
traktatu westfalskiego z 1648 roku, kiedy to dobra i tery-
toria należące do Kościoła katolickiego przeszły w ręce wła-
ścicieli cywilnych. I to jest pierwotne znaczenie tego termi-
nu. W prawie kanonicznym sekularyzacja oznacza powrót 
duchownych do statusu osób świeckich. Od XIX wieku 
znaczenie tego pojęcia odnosi się do niezależności struk-
tur politycznych i społecznych od religii. W tym sensie, 
według J. Habermasa, jest to zjawisko charakterystyczne 
dla nowoczesności4. Sam termin był badany przez socjolo-
gów, takich jak E. Durkheim, E. Troeltsch czy M. Weber. 
Ten ostatni umieszcza sekularyzację w szerszym zjawisku 
rozczarowania światem i racjonalizacji. Jeśli sekularyzacja 
dotyczy całego społeczeństwa, nie należy jej mylić z seku-
laryzacją, która dotyczy jedynie instytucji5.

Pojęcie «sekularyzacja» jest zakorzenione w łacińskim 
słowie saeculum oznaczającym pokolenie, okres czasu, 
czas jednej generacji lub określony wiek. Najczęściej 
za pomocą określenia saeculum wyrażano to, co czaso-
we i przemijające. Saeculum stało się nazwą dla świata.  
3 Tamże.
4 J. Habermas. An Awareness of What is Missing: Faith and Reason in 
a Post-secular Age. London 2010 s. 27.
5 C.J. Sommerville. Secular Society Religious Population: Our Tacit Rules 
for Using the Term Secularization. „Journal for the Scientific Study of 
Religion” 37:1968 nr 2 s. 53. 
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Rozwijające się w kategoriach greckich chrześcijaństwo 
przejęło termin saeculum w znaczeniu miejsca. Dlatego 
niebo, piekło czy czyściec rozumiano kiedyś jako miejsca, 
a nie stany. Konsekwentnie sekularyzację pojęto jako 
utratę przestrzeni, umniejszenie, wycofywanie się. Osta-
tecznie łacińskie słowo saecularis tłumaczy się dziś jako 
zeświecczenie. W najszerszym rozumieniu oznacza ono 
rozluźnienie więzi z religią i wyjęcie lub uwolnienie jakiejś 
rzeczy, terytorium lub instytucji spod władzy czy zależno-
ści kościelnej. Z sekularyzacją łączy się także problema-
tyka emancypacji, desakralizacji, swoistego „odkościel-
nienia”, a także odmitologizowania czy też niereligijności. 
Sekularyzacja oznacza również odejście od instytucjonal-
nych form religijności. Nie jest ona nowym fenomenem, 
gdyż nieustannie towarzyszy wszystkim religiom. Nie-
mniej w sposób szczególny istnieje i obecnie potęguje się 
w obszarze chrześcijaństwa Starego Kontynentu6.

Trzeba jednak zauważyć, że sekularyzację można kla-
syfikować zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Duże 
znaczenie dla takiego spojrzenia miały słowa Pawła VI 
zawarte w jego adhortacji apostolskiej Evangelii nuntian-
di z 1975 roku. Pozostając w duchu przemyśleń Soboru 
Watykańskiego II, papież wyraźnie rozróżnił dwa pojęcia: 
sekularyzacji i sekularyzmu. Tak w swoim dokumencie 
pisze na ten temat: „Trzeba zauważyć, że niejako w cen-
trum naszego dzisiejszego świata tkwi coś, co jest jak-
by szczególną jego cechą, mianowicie «sekularyzm». Nie 
mówimy o «sekularyzacji», która jest słusznym i prawo-
witym, nie obcym wierze i religii usiłowaniem odkrycia 
w stworzeniu, w każdej rzeczy i w każdym zdarzeniu praw 
wszechświata, którymi one się rządzą «autonomicznie»; 
byle tylko umysł bazował na wewnętrznym przekonaniu, 
że te prawa nałożył im Stwórca. W tym znaczeniu ostat-
ni Sobór potwierdził uprawnioną «autonomię» kultury 
ludzkiej, a zwłaszcza nauki. My zaś mamy tu na myśli 
rzeczywisty sekularyzm, czyli taką koncepcję świata, we-
6 J. Mariański. Sekularyzacja. W: Leksykon teologii fundamentalnej. 
Red. M. Rusecki [i in.]. Lublin – Kraków 2002 s. 1089-1092.
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dług której całkowicie tłumaczy się on sam, bez potrzeby 
uciekania się do Boga, który staje się zbyteczny, a nawet 
przeszkadza”7. Widać wyraźnie, że Paweł VI zaakceptował 
tu w całej rozciągłości koncepcję zaproponowaną na So-
borze przez dwóch dominikańskich teologów, wcześniej 
uważanych za dysydentów: eksperta soborowego, później-
szego kardynała o. Y. Congara oraz jego młodego nauczy-
ciela o. M.D. Chenu8.

Idąc za myślą obydwu wybitnych francuskich teo-
logów, nie chodzi tutaj jedynie o spór terminologiczny. 
Jest to zasadnicza zmiana spojrzenia, która uwidoczni-
ła się w czasie Soboru Watykańskiego II w podejściu do 
współczesnego świata. Zauważono, że można w sposób 
nieuprawniony rozszerzyć przestrzeń sacrum na to, co nie 
ma charakteru sakralnego. W taki sam sposób można roz-
szerzać płaszczyznę profanum również na obszary mające 
charakter sakralny. W takiej sytuacji, co zauważył Paweł 
VI, sekularyzacja może mieć charakter słusznego procesu 
porządkującego nasz świat w duchu słusznej autonomii 
rzeczywistości ziemskich i mieć charakter działania do-
brego i bezpiecznego. Wydaje się, że w naszej polskiej rze-
czywistości znajdują swoje odbicie i tego rodzaju procesy, 
a dlatego opisując sekularyzację, trzeba to czynić w sposób 
tym bardziej pogłębiony i ostrożny. Natomiast sekularyzm, 
zwłaszcza programowy, trzeba by traktować jako proces 
niebezpieczny, a nawet stanowiący zagrożenie.

Określenie «dechrystianizacja» używane jest także 
w kilku znaczeniach. Najprościej słownikowo określa się 
ją jako historyczny proces ograniczania znaczenia i wpły-
wu chrześcijaństwa w kulturze i życiu społecznym, co 
objawia się najczęściej poprzez zmniejszenie się w jakimś 
środowisku liczby wyznawców religii chrześcijańskiej. 
7 Paweł VI. Adhortacja apostolska Ewangelii nuntiandi o ewangelizacji 
w świecie współczesnym (8.12.1975) p. 55.
8 Y. Congar. Kościół, jaki kocham. Kraków 1997; J. Puyo, Y. Congar. 
Życie dla prawdy. Jean Puyo rozmawia z ojcem Y. Congarem. Warsza-
wa 1982 s. 138; M.D. Chenu. Teologia materii: cywilizacja techniczna 
i duchowość chrześcijańska. Paryż 1969; Tenże. Wybór pism. Warszawa 
1971.
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Staje się to tym bardziej niebezpieczne, jeśli mamy do czy-
nienia ze świadomymi działaniami zmierzającymi do tego 
celu. Pomimo że pojęcie dechrystianizacji upowszechniło 
się w drugiej połowie XX wieku w związku z postępu-
jącą laicyzacją społeczeństw zachodnich, to możemy je 
odnieść do zjawisk, które wystąpiły o wiele wcześniej, 
a dopiero w ostatnim stuleciu osiągnęły taką skalę, że za-
częto dostrzegać w nich wyraźnie odchodzenie od chrze-
ścijańskich korzeni naszej cywilizacji9. Dechrystianizacji 
oczywiście nie pojmujemy tu w wąskim znaczeniu, jako 
zaniku praktyk i przekonań religijnych, ale przyjmujemy 
w znaczeniu szerszym, również jako odrzucanie dekalogu 
i chrześcijańskiego dziedzictwa leżących u podstaw po-
rządku społecznego, tzn. praw i obyczajów, oraz funkcjo-
nowania różnego rodzaju instytucji społecznych. 

Wydaje się, że w kraju chrześcijańskim czy nawet ka-
tolickim, jakim jest Polska, to właśnie dechrystianizacja 
stanowi największe zagrożenie i jawi się jako niebez-
pieczna przyszłość naszego Kościoła. Utrata wymiaru 
chrześcijańskiego naszego życia stanowić może zupełną 
zmianę cywilizacyjną w naszej historii, stanowiącej cząst-
kę cywilizacji łacińskiej. Dlatego warto bliżej przyjrzeć się 
zachodzącym obecnie procesom społecznym w odniesie-
niu do wiary i religii, aby zapobiegać, na ile tylko się da, 
zmianom nieodwracalnym w zakresie wyznawanej wiary, 
zwłaszcza młodego pokolenia Polaków. Bliższe przyjrze-
nie się przemianom, następującym obecnie tak szybko, 
powinno pozwolić nam zauważyć, czy niebezpieczeństwo 
dechrystianizacji stanowi już bezpośrednie zagrożenie dla 
religijnego wymiaru życia w Polsce.

Zarys obrazu socjologicznego obecnej sytuacji

Dla lepszego zobrazowania zachodzących u nas proce-
sów społecznych dotyczących życia religijnego katolików 
w Polsce dobrze będzie przytoczyć niektóre dane staty-
9 Dechrystianizacja. W: Słownik języka polskiego PWN. <https://sjp.
pwn.pl/sjp/dechrystianizacja;2554321> [dostęp: 7.12.2020]. 
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styczne i wynikające z nich wnioski. Badania socjologicz-
ne w tym zakresie są regularnie prowadzone w ramach 
Unii Europejskiej, ale także przez polskie instytuty ba-
dawcze. 

Niezależna amerykańska firma badawcza Pew Research 
Center porównała religijność ludzi przed 40. rokiem życia 
i po 40. roku życia w 108 państwach na całym świecie. 
Wyniki są jednoznaczne: młodzi są mniej religijni niż star-
si, a w około połowie państw nastąpił spadek religijności. 
Odsetek młodych, którzy modlą się codziennie, jest poni-
żej europejskiej średniej. Wbrew przekonaniu, że Polska 
jest bastionem chrześcijaństwa, postępuje błyskawiczna 
laicyzacja. Pomimo ogromnej obecności religii w życiu 
publicznym i szkołach, różnica religijności między młod-
szymi a starszymi Polkami i Polakami jest największa ze 
wszystkich przebadanych państw. Największy spadek re-
ligijności – z generacji na generację – nastąpił w Polsce10.

Cotygodniowe uczestnictwo w mszach deklaruje 55% 
Polaków i Polek powyżej 40. roku życia. Wśród młod-
szych – tylko 26%. Różnica aż 29 punktów procentowych 
dobrze odzwierciedla różnice pokoleniowe. Spośród prze-
badanych państw Polska była globalnym liderem spadku 
z pokolenia na pokolenie w dwóch kategoriach: 1) udział 
w mszach co najmniej raz w tygodniu, 2) deklaracja, że 
religia jest bardzo ważna w ich życiu. Na drugim miejscu 
na świecie uplasowaliśmy się w kategorii spadku czę-
stości codziennej modlitwy. Religia jest „bardzo ważna” 
dla 40% starszych i zaledwie dla 16% młodych. To gene-
racyjny spadek o 23 punkty procentowe, a więc bardzo 
duży. O ile starsze pokolenie Polaków jest zdecydowanie 
bardziej religijne od reszty Europy, o tyle młodzi Polacy 
nie odbiegają zbytnio od europejskiej średniej11. Obecnie 
tylko mniej niż połowa Polaków jest w stanie złożyć dekla-
rację, że religia jest dla nich bardzo ważna. Polska z od-
setkiem 30% jest pod tym względem wciąż na czwartym 
10 The Age Gap in Religion Around the World, Pew Research Center.  
Washington 2018 s. 30 nn.
11 Tamże s. 37.
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miejscu w Unii Europejskiej (więcej jest w tylko Portugalii 
– 36%, Chorwacji – 42% i Rumunii – 50%). Na ten wy-
nik składają się wyłącznie głosy starszych (40%), młodsi 
(16%) są nieco poniżej średniej Unii, na poziomie Holandii 
czy Norwegii.

Równie ciekawych danych dostarczają badania polskie. 
Raport CBOS nie pozostawia złudzeń – laicyzacja polskiej 
młodzieży postępuje. Wynika z niego, że w ostatnich latach 
coraz więcej młodych ludzi odchodzi od Kościoła. Według 
badań już 23% młodzieży nie bierze udziału w mszach, 
nabożeństwach lub spotkaniach religijnych. Z 55% do 
37% spadł natomiast odsetek osób praktykujących przy-
najmniej raz w tygodniu. Z badania tego samego domu 
statystycznego wynika także, że zwiększyła się liczba 
zdeklarowanych niewierzących. Obecnie wśród młodzieży 
wynosi ona 10%. Jest to dwukrotny wzrost w przeciągu 
ostatnich 17 lat. Jeżeli zaś chodzi o 10% zdeklarowanych 
niewierzących, to trzeba zadać sobie pytanie, jaki odsetek 
z nich w ogóle nie chodzi do kościoła? To, że ktoś nie 
chodzi na mszę, nie znaczy, że jest niewierzący. Na Za-
chodzie określa się to zjawisko mianem deinstytucjonali-
zacji wiary czy indywidualizacji wiary. Oznacza to, że dla 
coraz większej grupy ludzi kontakt z Bogiem nie wymaga 
pośredniczenia Kościoła. Ten odsetek w grupie młodych 
Polaków to około 40%12.

Podobnie znaczące są również deklaracje dotyczące 
zgodności wyznawanej wiary z nauczaniem Kościoła. Po 
wzroście poziomu ortodoksyjności odnotowanym w 2005 
roku, w związku ze śmiercią Jana Pawła II, w kolejnych 
latach stopniowo zaczął się zwiększać odsetek osób 
twierdzących, że wierzą na swój własny sposób (w latach 
2005-2010 łączny wzrost takich deklaracji o 14 punktów 
procentowych), zmniejszyła się natomiast liczba respon-
dentów wierzących i stosujących się do wskazań Kościoła 
(z 66% w maju 2005 roku do 46% pięć lat później). Trend 
ten dość jednoznacznie wskazuje na postępujący proces 
12 Religijność Polaków i ocena sytuacji Kościoła katolickiego. Komunikat 
z badań CBOS. Warszawa 2018. 
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prywatyzacji wiary religijnej, natomiast od roku 2010 
deklaracje w omawianym zakresie się ustabilizowały. Od 
tego czasu mniej więcej równoliczne pozostają grupy re-
spondentów określających swoją wiarę jako zgodną z na-
uczaniem Kościoła oraz tych, którzy selektywnie odnoszą 
się do tego nauczania (obecnie odpowiednio 45% i 46%). 
Zindywidualizowaną religijność częściej niż inni przeja-
wiają osoby nieregularnie i sporadycznie uczestniczące 
w praktykach religijnych, mające od 25 do 34 lat13.

Dla zupełności tego obrazu można przytoczyć tutaj jesz-
cze dane, jakie opublikował na ten temat Główny Urząd 
Statystyczny, które zdają się nieco odbiegać od przyto-
czonych dotychczas. Liczby opublikowane przez GUS mó-
wią, że 94% Polaków w wieku 16 i więcej lat deklaruje, 
że przynależy do jakiegoś wyznania. Z kolei 81% uważa 
się za wierzących, a jedynie 3% za osoby niewierzące. Co 
więcej, badanie pokazuje, że 70% mieszkańców Polski mo-
dli się raz na tydzień lub częściej, a połowa bierze udział 
w nabożeństwach czy mszach. Jeśli chodzi o przynależ-
ność do Kościoła katolickiego, to w porównaniu z rokiem 
2015 w 2018 odnotowano nieznaczny spadek – o 1 punkt 
procentowy. Najwięcej wierzących Polaków uważa się za 
członków Kościoła katolickiego – 91,9%. Wyznawcy innych 
denominacji stanowią łącznie 1,7% mieszkańców powyżej 
16. roku życia14. Choć ostatnio opublikowane dane wpro-
wadzają tutaj korektę, wskazując, że tylko 61% naszych 
obywateli w wieku co najmniej 16 lat jest, w mniejszym lub 
większym stopniu, zaangażowanych religijnie15.

W poszukiwaniu przyczyn obecnych przemian 
religijności w Polsce

Wobec tak zarysowanej sytuacji, ukazującej niekorzyst-
ne przemiany w odniesieniu do wyznawanej wiary i zaan-
gażowania w życie Kościoła, trzeba koniecznie postawić 
13 Tamże.
14 Główny Urząd Statystyczny 2018.
15 Raport GUS o religijności Polaków. Warszawa 2019.

STUDIA I PRACE BADAWCZE
Ks. Stanisław Skobel – Czy grozi nam dechrystianizacja...

66



pytania o przyczyny tego kryzysu, bo niewątpliwie obecne 
decyzje wielu wierzących wyraźnie na ten kryzys wskazu-
ją, co daje się dostrzec zwłaszcza wśród przedstawicieli 
młodego pokolenia. Wielu badaczy podkreśla zaistnienie 
zjawiska prywatyzacji wiary. Najczęściej mówią o tym 
socjologowie. W pewnym uproszczeniu zamyka się ono 
w dobrze w ukutym adagium: „Chrystus – tak, Kościół – 
nie”. Najpoważniejszy kryzys Kościoła katolickiego w Pol-
sce przypadł na pierwsze lata wolności. Nastąpił wówczas 
gwałtowny spadek aprobaty dla działań Kościoła jako 
instytucji (z 89% jesienią 1989 roku do 38% wiosną 1993 
roku). Co ciekawe, nie przełożyło się to na kryzys praktyk 
religijnych. Można powiedzieć, że większość polskich ka-
tolików potrafiła odróżnić swój (niezmienny) stosunek do 
Boga od (zmieniającego się) stosunku do Kościoła16.

W tym sensie można uznać, że późniejsza laicyzacja 
była niejako procesem nieuchronnym, oczywiście tylko 
w pewnym zakresie. Można jednak było pewne następ-
stwa przemian ustrojowych w Polsce przewidzieć. Kościół 
okazał się zbyt mało przygotowany na rozpoczęcie pra-
cy nad zmianą mentalności swoich wiernych. Masowość 
i ludowość wiary, która dała jej moc w czasach PRL, dziś 
okazuje się bezbronna wobec wyzwań laicyzacyjnych. 
Prawdopodobnie tylko odejście od wszystkich formuł, 
które umieszczają nasze chrześcijaństwo w kontekście 
narodowym, może złagodzić efekt sekularyzacyjnego 
tsunami. Właśnie brak czy zbyt mały nacisk położony 
w duszpasterstwie na podniesienie wiary na wyższy po-
ziom intelektualny, a w konsekwencji również na pogłę-
bienie duchowości dobrze zakorzenionej biblijnie, okazał 
się przeszkodą dla wielu ludzi wierzących w poradzeniu 
sobie ze spojrzeniem chrześcijańskim na szybko zmienia-
jącą się rzeczywistość. Kościół ludowy, dobrze obudowa-
ny uczuciami, okazał się zbyt słaby, aby sprostać nowym 
wyzwaniom. Dlatego pilnym zadaniem dla Kościoła dzisiaj 
wydaje się być konieczność odważnego wypłynięcia na 
16 Z. Nosowski. Wybraliśmy najkrótszą drogę do dechrystianizacji. „Więź” 
1918 nr 1 s. 8.
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głębię, by sięgnąć do samych fundamentów wiary i wyni-
kających z niej postaw chrześcijańskich17.

Obecnie Kościół w Polsce mierzy się z dwoma wielkimi 
wyzwaniami, które mogą odegrać rolę katalizatora seku-
laryzacji: pedofilią i wielką polaryzacją polityczną. Oby-
dwie te sprawy, według licznych sondaży, mają ogrom-
ny wpływ na przyspieszenie zjawisk sekularyzacyjnych, 
zwłaszcza w populacji ludzi młodych. W sprawie pedofilii 
popełniono chyba wszystkie możliwe błędy – mentalność 
obrony instytucji kosztem ofiar zwycięża ciągle bardzo 
często. Jest to błąd zarówno moralny, jak i strategiczny. 
Instytucja, która swoje znaczenie, a przede wszystkim 
swoje działanie opiera na moralnym autorytecie musi po-
zostawać autentyczna i przejrzysta. 

Częste odkrywanie przypadków pedofilii wśród du-
chownych musiało bardzo zaważyć i ciągle, niestety, 
zbiera owoce w postaci coraz liczniejszych apostazji, 
które mają dzisiaj miejsce. Wydaje się, że jest to także 
nieprzewidywanym skutkiem utrzymywania w ludziach 
wierzących nieskazitelnego wizerunku Kościoła jako in-
stytucji złożonej z samych doskonałych i bezgrzesznych 
ludzi, zwłaszcza wśród duchowieństwa. Nagłe odkrycie 
bolesnej prawdy o poważnych wykroczeniach i grzechach 
ludzi Kościoła stało się ciężarem nie do uniesienia dla 
wielu wiernych. Brak zdecydowanego stawania po stronie 
pokrzywdzonych nie mógł nie wywołać z czasem nawet 
dość gwałtownych reakcji ze strony wielu ludzi18.

Jak w minionych latach pedofilię, tak w ostatnich 
latach w wielu badaniach statystycznych nad religijno-
ścią w Polsce jako jedną z ważnych przyczyn kościelnego 
kryzysu wskazuje się zbytnie związanie Kościoła z jedną 
opcją polityczną, ze sprawującymi władzę. Odbierane to 
jest coraz częściej jako powrót do czasów „sojuszu ołta-
rza z tronem”, co zawsze w historii w ostatecznym rozra-
chunku przynosiło szkody w dziele ewangelizacji. W dobie 
17 S. Skobel. Evolucija v Evropi. W: Poslani k vsem. Red. P. Kvaternik. 
Ljubljana 2001 s. 13.
18 E. Kusz. Kultura klerykalna a pedofilia. „Więź” 2015 nr 1 s. 44.
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obecnej te szkody już dają się łatwo zauważyć. Związanie 
z jedną opcją automatycznie wywołuje poczucie opuszcze-
nia przez Kościół wiernych o innych poglądach politycz-
nych. Dlatego w dokumentach oficjalnych Kościół wielo-
krotnie zapewniał, że nie chce sobie gwarantować żadnej 
możliwości prowadzenia polityki, respektując zasadę 
słusznej autonomii rzeczywistości ziemskich. Ponieważ 
jednak w Polsce sprawy polityczne wywołały głębokie po-
działy w społeczeństwie, Kościół jest często postrzegany 
jako biorący udział w tych podziałach. W wielu ludziach 
zrodziło to poczucie krzywdy i stało się powodem zdystan-
sowania się od Kościoła. A stąd już niedaleka droga do 
sekularyzacji19.

Wydaje się, że warto jeszcze wskazać na przykład se-
kularyzacji w sensie pozytywnym. W pierwszych latach 
po upadku komunizmu w Polsce pojawiły się dość czę-
ste przypadki niesłusznego rozszerzania sfery sacrum na 
przestrzenie, które należały już do profanum20. Często 
przejawiało się to w poświęceniach wszelkich możliwych 
rzeczy i sprzętów. Na pewno w jakiejś mierze manifesto-
wało to wolność czynienia czegoś, co w systemie władzy 
marksistowskiej było zupełnie zakazane. Czasami jednak 
te poświęcenia stawały się coraz bardziej niezrozumiałe, 
a nawet groteskowe (np. święcenie przez biskupa bielizny 
sprzedawanej w supermarkecie w Łodzi, co wywoływa-
ło nawet komentarze w prasie, iż ktoś nie chce chodzić 
w poświęconych majtkach). I właśnie na skutek takich 
reakcji „sekularyzacyjnych” po pewnym czasie zrezygno-
wano z tych zbyt częstych poświęceń. 

Zakończenie

Problem laicyzacji jako nowy fenomen pojawił się już 
w pierwszych latach po zmianie systemu polityczne-
go w naszym kraju. Jednak daje się zauważyć, że wraz 
z biegiem czasu narastał, a obecnie jeszcze bardziej przy-
19 F.D. Agostino, G. Giorello. Kościół a polityka. Kraków 2011 s. 27-44. 
20 S. Skobel. Evolucija v Evropi s. 18.
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spiesza. Kiedyś wydawało się ludziom Kościoła, że nas ta 
kwestia nigdy nie będzie dotyczyć. Jednak systematycznie 
wykonywane badania statystyczne zdają się wskazywać, 
że to właśnie Polska jest dziś w Europie krajem, gdzie 
sekularyzacja dokonuje się najbardziej intensywnie. Dla 
Kościoła musi się ona stawać coraz bardziej przedmiotem 
troski i wyzwaniem, by poszukiwać dróg wyjścia z impa-
su. Wydaje się, że najwłaściwsza jest tu pogłębiona anali-
za przyczyn takiego stanu rzeczy, która wskaże najlepszą 
drogę do znajdowania właściwych rozwiązań.

Summary:
The article deals with one of the most important and difficult 

problems of the Church in Poland today, which is the rapidly 
progressing secularization, and even dechristianization. The 
first part of the article is aimed at ordering the terminology. 
Next, an attempt was made to draw a picture of the situation 
using a sociological description with the use of statistics. The 
last part of the article is an analysis of the most important cau-
ses of the phenomenon of secularization in Poland. Knowing the 
reasons because I know allows you to search for ways out of the 
existing situation more effectively.

Key words:
dechristianization, secularization, the young generation, pro-

blems in the Church.
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Laicyzacja rodziny – jej przyczyny 
i niektóre konsekwencje
Ks. Paweł Bortkiewicz TChr1

Truizmem jest stwierdzenie dotyczące ogromnego tem-
pa zmian społecznych, które jest obserwowalne szczegól-
nie na przestrzeni ostatnich 300 lat. Truizmem jest też 
stwierdzenie, że ta akceleracja ulega stałemu przyspiesze-
niu. „Przestaliśmy odczuwać życie, tak jak odczuwał je 
człowiek w przeszłości. […] Przyspieszenie wywołuje po-
czucie nietrwałości, przelotności zdarzeń. Znajduje to od-
bicie w naszej świadomości i w sposób zasadniczy zmienia 
nasz stosunek do innych ludzi, do rzeczy, do całego ota-
czającego nas świata idei, sztuki i wszelkich wartości”2. 
Bardzo spektakularnym potwierdzeniem tego spostrzeże-
nie są choćby wydarzenia towarzyszące spisywaniu tych 
refleksji, wydarzenia, które dotknęły Polskę od ogłoszenia 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 22 października 
2020 roku na temat niezgodności przesłanki eugenicznej 
dopuszczającej ustawowo aborcję z zapisem Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantującym ochronę prawa 
do życia każdemu człowiekowi od poczęcia. 

Te wydarzenia sprawiły, że praktycznie każdy obywatel 
państwa i każdy członek społeczności mógł być przeko-
nany, że uczestniczy w ważnej i dramatycznej zmianie 
społeczno-kulturowej. „To, co dzieje się obecnie, to zmia-
ny mające charakter systemowy, podobne do przewrotu 
kulturowego, jaki miał miejsce w toku klasycznej rewo-

1 Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TCHr, wykładowca UAM w Pozna-
niu oraz WSKSiM w Toruniu.
2 A. Toffler. Szok przyszłości. Poznań 1998 s. 27.
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lucji przemysłowej”3. To zdanie nabrało szczególnej mocy 
i znaczenia w tych właśnie tygodniach. 

Trudno zrazem w opisie tych przemian dostrzec istnie-
nie tak bardzo charakterystycznego dla rodziny trady-
cyjnej czynnika religijnego. Przeciwnie, rodzina zdaje się 
stanowić bardzo konkretną ilustrację procesów laicyzacji.

W niniejszym artykule zaprezentowana zostanie próba 
cząstkowego spojrzenia na zjawisko kryzysu małżeństwa 
i rodziny w świecie współczesnym, ze zwróceniem uwagi na 
jej główne przyczyny. Należy przy tym zauważyć, że spoj-
rzenie to będzie poczynione z punktu widzenia nie ściśle 
socjologicznego, ale z punktu widzenia teologicznego. 

Kryzys małżeństwa i rodziny w świecie 
współczesnym

Pośród wielu analiz socjologicznych czy politycznych 
szczególne znaczenie, z oczywistych względów, wydaje się 
mieć istotne spojrzenie przez pryzmat katolickiej nauki 
społecznej i podejmowanej w niej diagnozy teologicznej, 
a dokładniej mówiąc kairologicznej (analizującej kairoi, czyli 
znaki czasu). Wykorzystuje ona dane nauk szczegółowych, 
w tym wypadku psychospołecznych, by w oparciu o nie 
formułować spostrzeżenia sięgające niejako poza wymiar 
empiryczny. Ten wszakże wymiar jest konieczny i niezbęd-
ny dla sformułowania owych uwag, stąd też św. Jan Paweł 
II w swoich enuncjacjach wielokrotnie przypominał o ko-
rzystaniu z danych nauk szczegółowych dla formułowania 
tego, co nazywa rozeznaniem ewangelicznym: „[…] skoro 
wymagania i wezwania Ducha zawarte są także w samych 
wydarzeniach historycznych, przeto Kościół może głębiej 
poznawać niewyczerpaną tajemnicę małżeństwa i rodziny 
również poprzez sytuacje, nurtujące pytania, niepokoje i na-
dzieje młodzieży, małżonków i rodziców żyjących dzisiaj”4. 

3 M. Hirszowicz. Spory o przyszłość. Klasa. Polityka. Jednostka. Warsza-
wa 1998 s. 196.
4 Jan Paweł II. Familiaris consortio o zadaniach rodziny chrześcijańskiej 
(22.11.1981) [dalej: FC] p. 4.
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Jakkolwiek adhortacja papieża Franciszka jest z woli 
samego autora odczytywana przede wszystkim jako doku-
ment pastoralny, to trzeba zauważyć, że wbrew pozorom 
nie wnosi on nowej jakości diagnostycznej w ogląd kondy-
cji małżeństwa i rodziny. We wstępie adhortacji papieża 
Franciszka można znaleźć symptomatyczne stwierdzenie, 
że chociaż proces synodalny doprowadził do przedstawie-
nia potrzeby wypracowania nowych dróg duszpasterskich, 
to papież stwierdza: „Przypominając, że «czas jest ważniej-
szy niż przestrzeń», pragnę podkreślić, iż nie wszystkie 
dyskusje doktrynalne, moralne czy duszpasterskie powin-
ny być rozstrzygnięte interwencjami Magisterium”5. Kon-
kretne duszpasterstwo rodzin papież powierza poszczegól-
nym wspólnotom, które „[…] będą musiały wypracować 
propozycje bardziej praktyczne i efektywne, uwzględnia-
jące zarówno naukę Kościoła, jak i lokalne potrzeby i wy-
zwania”6. Jakkolwiek, istotnie doświadczenie i praktyka 
konkretnej wspólnoty najlepiej pokazują jej szczegółowe 
problemy i zadania duszpasterskie, to jednak stwarza to 
też niebezpieczeństwo wręcz subiektywnego sposobu ro-
zumienia i tłumaczenia zagadnienia małżeństwa i rodziny. 
Wydaje się zatem sensowne sięgnięcie do klucza herme-
neutycznego w diagnozie kondycji małżeństwa i rodziny, 
zostawionego przez „papieża rodziny”, św. Jana Pawła II. 

Czynił on takie rozeznanie wielokrotnie, a najbardziej 
reprezentatywny wykład tych spostrzeżeń przynosi pa-
pieska adhortacja Familiaris consortio. Jan Paweł II wy-
raźnie wskazał najpierw na pozytywne aspekty współcze-
snej rzeczywistości małżeństwa i rodziny, jako czytelne 
„znaki zbawienia Chrystusowego działającego w świecie”.  
Wymienił zatem:

● żywsze poczucie wolności osobistej, 
● zwrócenie większej uwagi na jakość stosunków mię-

dzyosobowych w małżeństwie, 

5 Franciszek. Posynodalna adhortacja apostolska Amoris laetitia o miłości 
w rodzinie (19.03.2016) [dalej: AL] p. 2. 
6 AL 199; zob. A. Świerczek. Pastoralne perspektywy adhortacji „Amoris 
laetitia”. „Studia Socialia Cracoviensia” 9:2017 nr 1 (16) s. 23-32.
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● promocję godności kobiety, 
● zwrócenie uwagi na odpowiedzialne rodzicielstwo, 
● zwrócenie uwagi na wychowanie dzieci, 
● rosnącą świadomość potrzeby zacieśnienia więzów 

między rodzinami celem niesienia wzajemnej pomocy du-
chowej i materialnej, 

● pełniejsze odkrycie posłannictwa kościelnego w du-
chu odpowiedzialności za budowanie społeczeństwa bar-
dziej sprawiedliwego7. 

Jednocześnie św. Jan Paweł II zwracał uwagę na nega-
tywy owej kondycji życia małżeńskiego i rodzinnego, uj-
mując je w kategoriach przejawów degradacji niektórych 
podstawowych wartości. Są one efektem odrzucenia przez 
człowieka miłości Boga, która może być odczytana jako 
sedno procesu laicyzacji. Do takich zjawisk zalicza:

● błędne pojmowanie w teorii i praktyce niezależności 
małżonków we wzajemnych odniesieniach, 

● degradację autorytetu rodziców i dzieci,
● praktyczne trudności w przekazie wartości przez ro-

dzinę,
● stale wzrastającą liczbę rozwodów, 
● plagę przerywania ciąży, 
● uciekanie się do sterylizacji, 
● faktyczne utrwalanie się mentalności przeciwnej po-

częciu nowego życia8. 
Jan Paweł II w charakterystyczny dla siebie sposób 

wskazywał na znamienną genezę tych zjawisk: „U korzeni 
tych negatywnych objawów często leży skażone pojęcie 
i przeżywanie wolności, rozumianej nie jako zdolność do 
realizowania prawdziwego zamysłu Bożego wobec małżeń-
stwa i rodziny, ale jako autonomiczna siła, utwierdzająca 
w dążeniu do osiągnięcia własnego egoistycznego dobra, 
nierzadko przeciwko innym”9. 

Oczywiście, idąc za myślą papieską, należy zauważyć, 
że oprócz przyczyn wewnętrznych istnieją także zjawiska 
7 FC 6.
8 Tamże. 
9 Tamże. 
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zewnętrzne, które przyczyniają się do promowania postaw 
i zachowań przeciwnych kulturze na rzecz miłości mał-
żeńskiej oraz życia. 

1. Współczesne objawy kryzysu małżeństwa i rodziny

Jedną z najbardziej charakterystycznych i najbardziej 
postrzeganych cech współczesnego kryzysu małżeństwa 
i rodziny jest osłabienie więzi w ramach tej wspólnoty. 
Zdaniem teologów jest to związane z zagubieniem kategorii 
bezinteresownego daru z siebie samego. Ten proces jest 
konsekwencją zaniku doświadczenia najbardziej podsta-
wowego communio, jakim jest komunia z Bogiem. To wła-
śnie owo naruszenie komunii sakramentalnej, rezygnacja 
z doświadczenia żywego Boga, który jest Darem i Ofiarą, 
ucząc w ten sposób miłości, sprawia, że osłabione zostają 
więzi w communio personarum, w małżeństwie. Małżon-
kowie i rodzice pod wpływem laicyzacji rugują ze swojego 
życia i wzajemnych odniesień kategorię bezinteresownego 
daru (związanego nieuchronnie z potrzebą, a nawet ko-
niecznością ofiary) na rzecz kategorii podporządkowania 
swojej wolności drugiej osobie. W skali szerszej oznacza to 
lansowanie modelu indywidualistycznego (liberalnego) ro-
dziny. Warto w tym miejscu przywołać szerszą wypowiedź 
Jana Pawła II z jego Listu do Rodzin. W poniższym tekście 
ukazana zostaje ścisła zależność występująca między indy-
widualistyczną wolnością posuniętą do granic absolutnych 
(nikt i nic nie może jej ograniczać) a tzw. wolną miłością 
(człowiek nieograniczony w swojej wolności nie chce pod-
porządkowywać niczego w sobie, w tym także miłości, cze-
mukolwiek ani komukolwiek, nie stać go zatem na trwałe 
i „ograniczające” go związanie się z kimś drugim) i wresz-
cie utylitaryzmem (prymat wolności absolutnej pozwala 
traktować drugiego człowieka jedynie jako przedmiot do 
zaspokojenia własnych potrzeb, przedmiot oceniany w ka-
tegoriach użyteczności bądź nieużyteczności).

Papież pisał: „Zarazem jesteśmy tutaj na tropie antytezy 
pomiędzy indywidualizmem a personalizmem. Miłość i cy-
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wilizacja miłości związane są z personalizmem. Dlaczego 
właśnie z personalizmem? Dlaczego indywidualizm zagra-
ża cywilizacji miłości? Klucz odpowiedzi stanowi soborowe 
wyrażenie «bezinteresowny dar». Indywidualizm oznacza 
także użycie wolności, w którym podmiot czyni to, co sam 
chce. Nie przyjmuje, aby ktoś «chciał», wymagał od niego 
w imię obiektywnej prawdy. Nie chce drugiemu «dawać», 
stawać się darem «bezinteresownym» w prawdzie. Indywi-
dualizm pozostaje egocentryczny i egoistyczny. Antyteza 
pomiędzy nim a personalizmem rodzi się nie tyle na grun-
cie teorii, ile na gruncie «etosu». «Etos» personalizmu jest 
altruistyczny. W jego zasięgu osoba nie tylko zdolna jest 
stawać się darem dla drugich, ale co więcej – znajduje 
w tym radość. Jest to ta radość, o jakiej mówi Chrystus 
(por. J 15,11; 16,20.22).

Jeżeli społeczeństwa ludzkie – a wśród nich rodzina – 
żyją w orbicie zmagań pomiędzy cywilizacją miłości a jej 
antytezami, to trzeba dla tych zmagań szukać ostatecz-
nej podstawy w słusznym sposobie rozumienia człowieka 
oraz tego, co stanowi o spełnieniu, «urzeczywistnieniu» 
jego człowieczeństwa. Tak więc z pewnością przeciwna jest 
cywilizacji miłości tak zwana «wolna miłość» – tym niebez-
pieczniejsza, że zwykle sugeruje się przy tym oparcie na 
tak zwanym «prawdziwym» uczuciu. […] «Wolna miłość» 
wykorzystuje ludzkie słabości, dostarcza im pewnej «opra-
wy» szlachetności przy pomocy środków uwodzenia, a także 
doraźnej aprobaty opinii publicznej. Usiłuje ona w ten spo-
sób «uspokoić» wyrzuty prawego sumienia. Usiłuje stworzyć 
«moralne alibi». Nie bierze jednak pod uwagę wszystkich 
konsekwencji, jakie z tego wynikają, zwłaszcza gdy cenę – 
oprócz współmałżonka – płacą dzieci, które – pozbawione 
własnego ojca czy matki – zostają skazane na faktyczne 
sieroctwo, chociaż prawdziwi rodzice nadal żyją. […]

Cały ten program utylitaryzmu, związany z indywiduali-
stycznie zaprogramowaną wolnością – wolnością bez odpo-
wiedzialności – jest antytezą miłości, również jako wyrazu 
ludzkiej cywilizacji, jej całościowego i spójnego kształtu. 
O ile takie pojęcie wolności natrafia w społeczeństwie na 
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podatny grunt, można się obawiać, iż sprzymierzając się 
łatwo z każdą ludzką słabością, stanowi ono systematycz-
ne i permanentne zagrożenie dla rodziny. Wiele negatyw-
nych następstw można tu przytoczyć i wręcz ująć w sposób 
statystyczny. Wiele pozostaje w ukryciu ludzkich serc jako 
bolesne, długo krwawiące rany”10.

Konkluzja opisu i analizy dwóch przeciwstawnych 
modeli życia małżeńskiego i rodzinnego – indywiduali-
stycznego i personalistycznego, jest konfrontacją egoizmu 
i miłości rozumianej jako bezinteresowny dar z siebie 
samego dla drugiego. Zastąpienie miłości egoizmem pro-
wadzi z kolei do uprzedmiotawiania człowieka (co widać 
zwłaszcza w sposobie odniesienia się do ciała ludzkiego).

Innym przejawem współczesnego kryzysu jest zafałszowa-
nie pierwotnej treści ludzkiej płciowości. Chodzi tutaj o roz-
dzielenie dwóch znaczeń płciowości i ich zdeformowanie: 
w ten sposób jedność zostaje faktycznie rozerwana, a płod-
ność poddana samowoli. Bardzo precyzyjny i wnikliwy opis 
tego stanu rzeczy podał św. Jan Paweł II w swojej encyklice 
o wartości życia: „W tym samym kontekście kulturowym 
ciało nie jest postrzegane jako typowa rzeczywistość osobo-
wa, znak i miejsce relacji z innymi, z Bogiem i ze światem. 
Zostaje sprowadzone do wymiaru czysto materialnego: jest 
tylko zespołem organów, funkcji i energii, których można 
używać, stosując wyłącznie kryteria przyjemności i sku-
teczności. W konsekwencji także płciowość zostaje pozba-
wiona wymiaru osobowego i jest traktowana instrumental-
nie: zamiast być znakiem, miejscem i językiem miłości, to 
znaczy daru z siebie i przyjęcia drugiego człowieka wraz 
z całym bogactwem jego osoby, staje się w coraz większym 
stopniu okazją i narzędziem afirmacji własnego «ja» oraz 
samolubnego zaspokajania własnych pragnień i popędów. 
Zniekształca się w ten sposób i fałszuje pierwotną treść 
ludzkiej płciowości, zaś dwa znaczenia – jednoczące i pro-
kreacyjne – wpisane głęboko w naturę aktu małżeńskiego, 
10 Jan Paweł II. List do Rodzin Gratissimam sane z okazji Roku Rodziny 
1994. W: Wybór Listów Ojca Świętego Jana Pawła II. T. 1. Kraków 1997 
[dalej: LdR] p. 14.
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zostają sztucznie rozdzielone: jedność mężczyzny i kobiety 
zostaje tym samym zdradzona, a płodność poddana ich sa-
mowoli. Prokreacja jest wówczas traktowana jako «wróg», 
którego należy unikać we współżyciu płciowym: jeżeli zo-
staje przyjęta, to tylko dlatego, że wyraża pragnienie czy 
wręcz wolę posiadania dziecka «za wszelką cenę», a wcale 
nie dlatego, że oznacza bezwarunkową akceptację drugiego 
człowieka, a więc także otwarcie się na bogactwo życia, któ-
re przynosi z sobą dziecko”11.

Szczególnym komentarzem do tej diagnozy stała się 
w ostatnich latach ekspansja utopii gender. Jest ona 
klasycznym przykładem zafałszowania treści płciowości. 
Odbiera jej wymiar osobowy, niszczy tożsamość osobo-
wą człowieka, wprowadzając w to miejsce płynne „orien-
tacje seksualne”, których wspólnym mianownikiem jest 
właściwie awersja i negacja prokreacji12. Ten „projekt” 
kulturowy i społeczny jest projektem par excellence anty-
teologicznym, antyreligijnym, poprzez odrzucenie prawdy 
o Stwórcy i stworzeniu13. 

Wraz z faktem propagowania „wolnej miłości” zafałszo-
wanie sensu płciowości prowadzi do tworzenia sprzyja-
jącego kontekstu dla propagowania związków homosek-
sualnych. Skoro bowiem człowiek ma nieograniczoną 
wolność wchodzenia w relacje i związki dla zaspokojenia 
swoich potrzeb, a płciowość jest w tych związkach pozba-
wiona waloru prokreacyjnego, homoseksualizm jest trak-
towany jako alternatywny styl dla związków małżeńskich 
heteroseksualnych. Nie trudno przy tym zauważyć, że 
propagowanie związków homoseksualnych jest osadzone 
w kontekście nade wszystko politycznym, a tym samym 
pozbawiane bywa zarówno oceny etycznej, jak i kultu-
rowej. Homoseksualiści traktowani są jako potencjalni  
11 Tenże. Encyklika Evangelium vitae o wartości i nienaruszalności życia 
ludzkiego (25.03.1995) [dalej: EV] p. 23. 
12 B. Białecka. „Gender Identity Disorder” – zaburzenie tożsamości płcio-
wej. W: Gender – projekt nowego człowieka? Red. B. Białecka, J. Kowal-
ski, W. Miedziak. Poznań 2020 s. 117-133.
13 Zob. np. Z. Pańpuch. Gender – czy nowa filozofia płci i rodziny?  
W: Gender – projekt nowego człowieka? s. 241-292.
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wyborcy, a nadto swoisty probierz fetyszyzowanego poję-
cia tolerancji, praw mniejszości itp.

Wspomniane na początku osłabienie więzi wpływa na 
zanik hierarchiczności w rodzinie – w miejsce rodziny 
patriarchalnej – rodzina partnerska (deklaratywnie, gdyż 
faktycznie ten drugi nie jest partnerem). Jest to proces, 
który wiąże się równolegle z kryzysem autorytetu rodziców, 
a w obecnym czasie szczególnie z kryzysem ojca w rodzinie. 

Kolejną, niezwykle rozległą i bolesną zarazem plagą 
współczesnej rodziny jest nietrwałość wspólnot małżeń-
skich. Wyraża się ona w separacjach i rozwodach, które 
istotnie tworzą „plagę” współczesności. Tak właśnie uj-
mował to św. Jan Paweł II w Familiaris consortio: „[…] 
nie brakuje niepokojących objawów degradacji niektó-
rych podstawowych wartości: błędne pojmowanie w teo-
rii i praktyce niezależności małżonków we wzajemnych 
odniesieniach; duży zamęt w pojmowaniu autorytetu 
rodziców i dzieci; praktyczne trudności, na które często 
napotyka rodzina w przekazywaniu wartości; stale wzra-
stająca liczba rozwodów, plaga przerywania ciąży, coraz 
częstsze uciekanie się do sterylizacji; faktyczne utrwala-
nie się mentalności przeciwnej poczęciu nowego życia”14. 

Wymienione zjawisko pozostaje w związku z kolejnym 
– daje się oto bowiem współcześnie zauważyć trend, który 
można określić jako negację prokreacji. Jest on elemen-
tem szerszej postawy związanej z mentalnością przeciw 
życiu. U źródeł negacji prokreacji bez wątpienia można 
wymienić oderwanie sfery płciowej od prokreacji – czło-
wiek współczesny zadowala się hedonistycznym przeży-
ciem płciowości w akcie współżycia, ale nie godzi się na 
konsekwencje tego aktu – prokreację i rodzicielstwo. Stąd 
też pojawia się rozwój całego spektrum czynników – środ-
ków uniemożliwiających prokreację. 

Wskazana powyżej perspektywa postawy antynatali-
stycznej sprawia, że środki antykoncepcyjne nabierają 
znaczenia nie tylko „medycznego” czy technicznego. W tej 

14 FC 6. 
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perspektywie antykoncepcja i aborcja jawią się jako wyrazy 
rzekomo świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa. Po-
stawy te są wsparte mitem „bomby” demograficznej. Stąd 
wyrasta np. masowa polityka planowania rodziny, której 
wyrazem są niejednokrotnie żądania ze strony państw bo-
gatych wobec biednych, by za pomoc gospodarczą zade-
klarowały gotowość antykoncepcji, aborcji czy sterylizacji.

2. Przyczyny powyższych zagrożeń

Można wskazać dwie zasadnicze grupy czynników bę-
dących u genezy wskazanych powyżej problemów.

2.1. Przyczyny wewnętrzne

Z punktu widzenia teologicznego pierwszą przyczyną 
owego kryzysu, który znajduje swój wyraz w laicyzacji 
rodziny posuniętej do demontażu tradycyjnego modelu 
małżeństwa i jego wartości, jest grzech człowieka. 

To zarazem skutek grzechu pierworodnego, który osła-
bia umysł i wolę i deformuje właściwe korzystanie z wol-
ności. Jak bowiem zauważa Kongregacja Nauki Wiary, 
„[…] cała historia zachowuje tajemnicze powiązanie z po-
stępowaniem człowieka, który od początku nadużył swojej 
wolności występując przeciw Bogu i usiłując bez Niego 
osiągnąć swoje cele (por. Jan Paweł II, Adhort. Apost. 
Reconciliatio et Poenitentia, 13: AAS 77 (1985) 208-211). 
Księga Rodzaju wskazuje na skutki grzechu pierworodne-
go, mówiąc o uciążliwym charakterze pracy i macierzyń-
stwa, o panowaniu mężczyzny nad kobietą i o śmierci. 
Ludzie pozbawieni łaski Bożej odziedziczyli w ten sposób 
śmiertelną naturę, niezdolną do wierności względem 
dobra i wydaną na łup pożądliwości (por. Rdz 3,16-19;  
Rz 5,12; 7,14-24; Paweł VI, Wyznanie wiary Ludu Bożego  
(30 VI 1968), 16: AAS 60 (1968) 439)”15.
15 Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wy-
zwoleniu Libertas conscientia. W: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty 
Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994. Tarnów 1995 p. 38.
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Istotą grzechu jest zafałszowanie prawdy o Bogu Stwór-
cy, Jego miłości i partnerstwie, które proponuje człowie-
kowi. Grzech, zgodnie z wielką tradycją teologiczną, jest 
odwróceniem się od Boga, a zwróceniem ku człowiekowi 
(stworzeniu)16.

Ta pokusa odwrócenia się od Boga, wciąż ponawiana 
i podejmowana przez człowieka, powoduje osłabienie 
wrażliwości na Boga i na ludzi. Niezwykle dobitnie pod-
kreśla to św. Jan Paweł II: „Poszukując najgłębszych 
korzeni walki między «kulturą życia» a «kulturą śmierci», 
nie możemy uznać za jej jedyną przyczynę wspomnianej 
wyżej, wynaturzonej idei wolności. Trzeba dojść do sedna 
dramatu, jaki przeżywa współczesny człowiek: jest nim 
osłabienie wrażliwości na Boga i człowieka, zjawisko ty-
powe w kontekście społecznym i kulturowym zdominowa-
nym przez sekularyzm, którego wpływy przenikają nawet 
do wnętrza wspólnot chrześcijańskich i wystawiają je na 
próbę. Kto poddaje się oddziaływaniu tej atmosfery, ła-
two może się znaleźć w zamkniętym kole, które wciąga go 
niczym straszliwy wir: tracąc wrażliwość na Boga, traci 
się także wrażliwość na człowieka, jego godność i życie; 
z drugiej strony, systematyczne łamanie prawa moral-
nego, zwłaszcza w poważnej materii poszanowania życia 
ludzkiego i jego godności, prowadzi stopniowo do swoiste-
go osłabienia zdolności odczuwania ożywczej i zbawczej 
obecności Boga”17.

Laicyzacja, która niesie ze sobą osłabienie wrażliwości 
na Boga, kwestionując Jego istnienie i oddziaływanie, od-

16 „W następstwie tajemniczego grzechu pierworodnego, popełnionego za 
podpuszczeniem Szatana, który jest «kłamcą i ojcem kłamstwa» (J 8,44), 
człowiek ustawicznie doznaje pokusy, by odwrócić wzrok od Boga żywego 
i prawdziwego i skierować go ku bożkom (por. 1 Tes 1,9), przemieniając 
«prawdę Bożą w kłamstwo» (por. Rz 1,25); przytępia to również jego zdol-
ność poznawania prawdy i osłabia wolę poddania się jej. W konsekwencji 
człowiek, ulegając relatywizmowi i sceptycyzmowi (por. J 18,38), zaczyna 
szukać złudnej wolności poza samą prawdą”. Jan Paweł II. Encyklika 
Veritatis splendor o niektórych podstawowych problemach nauczania mo-
ralnego Kościoła (6.08.1993) p. 1.
17 EV 21; zob. Jan Paweł II. Rodzina wobec współczesnych zagrożeń. 
„L’Osservatore Romano” 1994 nr 2 s. 23.
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rywa człowieka zarazem od Tego, który jest źródłem praw-
dy. W tym miejscu trzeba mocno podkreślić doniosłość 
papieskiej myśli, która w sposób jednoznaczny prowadzi 
od momentu zakwestionowania istnienia Boga żywego do 
konsekwencji tego aktu. Można go określić jako kryzys 
prawdy i związany z nim kryzys pojęć. W Liście do Rodzin 
Jan Paweł II pisał: „Nikt nie może zaprzeczyć, że epoka 
ta jest czasem wielkiego kryzysu, a jest to na pierwszym 
miejscu «kryzys prawdy». Kryzys prawdy – to znaczy na-
przód kryzys pojęć. Czy bowiem pojęcia takie, jak: «mi-
łość», «wolność», «dar bezinteresowny», a nawet samo 
pojęcie «osoby» i w związku z tym także «prawa osoby» 
– czy pojęcia takie istotnie znaczą to, co wyrażają? […] 
Jeżeli prawda o wolności, o komunii osób w małżeństwie 
i rodzinie odzyska swój blask, wówczas cywilizacja miło-
ści może się urzeczywistniać i można będzie skutecznie 
mówić – wraz z Soborem – o «popieraniu godności mał-
żeństwa i rodziny»”18.

Jan Paweł II zwracał uwagę na tę fundamentalnie waż-
ną relację prawdy i pojęć. Laicyzacja, rugując Boga jako 
źródło prawdy z języka i mentalności, prowadzi do zafał-
szowania i zakłamania pojęć. 

Październikowe i listopadowe strajki w Polsce odsłoniły 
z jednej strony niezdolność dyskursu na poziomie pojęć. 
Ze strony strajkujących tzw. prawo do aborcji, które mia-
łoby uwalniać od zagrożenia „piekłem kobiet”, nie może 
być obiektywnie rozumiane inaczej niż jako roszczenie 
do eksterminacji życia poczętego. Fundamentalnie ważna 
jest tutaj negacja prawdy o poczętym życiu jako życiu od-
rębnego, nowego człowieka i zarazem ekstremalizacja sa-
mowoli do decydowania o owym życiu. Te strajki ukazały 
również radykalną niemoc dyskursu na poziomie języka, 
gdy ze strony strajkujących, obok zakłamanych haseł, 
pojawiły się także niemożliwe do podjęcia w dyskusji wul-
garyzmy zastępujące słowa – nawet ostre, ale możliwe do 
podjęcia rozmowy19.
18 LdR 13. 
19 Interesującą refleksję podjął w tym zakresie I. Janke: „Pamiętasz, 
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Kryzys pojęć, którego źródłem jest kryzys prawdy, bar-
dzo łatwo może prowadzić do instrumentalizacji człowie-
ka, tak bardzo charakterystycznej dla cywilizacji użycia: 
„na gruncie cywilizacji użycia kobieta bywa przedmiotem 
dla mężczyzny. Dzieci stają się przeszkodą dla rodziców. 
Rodzina staje się instytucją ograniczającą wolność swoich 
członków. Aby się o tym wszystkim przekonać, wystarczy 
przyglądnąć się choćby pewnym programom wychowania 
seksualnego, które wprowadzane bywają w szkołach, czę-
sto mimo sprzeciwu, a nawet protestów ze strony wielu 
rodziców. A dalej cały trend «proaborcyjny», który usiłuje 
się ukryć poza pojęciami «prawa wyboru» (pro choice) ze 
strony obojga małżonków, a w szczególności kobiety”20. 

2.2. Przyczyny zewnętrzne

Przyczyny zewnętrzne niewątpliwie są o tyle trudniejsze 
do opisania i analizy, że ulegają dynamicznym przeobra-
żeniom. Niemniej, odwołując się wciąż do nauczania św. 
Jana Pawła II, można dostrzec w nim kilka czynników, 
które wpływają na małżeństwo i na rodzinę, jak i na ich 
funkcjonowanie w społeczeństwie. Do takich czynników 
należy zaliczyć politykę państwa, sytuację ekonomiczną 
rodzin i danego społeczeństwa, jak również wpływ me-
diów na opinię publiczną w zakresie rodziny.

przecież myśmy nigdy nie krzyczeli «Komuniści wypierdalać!» czy «Je-
bać komunę!», nikt takich haseł nie malował na murach. Myśmy mó-
wili: «Precz z komuną» – to był nasz język. Przez kolejne 30 lat, nawet 
najbardziej wściekli przeciwnicy Kwaśniewskiego, Wałęsy, AWS, SLD, 
Platformy i na koniec PiS nigdy takiego języka nie używali. Przeklinali 
prawie wszyscy i zawsze, ale było to zastrzeżone do strefy prywatnej. […] 
Niejedna to przekroczona granica. Nikt nigdy do tej pory w najnowszej 
historii Polski nie wkroczył do świątyni w celu innym niż modlitwa czy 
zwiedzanie, nikt nie próbował nawet niszczyć kościołów, malować ich 
murów. Symbole religijne – nie tylko katolickie były przez lata niety-
kalne. […] Tlący się od lat antyklerykalizm nigdy nie przybierał form fi-
zycznej agresji”. Young Lives Matter. Polska kontrkultura 2020. <https://
www.salon24.pl/u/jankepost/1088181,young-lives-matter-polska-re-
wolucja-2020> [dostęp: 16.11.2020].
20 LdR 13. 
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2.2.1. Polityka państwowa

Jest sprawą oczywistą, że to zagadnienie wymaga osob-
nej i obszernej analizy. W tym miejscu jednak, trzymając 
się konsekwentnie metodologii podążania tropem papie-
skiej diagnozy, warto postawić pytanie fundamentalne 
o wzajemne relacje państwa i rodziny. Jan Paweł II sfor-
mułował je bardzo precyzyjnie: „Czego rodzina-instytucja 
oczekuje od społeczeństwa? Oczekuje przede wszystkim 
uznania swej tożsamości i zaakceptowania jako społeczna 
podmiotowość. Podmiotowość jest związana z tożsamo-
ścią każdego małżeństwa i rodziny. Małżeństwo, leżące 
u podstaw instytucji rodzinnej, ustanowione jest dzięki 
przymierzu, przez które «mężczyzna i kobieta tworzą ze 
sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury 
do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania po-
tomstwa». Tylko taki związek może być uznany i potwier-
dzony społecznie jako «małżeństwo». Nie mogą być uznane 
społecznie jako małżeństwo inne związki międzyludzkie, 
które tym warunkom nie odpowiadają, choć dzisiaj istnie-
ją takie tendencje, bardzo groźne dla przyszłości ludzkiej 
rodziny i społeczeństw”21.

Problemem podstawowym w papieskim przesłaniu jest 
uznanie podmiotowości, a co za tym idzie tożsamości 
małżeństwa i rodziny. Papież wyraźnie przypomina reli-
gijne podstawy fundamentu tej tożsamości, jakimi jest 
przymierze z Bogiem. 

W tym miejscu trzeba skonfrontować papieskie uwa-
gi ze stanem faktycznym w polskich realiach. Promoto-
rzy utopii gender jednoznacznie wskazują na radykalnie 
odmienny program oddziaływania instytucji na rodzinę 
w sferze wychowania seksualnego. Jak postulują: „spo-
łeczność przyszłości jest społecznością otwartą, a nie 
konglomeratem różnych narodów, spluralizowaną a nie 
homogeniczną, multikulturową a nie monokulturową, 
zindywidualizowaną a nie rodzinocentryczną, laicką a nie 

21 Tamże 17. 
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fundamentalistyczną i w końcu egalitarną a nie hierar-
chiczną. Zadaniem szkoły jest przygotowanie nowych po-
koleń do bycia członkiem takiej społeczności”22.

Otóż praktycznym wyrazem laicyzacji w tym obszarze 
jest w gruncie rzeczy zakwestionowanie zasady suweren-
ności instytucji rodziny, naruszenie zasady pomocniczo-
ści oraz faktyczne pozbawienie praw rodziny (proklamo-
wanych za pontyfikatu św. Jana Pawła II w roku 1983 
w postaci Karty Praw Rodziny). 

2.2.2. Sytuacja ekonomiczna 

To zagadnienie, podobnie jak poprzednie, stanowi 
osobny i bardzo rozległy temat monograficznych analiz. 
W tym miejscu jednak trzeba zwrócić uwagę na problem 
relacji między stylem życia naznaczonym konsumizmem 
a poziomem wiary. Tę relację wyraził niezwykle sugestyw-
nie św. Jan Paweł II w swojej adhortacji o Europie: „Eu-
ropejska kultura sprawia wrażenie «milczącej apostazji» 
człowieka sytego, który żyje tak, jakby Bóg nie istniał”23.

Oczywiście, ta diagnoza nie jest krytyką życia gospo-
darczego i przedsiębiorczości, ale krytyką naruszenia re-
lacji miedzy troską o dobra doczesne a otwarciem się na 
życie z Bogiem. W tym miejscu trzeba tylko zasygnalizo-
wać, że w takiej perspektywie w przestrzeń laicyzacji życia 
wpisują się problemy takie jak realizacja prawa do pracy 
i walka z bezrobociem, ale może w sposób szczególny do-
wartościowanie służby życiu ze strony kobiet, które win-
no znosić konieczność pracy zarobkowej kobiet. Dlatego 
papież wyraźnie apelował: „Mówiąc o pracy w odniesieniu 

22 M. Kopczewski, L. Pawelec. Edukacja równościowa: edukacja wolna 
od dyskryminacji. „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bez-
pieczeństwa” 2012 nr 3 s. 129. Przytoczony tekst jest w istocie powtó-
rzeniem swoistego manifestu z wprowadzenia M. Środy do publikacji: 
A. Dzierzgowska, E. Rutkowska. Ślepa na płeć – edukacja równościowa po 
polsku. Raport krytyczny. Warszawa 2008 s. 6.
23 Jan Paweł II. Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa o Jezusie Chry-
stusie, który żyje w Kościele jako źródło nadziei dla Europy (28.06.2003) 
p 9.
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do rodziny, trzeba podkreślić ważność i ciężar pracy ko-
biet wewnątrz rodziny. Praca ta powinna być gruntownie 
dowartościowana. Trud każdej kobiety związany z wyda-
niem na świat dziecka, z jego pielęgnowaniem, karmie-
niem, wychowaniem, zwłaszcza w pierwszych latach, 
jest tak wielki, że nie może mu dorównać żadna praca 
zawodowa. Trzeba, ażeby fakt ten odzyskał należne zro-
zumienie w obrębie obowiązującego prawa pracy. Trzeba, 
ażeby macierzyństwo kobiet zostało zrozumiane jako wy-
starczający tytuł do odpowiedniego wynagrodzenia, nie-
zbędnego do utrzymania rodziny w tej bardzo ważnej fazie 
jej egzystencji”24.

2.2.3. Wpływ mediów na obraz rodziny

Proces laicyzacji jest w dużej mierze potęgowany przez 
zupełnie spłaszczony, sprowadzony wyłącznie do wymiaru 
immanencji przeżywanej w perspektywie hedonistycznej, 
obraz medialny. Media przyzwyczajają i niejednokrotnie 
oswajają z tym, co faktycznie jest zaburzeniem czy wręcz 
patologią życia rodzinnego, a co zostaje potraktowane 
jako obraz życia normalnego, wręcz godnego naśladowa-
nia. Wiele lat temu zwracał na to uwagę św. Jan Paweł II. 
Dziś jego słowa wybrzmiewają o wiele bardziej donośnie 
i przejmująco: „Nierzadko się zdarza, że mężczyźnie i ko-
biecie w ich szczerym i dogłębnym poszukiwaniu odpo-
wiedzi na codzienne i trudne problemy życia małżeńskie-
go i rodzinnego przedkłada się wizje i kuszące propozycje, 
które w różny sposób zdradzają prawdę i godność osoby 
ludzkiej. Propozycje te często znajdują poparcie ze strony 
potężnej i rozgałęzionej sieci środków społecznego przeka-
zu, które niepostrzeżenie narażają na niebezpieczeństwo 
wolność i zdolność obiektywnej oceny”25.

To właśnie poprzez media dokonuje się „ocieplanie” 
wizerunku osób homoseksualnych i zjawiska homosek-
sualizmu, zgodnie z wytycznymi strategii oswajania tego 
24 LdR 14. 
25 FC 4. 
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zjawiska zaproponowanymi przez M. Kirka i H. Made-
sna26. Poprzez media promuje się niejednokrotnie porno-
grafię i panseksualizm, jak również inne elementy kultury 
śmierci. Oczywiście, należy zauważyć również pozytywną 
rolę mediów, ale zarazem trzeba podkreślić, że siła nega-
tywnego oddziaływania nie może zostać w żadnym przy-
padku zbanalizowana. Pozwala ona w dużej mierze na 
utrwalenie owych postaw „«milczącej apostazji» człowieka 
sytego, który żyje tak, jakby Bóg nie istniał”.

* * *
Zarysowany obraz laicyzacji rodziny – pojmowanej jako 

życie, jakby Bóg nie istniał – jest z konieczności bardzo 
pobieżny i ogólnikowy. Zawiera jednak, jak się wydaje, 
bardzo cenne spostrzeżenia św. Jana Pawła II, które 
mogą, a nawet powinny być wykorzystane jako narzędzia 
poznawcze i naprawcze w odniesieniu do współczesnej 
rodziny. 

Summary:
One of the most significant signs of the times (kairos) is the 

transformation in marriage and family. Their diagnosis was 
brilliantly presented by St. John Paul II in Familiaris Consortio 
and one can risk a thesis that this diagnosis is still valid. The 
Pope mentions both the light and the shadow of the modern 
family. Among the symptoms of the crisis, he points to the 
weakening of ties within the marriage community, which is 
associated with individualism and utilitarianism. It also leads 
to a distortion of the sense of human sexuality, which is sub-
jected to hedonism. In this perspective, all relationships and 
manifestations of sexual orientations are allowed, as long as 
they serve the satisfaction of pleasure. One should also pay 
attention to the crisis of authority in the family and the imper-
manence of marriages.

26 M. Kirk, H. Madsen. After the Ball: How America Will Conquer Its Fear 
and Hatred of Gays in the 90s. Plume 1989.
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Among the reasons for this state of affairs, attention must 
first be paid to sin, which is turning away from God, clearly 
expressed in the phenomena of secularization. The effect of this 
is the detachment of freedom from truth (Truth), which can be 
illustrated by the revolt against life and against God, which took 
place in autumn of 2020 in Poland. Apart from this deepest 
cause of the internal crisis, there are external causes related 
to, among other things, the shape of the nation’s policy and the 
influence of media.

Key words:
crisis of modern family, individualism and utilitarianism, 

sense of human sexuality, secularization.
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Rezygnacja z katechezy 
szkolnej jako przejaw laicyzacji 
społeczeństwa
Piotr Wajs1

Obowiązek wychowania katolickiego dzieci przyjmują 
na siebie małżonkowie zawierający małżeństwo sakra-
mentalne już z samej natury tego sakramentu. W definicji 
małżeństwa Kościół podkreśla, że zrodzenie i wychowanie 
potomstwa jest naturalnym następstwem dobra oboj-
ga małżonków2. Każdy kolejny rok pokazuje jednak, że 
kwestia uczestnictwa w katechizacji szkolnej dla wielu 
nie jest już czymś naturalnym, nawet jeśli rodzina uważa 
się za katolicką. Niniejszy artykuł stanowi głos opisujący 
sytuację z punktu widzenia nauczycieli religii, wskazuje 
przyczyny takiego stanu rzeczy oraz propozycje rozwią-
zań mogących zmniejszyć trend odwrotu od uczestnictwa 
w katechezie szkolnej.

Katecheza szkolna jako obowiązek w wychowaniu 
katolickim

Analiza dokumentów Kościoła nie pozostawia wątpli-
wości odnośnie do obowiązku spoczywającym na rodzi-
cach zawierających sakramentalny związek małżeński. 
W artykule przedstawione zostaną wybrane dokumen- 
ty dotyczące wychowania i katechizacji. Oprócz wspo-
mnianej we wstępie definicji małżeństwa o obowiązku  

1 Dr Piotr Wajs, doktor teologii w zakresie komunikacji religijnej, ab-
solwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, nauczyciel 
religii, przedsiębiorczości i informatyki w Publicznym Liceum Ogól-
nokształcącym nr 1 w Opolu, absolwent Executive Master of Business  
Administration na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.
2 Kodeks prawa kanonicznego. Poznań 2008 kan. 1050.
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katechizacji obowiązek spoczywający na rodzicach pod-
kreśla Katechizm Kościoła Katolickiego: „Płodność miło-
ści małżeńskiej nie ogranicza się jedynie do przekazania 
życia dzieciom, ale powinna obejmować ich wychowanie 
moralne i formację duchową”3. 

Kolejny dokument mówiący o obowiązku katechizacji 
dotyczy przygotowania do sakramentów oraz pełnienia 
podczas ich udzielenia funkcji rodzica chrzestnego lub 
świadka bierzmowania4. Wskazuje on na konieczność do-
brego przygotowania do pełnienia funkcji strażnika wiary 
w zastępstwie rodziców w przypadku chrztu oraz świadka 
dojrzałości chrześcijańskiej w przypadku bierzmowania.

Najważniejsze dokumenty dotyczące wprost naucza-
nia religii to Adhortacja apostolska Catechesi tradendae 
o katechizacji w naszych czasach5 oraz dyrektoria kate-
chetyczne. Jan Paweł II w adhortacji pisze: „Na końcu 
ośmielam się powiedzieć: w Kościele Jezusa Chrystusa 
nikt nie może uważać się za zwolnionego od obowiązku 
uczestnictwa w katechezie”6. Dokument wskazuje rów-
nież na źródła historyczne, w których kościół od IX wieku 
przypomina rodzicom o obowiązku wychowania dzieci 
w wierze katolickiej7.

3 Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań 2004 p. 2221.
4 W. Lechów, A. Witkowski. Konsekwencje wypisania (się) ucznia z lekcji 
religii. <https://wnk.diecezjazg.pl/wp-content/uploads/2015/09/WNK-
-Konsekwencje-wypisania-si%C4%99-z-religii.pdf> [dostęp: 2.10.2020].
5 Jan Paweł II. Adhortacja apostolska Jana Pawła II Catechesi tradendae 
o katechizacji w naszych czasach (16.10.1979) [dalej: CT].
6 CT 45.
7 Catechesi tradendae w przypisach do dokumentu wskazuje na nastę-
pujące dokumenty: VI Synod w Arles (813) kan. 19; Synod w Moguncji 
(813) kanony 45, 47; Synod w Paryżu (829) ks. I rozdz. 7; Mansi, Sacro-
rum Conciliorum nova et amplissima cllectio XIV, 62, 74, 542. Z nowszych 
dokumentów trzeba przypomnieć encyklikę Piusa XI Divini illius Magistri 
(31.12.1929): AAS 22 (1930) s. 49-86; liczne przemówienia i orędzia Piu-
sa XII, a przede wszystkim dokumenty Soboru Watykańskiego II: Kon-
stytucję dogmatyczną o Kościele Lumen gentium p. 11, 35: AAS (1965) s. 15, 
40; Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem p. II 30: 
AAS 58 (1966) s. 847, 860; Konstytucję duszpasterską o Kościele w świecie 
współczesnym Gaudium et spes p. 52: AAS 58 (1966) s. 1073; a szczególnie 
Deklarację o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis p. 3: 
AAS 58 (1966) s. 731.
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Dyrektoria katechetyczne w sposób bardziej szczegó-
łowy opisują obowiązki katechizujących, programy na-
uczania, podręczniki oraz odpowiedzialność biskupów za 
organizację zadań katechetycznych8. Nowe dyrektorium 
katechetyczne ukazało się 25 czerwca 2020 roku, a jego 
wskazówki zostaną przybliżone w dalszej części artykułu.

Przyczyny zwiększonej liczby rezygnacji z zajęć religii

Prowadząc dysputę o współczesnej katechezie, nie spo-
sób nie dostrzec zmian, jakie zaszły wśród jej adresatów. 
M. Słowik z Akademii Pomorskiej w Słupsku wskazuje 
na przemiany młodzieży, jakie rozpoczęły się na początku 
XXI wieku. Tę nową młodzież określa ona mianem «ge-
neracji nic». Jej charakterystycznymi cechami jest brak 
konkretnego pomysłu na życie oraz poruszanie się przede 
wszystkim w obszarze wartości materialnych. W kontek-
ście nauczania wartości cenione kiedyś nie przystają już 
do wymogów dzisiejszego świata. Skutkiem takiego duali-
zmu jest poczucie zagubienia i padanie łupem komercji9. 

Ks. prof. Paweł Mąkosa z Katolickiego Uniwersytetu Lu- 
belskiego uważa, że te przemiany to katechetyczne znaki 
czasu. Pierwszym jest powszechny „[…] brak doświadcze-
nia religijnego, coraz większa ignorancja religijna i coraz 
mniejsze zainteresowanie sprawami religijnymi. Jeśli na-
wet dla młodych ludzi religia pozostaje ważna, coraz czę-
ściej jest subiektywizowana i kształtuje się indywidualna 
religijność, znacznie odbiegająca od nauczania Kościoła”10. 

Drugi katechetyczny znak czasu to zmiana kulturowa 
młodych Polaków. Najlepiej opisują ją słowa: racjonalizm, 

8 Kongregacja ds. Duchowieństwa. Dyrektorium ogólne o katechizacji 
(15.08.1997). Poznań 1998; Konferencja Episkopatu Polski. Dyrekto-
rium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce (20.06.2001). Kraków 
2001; Papieska Rada ds. Nowej Ewangelizacji. Dyrektorium ogólne o ka-
techizacji (25.06.2020). Kielce 2020.
9 M. Słowik. Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania kryzysów religij-
nych współczesnej młodzieży. Słupsk 2008 s. 39.
10 P. Mąkosa. Znaki czasu dla katechezy w Polsce. „Verbum Vitae” 2019 
nr 35 s. 459-475.
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materializm, pluralizm, indywidualizm. Te symptomy 
laicyzacji powodują, że młodzież zmierza w kierunku 
obojętności w kwestiach religijnych oraz indywidualizmu 
religijnego. Skutkiem tego „[…] stare, katechizmowe sfor-
mułowanie, mówiące o tym, że celem ludzkiego życia jest 
chwała Boża i osiągnięcie zbawienia, dla bardzo wielu 
młodych ludzi nie ma dzisiaj żadnego znaczenia. Kwestie 
religijne wydają się im nieistotne i nudne. Nie mają bo-
wiem nic wspólnego z oczekiwanym przez nich życiem”11.

Trzecim znakiem czasu, jaki wymienia ks. Mąkosa, 
jest postawa młodzieży kształtująca się pomiędzy seku-
laryzacją, mocno promowaną w życiu publicznym, a su-
biektywną formą religijności. Powoduje to, że młodzież 
„[…] coraz rzadziej podziela wiarę katolicką, obraz Boga, 
prawdy wiary, zasady moralne wypływające z Objawienia 
i głoszone przez Kościół, stosunek do liturgii i modlitwy 
chrześcijańskiej. W zamian konstruują autorski system 
wierzeń i wartości, odległy od jakiejkolwiek instytucji re-
ligijnej”12.

Zmiany odbiorcy katechezy wskazują na postępujące 
w społeczeństwie procesy laicyzacji. Dowodem na to są 
wyniki corocznych badań liczby osób uczestniczących 
w niedzielnej mszy św. (tzw. dominicantes), które od roku 
2000 spadło o prawie 9% i w danych za rok 2018 wynosi 
średnio dla diecezji katolickich 38%. Najmniej korzystnie 
w tej statystyce wypada diecezja szczecińsko-kamieńska, 
w której na niedzielną mszę św. uczęszcza 24,1% miesz-
kańców13. Spadek ten dobitnie świadczy o trudnościach 
katechetycznych w laicyzującym się społeczeństwie. Dane 
dotyczące katechizacji nie są do końca miarodajne, gdyż 
nie wszystkie diecezje przesłały odpowiedź. 

Ponadto nie można pominąć faktu, że ostatnie dwa 
lata związane z reformą edukacji w bardzo istotny sposób 

11 Tamże s. 466.
12 Tamże s. 467.
13 Rocznik statystyczny Kościoła katolickiego w Polsce na rok 2020. 
<http://www.iskk.pl/images/stories/Instytut/dokumenty/Annu-
arium_Statisticum_2020_07.01.pdf> [dostęp: 1.10.2020].
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spowodowały wzrost rezygnacji z nauki religii w szkole. 
Badania własne wskazują, że w zależności od typu szkoły 
odsetek osób rezygnujących z zajęć religii wynosi nawet 
50%. Szczególnie trudne są przypadki, gdy z katechezy 
masowo rezygnuje młodzież bezpośrednio po przyjęciu 
sakramentu bierzmowania. Przypadkiem skrajnym była 
wiadomość przesłana przez rodziców jednego z uczniów 
domagających się wydania zaświadczenia potwierdzające-
go uczestnictwo w zajęciach katechezy dwa tygodnie po 
złożeniu rezygnacji uczęszczania na nią. Zaświadczenie 
było niezbędne do przyjęcia sakramentu bierzmowania14.

Szkoły średnie po wprowadzeniu reformy edukacji ofe-
rują uczniom bardzo szeroki wybór przedmiotów rozsze-
rzonych. Powoduje to, że plan lekcji wydłuża się do póź-
nych godzin popołudniowych. W sytuacji, w której ponad 
połowa uczniów dojeżdża z sąsiednich miejscowości, re-
zygnacja z religii zaplanowanej na ostatniej godzinie lek-
cyjnej bywa tłumaczona trudnościami komunikacyjnymi.

Innym problemem związanym z organizacją religii przez 
szkoły ponadpodstawowe jest układanie planu lekcji 
w taki sposób, że obie jednostki lekcyjne skumulowane 
są na pierwszych dwóch lub ostatnich dwóch godzinach. 
Stawia to w zdecydowanie lepszej sytuacji osoby, które 
zrezygnują z uczęszczania na katechezę. W klasach, 
w których tak jest ułożony plan lekcji, lawinowo przy-
bywa osób rezygnujących z katechezy w imię czasu wol-
nego. Dla porównania w klasach, gdzie lekcje religii są 
rozdzielone na dwa dni rezygnacji jest o 20-30% mniej. 
Takie rozwiązanie jest również na pograniczu prawa, gdyż  

14 Wiadomość od rodzica z wyłączeniem danych podlegających ochronie 
danych osobowych (pisownia oryginalna): „W piątek […] mój syn ma mieć 
Bierzmowanie w […]. Przygotowanie do bierzmowania w tutejszej parafii 
trwało 3 lata, podczas których uczęszczał na religię, msze św., spotka-
nia katechetyczne. We wrześniu musiał zrezygnować z uczęszczania na 
lekcje religii, ponieważ kolidują z korepetycjami z matematyki. Niestety 
tutejszy proboszcz obecnie warunkuje dopuszczenie do bierzmowania 
uczęszczaniem na religię. Zwracam się z prośbą o potwierdzenie za-
świadczenia, ponieważ zależy nam […] na tym sakramencie, a niestety 
nie widzimy innego wyjścia z tej sytuacji. Z poważaniem […]”.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placów-
kach w § 4 pkt. 1 wprowadza zasadę niełączenia w kilku-
godzinne bloki zajęć tego samego przedmiotu15. Kolejnym 
nieuprawnionym działaniem szkół jest łączenie oddziałów 
klasowych, w których jest powyżej siedmiu uczniów. 
Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposo-
bu organizowania nauki religii w szkołach publicznych, 
w którym w § 2.1 czytamy o obowiązku zorganizowania 
zająć dla oddziału, gdy zgłoszonych jest minimum sied-
miu uczniów16.

Innym skutkiem umieszczania lekcji religii na ostat-
nich godzinach jest konieczność wyboru, jakiego muszą 
dokonywać uczniowie i rodzice. Na religię w zdecydo-
wanej większości uczęszczają osoby ambitne i zaanga-
żowane w wiele działań pozaszkolnych. Powoduje to, że 
katecheza na ostatnich lekcjach koliduje z realizowanymi 
od lat pasjami. Część uczniów składa rezygnację z powo-
du kontynuacji nauki w szkole muzycznej lub udziału 
w treningach w klubach sportowych, w tym na poziomie 
rywalizacji w mistrzostwach Polski. Trudno wymagać od 
nich zarzucenia działań, którym poświęcili znaczną część 
swojego życia i z którymi wiążą swoją przyszłość lub życie 
zawodowe.

Znaczna część rezygnacji jest związana z deklaracją 
utraty wiary przez uczniów lub braku jej doświadczania 
od wielu lat. Niemniej jednak miłe dla katechizującego 
jest to, gdy osoby deklarujące się jako niewierzące pragną 

15 Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Rozporządzenie Ministra Edukacji Naro-
dowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. <https://
isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030060069/O/
D20030069.pdf> [dostęp: 2.10.2020].
16 Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Rozporządzenie Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organi-
zowania nauki religii w szkołach publicznych. <http://isap.sejm.gov.pl/
isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19920360155> [dostęp: 2.10.2020].
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pogłębić swoją wiedzę i tym samym, mniej lub bardziej 
świadomie, stworzyć sytuację ewangelizacyjną. Doświad-
czenie wskazuje, że zdarzają się przypadki, w których 
uczęszczanie na religię osób deklarujących się jako 
poszukujące lub niewierzące spowodowało ich zbliżenie 
się do wspólnoty Kościoła.

Badania przeprowadzone przez panie E. Grzelakową 
i M. Hurysz wskazują, że w kwestii wypisywania się z lek-
cji religii winni bywają również katecheci – tak duchowni, 
jak i świeccy. Wskazują one, że „[…] katecheci rzadko 
zauważają, że lekcja religii nie jest autorytarnym mono-
logiem. Niedopuszczanie uczniów do głosu, rezygnacje 
z dyskusji oraz ograniczanie pytań usprawiedliwiają nie-
dojrzałością uczniów, ich niską kompetencją merytorycz-
ną, brakiem kultury i zachowań zgodnych z etykietą”17. 

Problem zwiększającej się liczby osób rezygnujących 
z lekcji religii zauważyli również niektórzy polscy biskupi. 
Na szczególną uwagę zasługuje apel biskupa świdnickiego 
M. Mendyka (przewodniczącego Komisji Episkopatu Pol-
ski ds. Wychowania Katolickiego). Wzywa on rodziców do 
tego, by w zbyt łatwy sposób nie rezygnowali z uczestnic-
twa dzieci w katechezie szkolnej oraz zabiegali o prawo do 
godnej realizacji tych zajęć18. Apel biskupa ma formę listu 
odczytanego w każdej parafii diecezji. Abp W. Skworc, me-
tropolita katowicki, zwrócił się z apelem do Ministerstwa 
Edukacji Narodowej o zapewnienie moralnego wychowa-
nia dzieci i młodzieży przez wprowadzenie obowiązkowego 
wyboru pomiędzy nauczaniem religii i etyki. Arcybiskup 
wskazuje, że brak obowiązku wyboru przyczynił się do 
powstania pokolenia nihilistów, które nie tylko nie uznaje 
wartości religijnych, ale równocześnie porzuca wartości 

17 E. Grzelakowa, M. Hurysz. Bariery komunikacyjne a skuteczność na-
uczania katechetycznego. „Katecheta” 2011 nr 1 s. 50-55.
18 M. Mendyk. Komunikat Biskupa Świdnickiego na temat uczestnic-
twa dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej, Świdnica, 10.09.2020. 
<https://www.diecezja.swidnica.pl/start/archiwum/z-wydzia%C5%8-
2u-katechetycznego/1336-komunikat-biskupa-%C5%9Bwidnickiego-
na-temat-uczestnictwa-dzieci-i-m%C5%82odzie%C5%BCy-w-katechezie-
-szkolnej.html> [dostęp: 2.10.2020].
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humanistyczne i ogólnoludzkie19. Należy zwrócić uwagę, 
że oba rozwiązania próbują zapobiec problemowi laicyza-
cji szkoły i społeczeństwa. Wskazane byłoby, aby wydziały 
katechetyczne wraz z biskupami diecezjalnymi zintensyfi-
kowały swoje starania zmierzające do powstrzymania fali 
wypisywania się uczniów z zajęć katechezy.

Propozycje działań zmierzających do zatrzymania 
lub odwrócenia trendu rezygnacji z uczestnictwa 
w lekcjach religii

Naprawa sytuacji wymaga działań wielopłaszczyzno-
wych. Dobre kierunki zostały wyznaczone przez wspo-
mnianego wyżej bp. M. Mendyka. Adresatami działań 
w pierwszej kolejności powinni być rodzice, którzy zgodnie 
z prawem do 18. roku życia decydują za dzieci i młodzież 
o udziale bądź rezygnacji z lekcji religii. Apele biskupów 
i proboszczów powinny nie tylko wskazywać na wymiar 
obowiązku uczestniczenia w katechezie, ale i na konkretne 
korzyści wychowawcze z tym związane. Zaznaczyć należy 
interdyscyplinarność katechezy, która – prawidłowo prze-
prowadzona – uczy nie tylko prawd wiary, ale i dyskusji 
na wszystkie tematy, postawy szacunku i komunikacji in-
terpersonalnej, budowania ciągu logicznego wypowiedzi, 
poszanowania praw człowieka oraz wrażliwości zawartej 
w orędziu Ewangelii i katolickiej nauce społecznej.

Działania powinny zmierzać w kierunku przełożenia na 
konkretne propozycje rozwiązań systemowych zapropo-
nowanych przez abp. W. Skworca. Nie może być to jednak 
głos osamotniony, a raczej wspólne działania wydziałów 
katechetycznych i biskupów skierowane do Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, a mające na celu wprowadzenie obo-
wiązku wyboru pomiędzy religią a etyką. Brak takiej za-
leżności powoduje wybór dwóch godzin wolnego od zajęć 

19 Arcybiskup apeluje do MEN: lekcje religii lub etyki powinny być obo-
wiązkowe. <https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-01-02/
arcybiskup-apeluje-do-men-lekcje-religii-lub-etyki-powinny-byc-
obowiazkowe/> [dostęp: 2.10.2020].
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lekcyjnych i porzucenie wartości nie tylko religijnych, ale 
i społecznie ważnych. Budowanie kręgosłupa moralnego 
opartego na wartościach humanistycznych nie może być 
realizowane jedynie za pomocą przestrzeni medialnej, 
w której zanurzeni są młodzi ludzie.

Trzeci kierunek nakreśla nowe Dyrektorium ogólne 
o katechizacji zatwierdzone przez papieża Franciszka 
23 marca 2020 roku i zaprezentowane w Watykanie  
25 czerwca 2020 roku. Akcentuje ono rosnący proces 
laicyzacji społeczeństw, a co za tym idzie również nową 
funkcję katechezy. Wskazuje na odwrócenie zadań z ka-
techezy szkolnej jako uzupełnienia katechezy parafial-
nej na katechezę szkolną jako wstęp i zaproszenie do 
uczestnictwa w dziełach parafialnych. Za tą wskazówką 
Dyrektorium idzie również wymóg stworzenia nowych 
programów nauczania. W ich kontekście dokument mówi 
o zaczerpnięciu z doświadczeń obu stron uczestniczących 
w katechizacji: nauczycieli praktyków i młodzieży.

Czwarty kierunek to katecheta i pomoce katechetycz-
ne. Dyrektorium zaznacza, że w świecie współczesnym nie 
wystarczy, aby katecheta był świetnym teologiem. Kate-
cheza w szkole musi być interdyscyplinarna, a nauczyciel 
religii musi umieć powiązać ją z kulturą, sztuką, historią, 
ale i naukami przyrodniczymi. Trzeba świadomie ukazy-
wać, że te nauki nie tylko się nie wykluczają, ale wza-
jemnie uzupełniają. Za takim wymogiem muszą nadążyć 
podręczniki do religii. Według Dyrektorium konferencje 
episkopatów powinny powołać specjalne komisje ds. pod-
ręczników. Jako rozwiązanie w przyszłości Dyrektorium 
wskazuje elektroniczną bazę materiałów dydaktycznych, 
które nie tylko mają wspomagać podręczniki, ale również 
stanowić bazę gotowych lekcji na tematy interesujące 
młodzież. Katecheta musi być równocześnie świadkiem 
tego, co głosi. Nie jest możliwe dobre wypełnienie misji, 
kiedy jego życie wskazuje na coś innego niż treści, któ-
rych naucza. 

Piątym wskazaniem Dyrektorium jest prośba papieża 
Franciszka wyrażana już przy okazji innych dokumentów. 
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Katecheza szkolna oraz katecheta muszą towarzyszyć 
katechizowanym, tak jak Jezus po zmartwychwstaniu 
towarzyszył uczniom idącym do Emaus. Na wzór Jezusa 
katecheta musi się wsłuchać w „opowieść” katechizowa-
nych o swoim życiu. Dyrektorium wskazuje równocześnie 
na zmiany medialne, jakie zaszły w otoczeniu katechezy. 
Kultura cyfrowa i medialna stała się równocześnie zjawi-
skiem religijnym. Katecheza nie może pominąć tego faktu. 
Musi z jednej strony korzystać z tego dobra, a z drugiej 
wskazywać na kwestie wychowawcze związane z media-
mi, a w sposób szczególny z mediami społecznościowymi. 
Należy przypomnieć, że papież Franciszek oraz Stolica 
Apostolska od roku 2009 aktywnie prowadzi profile w me-
diach społecznościowych, gromadząc w nich społeczność 
wielu milionów internautów20.

Wszystkie działania zmierzające do zatrzymania pro-
cesu rezygnacji dzieci i młodzieży z uczestnictwa w za-
jęciach religii muszą być podjęte jak najszybciej i na jak 
najszerszym polu. Niezbędna jest tutaj współpraca bi-
skupów, kapłanów, katechetów i rodziców. Zaniedbanie 
tego problemu spowoduje zepchnięcie nauczania religii 
w szkole na margines, a brak przekazu treści religijnej 
młodemu pokoleniu przyspieszy postępujący proces la-
icyzacji społeczeństwa.

 
Podsumowanie

W perspektywie powyższych rozważań nadal aktual-
ne są słowa Jana Pawła II: „Katecheza potrzebuje stałej 
odnowy przez pewne pogłębienie samego jej pojęcia i jej 
podstaw pedagogicznych, przez poszukiwanie stosownego 
dla niej języka, przez wykorzystanie nowych środków do 
skutecznego przekazu własnego orędzia. Nie zawsze ta 
odnowa ma jednakową wartość. […] Stąd ważne jest, aby 
Kościół dziś – tak jak to czynił w innych epokach swojej 
historii – wykazał mądrość, odwagę i wierność ewange-
20 Więcej zob. P. Wajs. Media społecznościowe jako przestrzeń głoszenia 
słowa Bożego. Teoria i praktyka. Warszawa 2019.
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liczną w poszukiwaniu i wprowadzaniu nowych dróg i no-
wych zasad w nauczaniu katechetycznym”21. 

Drogą taką jest zasygnalizowane powyżej nowe Dyrek-
torium ogólne o katechizacji, którego wskazówki muszą 
być jak najszybciej wprowadzone w życie. Słuszne by-
łoby zapoznanie katechetów z wyznaczanymi przez nie 
kierunkami. Wszelkie działania nie zakończą się jednak 
sukcesem, jeśli nie uda się zbudować odpowiedniej nici 
porozumienia z rodzicami, którzy w największej mierze 
odpowiadają za uczestnictwo w lekcjach religii. Tylko ro-
dzice mogą zapisać na religię lub złożyć rezygnację z jej 
nauczania aż do 18. roku życia dziecka. Dobrą praktyką 
byłoby pokazanie im, że uleganie czasowym modom na 
„niechodzenie” na religię i rezygnacja z niej spowodu-
je niedające się nadrobić braki we wrażliwości religijnej 
młodego człowieka. 

Summary:
The obligation to Catholic educate their children is assumed 

by the spouses who enter into a sacramental marriage by the 
very nature of this sacrament. Each subsequent year shows, 
however, that the issue of participation in school catechesis for 
many is no longer something natural, even if the family consi-
ders itself Catholic. This article is meant to be a voice that de-
scribes the situation from the point of view of religion teachers. 
In the introduction, selected documents of the Church were 
indicated, the reasons were analyzed and proposed solutions 
that could reduce this trend of withdrawal from participation in 
school catechesis.

The new General Directory on Catechesis shows the way of 
renewal. However, all activities will not be successful if it is not 
possible to build an appropriate thread of understanding with 
the parents, who are mostly responsible for participating or not 
participating in religion lessons.

Key words:
catholic educate, school catechesis, secularization.

21 CT 45, 46.
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Aksjologiczno-moralne 
zobojętnienie jako wyzwanie 
współczesności
Ks. Józef Zabielski1

Człowiek – jako byt osobowy – wyposażony jest 
w uzdolnienia zobowiązujące do rozpoznawania celu swej 
egzystencji i form jego realizacji. Tymi uzdolnieniami są 
intelekt i wolna wola, które umożliwiają osobie ludzkiej 
rozumne i wolne działanie. Zobowiązaniem człowieka jest 
poprawne korzystanie z tych uzdolnień. Czasy współcze-
sne charakteryzuje postawa zobojętnienia wobec obo-
wiązku poprawnego korzystania z intelektu i wolnej woli 
w decydowaniu o celowości swej egzystencji. Skutkuje 
to brakiem osobowego rozeznawania i celu i nieograni-
czoną wolnością w decyzjach moralnych2. Człowiek jako 
byt osobowy doświadcza potrzeby kontaktu z kimś poza 
sobą, mobilizując do potrzeby kontaktu z bytem trans-
cendentnym – z Bogiem, co gwarantuje stabilność ludz-
kiej egzystencji i poprawność interpersonalnych relacji3. 
Współczesne społeczeństwa charakteryzuje zanikanie tej 
koncepcji życia i otwartości na Boga. Ukierunkowaniem 
ludzkiego życia jest materializm traktowany jako fun-
damentalna wartość decydująca o poczuciu ludzkiego 
szczęścia4. W analizach tytułowego zagadnienie chcemy 
1 Ks. prof. dr hab. Józef Zabielski, wykładowca na Wydziale Teologicz-
nym UKSW w Warszawie.
2 G. Moora. Indifference et atheisme. „Lé Point Theologique” 1983 nr 41 
s. 197-223.
3 S. Gregg. Dignitatis humanae i prawa człowieka. „Zeszyty Naukowe 
KUL” 54:2011 nr 1 (213) s. 45-59.
4 M. Górniak-Durose. Nowe oblicze materializmu czyli z deszczu pod ryn-
nę. „Psychologia, Edukacja i Społeczeństwo” 4:2007 z. 3 s. 212; zob.  
C. Phan. Christsein unter kommunistischen oder sozialistischen Regirun-
gen. „Berliner Theologische Zeitschrift” 27:2010 z. 2 s. 162-175.
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skoncentrować się na dwóch wymiarach: 1) Aksjologicz-
no-moralne zobojętnienie jako fenomen współczesności; 
2) Oddziaływanie zobojętnienia aksjologiczno-moralnego 
na współczesną cywilizację. 

Aksjologiczno-moralne zobojętnienie jako fenomen 
współczesności

Badacze współczesnej kultury podkreślają, że wielu 
współczesnych ludzi zatraca religijno-moralny charakter 
swego istnienia i bytowania, tworząc rodzaje swoiście 
schizofrenicznego społeczeństwa. Zamiarem tych kon-
cepcji myślowych jest absolutyzacja człowieka i jego 
ziemskich osiągnięć, co doprowadziło dziś do poddania 
pod dyskusję właśnie samego człowieka, jego godność 
i wewnętrzne wartości absolutu5. Takie rozumienie oso-
by ludzkiej sprawia, że w praktyce istnienie i bytowanie 
człowieka odznacza się wyłączeniem Transcendencji 
i moralności z horyzontu ludzkiej myśli i woli. Wielu 
współczesnych ludzi często nie uświadamia sobie potrze-
by Boga i stałych norm moralnych w przeżywaniu swojej 
egzystencji. Zjawisko to ukazuje zobojętnienie religijno-
-moralne jako formę życia jednostek i grup społecznych. 
Obserwacja współczesnego świata pozwala stwierdzić, że 
wielu ludzi rozczarowanych scjentystycznymi ideologia-
mi XIX i XX wieku, tworzących wizję szczęśliwego życia 
bez Boga, zwiedzionych hasłami racjonalizmu oświece-
niowego oraz wyniszczonych ideologią marksizmu i so-
cjalizmu, znalazło się w charakterystycznej pułapce my-
śli i postaw. Spora grupa ludzi przełomu XX i XXI wieku 
jest zamknięta na Transcendencję, deklarując scepty-
cyzm, relatywizm, zobojętnienie, egzystencjalny niepo-
kój6. Osoby takie prezentują brak potrzeby poznania  

5 G. Coq. Culture et Les impasses d’une ignorance reciproque. „Catéche-
se” 1988 nr 110-111 s. 80-82.
6 J. Sudbrak. Przełom religijny czy nowa gnoza? „Communio” 7:1987 
nr 6 s. 80-83; P. Henrci. Modernität und das Christentum. „Communio” 
[niem.] 19:1990 nr 4 s. 290-295.
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sensu swego istnienia, norm moralnych, gdyż sami sobie 
wystarczają do ustalenia i realizacji swej „filozofii życia”. 
Aksjologiczna płytkość takiego stylu życia kontrastuje 
ze spuścizną przeszłości oraz wymogami teraźniejszości 
i przyszłości. Jest to bardzo destrukcyjny styl, rodzący 
liczne sprzeczności w samym człowieku i w relacjach 
międzyosobowych. „Praktyczna negacja wielu warto-
ści duchowych – podkreśla Jan Paweł II – doprowadza  
człowieka do chęci zaspokojenia za wszelką cenę swej 
afektywności i do negowania etyki. Żąda on wolności 
i ucieka przed odpowiedzialnością; pragnie bogactwa, 
a nie potrafi zaradzić biedzie, która go otacza; głosi 
równość, a jednocześnie zbyt często ulega nietolerancji 
rasowej”7.

Ten aksjologiczny pogląd ma swe podstawy w mo-
dernistycznej „filozofii”, zwanej destrukcyjnym postmo-
dernizmem8. Zwolennicy postmodernizmu uważają, że 
prawda jest progresywna i ogranicza człowieka w my-
śleniu i działaniu. Ich zdaniem uznawanie w moralności 
prawdy i zobowiązującego dobra wprowadza eliminację 
stanów przeciwnych, np. uznanie małżeństwa jako związ-
ku mężczyzny i kobiety wyklucza przyznanie związkom 
homoseksualnym statusu „normalnych małżeństw”. Ich 
zdaniem należy uznać pluralizm osobistych przekonań 
oraz „dobrowolność w myśleniu, wartościowaniu i dzia-
łaniu. Taki nurt myślenia określany jest jako „pluralizm 
libertyński”, głoszący wolność jako „do-wolność”. Zda-
niem zwolenników postmodernizmu prawda jest repre-
sywna, ograniczająca człowieka w myśleniu i działaniu. 
Propagują oni potrzebę rezygnacji z poszukiwania istoty 
rzeczy, natury, kategorii dobra i zła, hierarchii wartości. 
Pod koniec wieku pojawiła się nowa kategoria człowieka 
– homo liberalis. Jest to człowiek wyzwolony od prawdy 

7 Jan Paweł II. Przemówienie na posiedzeniu EWG w Brukseli 
(20.05.1985); zob. P. Gilbert. La crise du sens. „Nouvelle Revue Thologi-
quue” 116:1994 nr 1 s. 81-89. 
8 B. Nelson. Der Ursprung der Moderne. Historische und systematische 
Studien zum Zivilisationsprogress. Frankfurt a. M. 1970. 

STUDIA I PRACE BADAWCZE
Ks. Józef Zabielski – Aksjologiczno-moralne zobojętnienie...

102



i moralności, od stałych przekonań – obywatel świata, bez 
„mocnej tożsamości”9. 

Postmodernizm stanowi nową fazę kulturowego rozwo-
ju, w ramach której rzeczywistość ludzkiej egzystencji nie 
jest homogeniczna, lecz heterogeniczna, zróżnicowana na 
poziomie wzorców postępowania10. Postmodernistyczne 
myślenie i życiowe postawy określane są jako „nowocze-
sny humanizm”, a jego „wyznawcy” jako „humaniści”. 
Trafnie scharakteryzował tych humanistów J. Fuchs, 
określając ich mianem Aussenseiter – „stojący z boku”11. 
Ludzie o takich poglądach nie należą do żadnego przyję-
tego w świecie systemu wartości i życia moralnego. Trak-
tują wyłącznie siebie jako „ludzi tego świata”, ważne jest 
tylko to, co oni myślą, a dobre to, co czynią i co pozwala 
im dobrze się urządzić. Podstawowym wyznacznikiem 
i normatywem ich działania jest „wola bycia człowiekiem”. 
Obojętne są zaś są normy religijne, narodowe czy ideowe. 
Takich „humanistów” często spotyka się wśród młodzie-
ży, błędem jednak byłby łączyć ich wyłącznie z młodzieżą. 
Zwolennikami bowiem tych poglądów są ludzie różnego 
wieku i różnych zawodów. W kwalifikacjach aksjologicz-
nych opowiadają się za wyborami „praktycznymi”, wy-
kluczając stawianie pytań o fundamentalną zasadność 
i moralną dopuszczalność danych wyborów12.

Aksjologiczno-moralny indyferentyzm w zakresie współ-
czesnej kultury przejawia się w kilku charakterystycznych 
postaciach. Jedną z nich jest monizm światopoglądowy, 
wyrażający się w odrzuceniu możliwości i potrzeby religij-
nej interpretacji w poznaniu świata. Zwolennicy tego po-
glądu nie dostrzegają istnienia żadnej nadprzyrodzoności 

9 P. Poupard. Non-croyance et cultures d’aujiurd’hui. „Nouvelle Théologi-
que” 115:1993 s. 7-8; A. Drożdż. Spór o etykę w postmodernizmie. „Tar-
nowskie Studia Teologiczne” 13:1994 s. 26-32. 
10 B. Laux. Moderner als die Moderne. „Stimmen der Zeit” 115:1990  
t. 208 z. 7 s. 483-488.
11 J. Fuchs. Weltethos oder säkularer Humanismus? „Stimmen der Zeit” 
118:1993 nr 3 s. 152-153.
12 C. Diaz. Die Jugend vor veränderter Gesellschaftsmodellen. „Commu-
nio” [niem.] 12:1983 nr 4 s. 152-153. 
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ani jej potrzeby do wyjaśnienia świata. Szczególną posta-
cią takiego myślenia i bytowania jest materializm niedają-
cy możliwości zauważenia wymiaru nadprzyrodzonego13. 

Charakterystyczną postacią współczesnej kultury jest  
też antropocentryzm i narcystyczny indywidualizm. 
W centrum universum stoi człowiek poddany absolutnej 
wolności, będący celem moralności. Dla niego nie istnieje 
sacrum ani obiektywne dobro14. Celom tak pojmowanej 
jednostki winny być podporządkowane wszystkie normy 
życia społecznego. 

Wskazane obrazy współczesnej kultury ukazują specy-
ficzny sposób istnienia i bytowania człowieka przełomu 
wieków XX i XXI. Widać zdecydowaną różnicę między ra-
cjonalizmem a irracjonalizmem, moralnością a niemoral-
nością, prawdą a nieprawdą, dobrem a złem. Nie odczuwa 
się odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka. Życie 
w takiej perspektywie to rodzaj zabawy: nie ma prawdy, 
nie ma zasad moralnych. Tak pojmowany człowiek może 
myśleć i żyć, jak mu się podoba. Jest to „wolność” wyra-
stająca z aksjologicznej nicości; bezsens będący udziałem 
ludzkiego życia, który jest kulturą zobojętnienia, a w kon-
sekwencji kulturą śmieci15. 

2. Oddziaływanie zobojętnienia aksjologiczno-
moralnego na współczesną cywilizację

Na płaszczyźnie społeczno-kulturowej współczesne 
zobojętnienie wyróżnia się zamknięciem na dialog religij-
no-moralny i zjawiska z nim powiązane. Kwestionowane 
13 Jan Paweł II. Jan Paweł II. Encyklika Veritatis splendor o niektórych 
podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła (6.08.1993)  
p 56; E.-W. Böckenförde. Kirche und moderns Bewustsein. „Communio” 
[niem.] 15:1986 nr 2 s. 153.
14 J. Wołkowski. Bezdroża indyferentyzmu. „Życie i Myśl” 25:1975 nr 11 
s. 15-35.
15 Jan Paweł II. Encyklika Veritatis splendor o niektórych podstawowych 
problemach nauczania moralnego Kościoła (6.08.1993) [dalej: VS] p. 31-
36, 62-64; Tenże. Jan Paweł II. Encyklika Centesimus annus (2.05.1991) 
p. 44-52; D. Mobilly. Morale, aujourd’hui ou es tu? „La Vie” 1994 nr 254 
s. 50-53. 
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jest nie tylko istnienie Boga, ale istnienie samej religii, co 
uniemożliwia dialog religijny. Zobojętnienie to jest coraz 
bardziej powszechne, staje się stylem życia, czymś, czego 
wymaga „nowy humanizm”16. Jest zjawiskiem niepokoją-
cym, gdyż wielu ludzi oddaliło się od Boga, ulegając tej 
presji. Destrukcyjnymi formami tego zobojętnienia jest 
postawa „pielęgnowania siły” lub „przemoc kulturowa”, co 
wyraża się w zachowaniach preferowanych przez środki 
przekazu, brutalnie narzucających styl życia, którym ule-
gają zwłaszcza ludzie młodzi17. Podobną presją jest „przy-
spieszanie rytmu życia”, czego wyrazem jest zasada „czas 
to pieniądz”. W takich postawach człowiek zatraca war-
tość swego życia, Boga i moralności18. Największą życio-
wą pasją wielu ludzi jest pogoń za sukcesem, interesem 
życia. Przejawia się to w „chwytaniu” tego, co się da, aby 
osiągnąć swój cel, nie zwracając uwagi na cel ostatecz-
ny. Takie dążenie do sukcesu powiązane jest z modelem 
życia, który można określić jako zaspokojenie potrzeb, 
co pochłania wszelkie siły, wprowadzając egzystencjalne 
zobojętnienie. Namiętność działania przechodzi w na-
miętność przeżyć emocjonalnych, bez zwracania uwagi 
na zobowiązujące normy życia. W konsekwencji człowiek 
zatraca wartość swego życia. Wprowadzając egzystencjal-
ne zobojętnienie, kieruje się emocjami, które pochłaniają 
go, oddalając od norm ludzkiej egzystencji19. 

Współczesna obojętność wobec wartościowania i moral-
ności odznacza się próbą mocy i kulturowym przymusem 
powodzenia. Wyraża się to nasiloną potrzebą sukcesu 
„za wszelką cenę”, gdzie najwyższą wartością jest życiowe 
powodzenie. Liczy się pieniądz, władza, sława i społeczne 
znaczenie. Skutkiem tego we współczesnym świecie naj-
ważniejsza jest wolność i materialne „bezpieczeństwo”. 
16 J. Sommet. Indifférence religieuse aujour’hui. „Projekt” 1986 nr 202 
s. 86-88.
17 W. Gleixdner. Christlicher Humanismus und christlicher Gesellschaft. 
„Pastoralblatt” 7:1991 s. 212-215.
18 A. Koprowski. Czas człowieka. „Communio” 2:1882 nr 3 s. 41.
19 J. Sommet. Die reliegiöse Gleichgültichkeit der Gegenwart. Erster En-
twurf einer Diagnose. „Concilium” [niem.] 19:1983 z. 5 s. 331.
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Ludzie, którzy je osiągają, uważają się za szczęśliwych 
i taki system wartości propagują wśród innych20. Religia 
i moralność postrzegane są jako przeszkoda w osiąganiu 
tych życiowych celów, stąd też ludzie żyjący pod przymu-
sem takiego powodzenia wykazują aksjologiczno-moralną 
obojętność. Taki styl życia nazywany jest „redukowaniem 
człowieka do przedmiotu życia”, narusza jego osobowość21. 

Jeszcze bardziej tragiczną postacią współczesnego zo-
bojętnienia w wymiarze ideowo-moralnym jest rezygnacja 
z wszelkich tzw. pytań ostatecznych dotyczących ludzkiej 
egzystencji i całego świata. Osoby zobojętniałe wychodzą 
z założenia, że całości tajemnic świata nie da się rozpo-
znać i wyjaśnić. Wiara religijna jawi się im zaś jako coś nie 
do przyjęcia z naukowego punktu widzenia, co uzasadnia 
obojętność. Skutkuje to doświadczeniem pustki i nieobec-
ności. Takie przekonanie pomaga zwolennikom tej idei 
żyć „na luzie”. Wystarczy im ograniczenie się do chwili 
obecnej, co można nazwać obojętnością rozkładu własnej 
osobowości. Wizję takiej destrukcji trafnie przedstawia 
M. Muggeridge: „W drugiej połowie dwudziestego wieku 
stało się więcej niż jasne, iż człowiek Zachodu postanowił 
skończyć ze sobą. Znużony walką o to, by pozostać sobą, 
z własnego dostatku stworzył własną nudę, z własnej au-
tonomii własną impotencję, z własnej siły brak odporności 
na ciosy; sam gra na trąbie, która sprawi, że rozpadną się 
mury tego miasta”22. Taką postawę charakteryzuje zerwa-
nie więzi interpersonalnych. Jest to skutek pogłębiającego 
się poczucia pustki i rozkładu osobowości, prowadzących 
do zatracenia nadziei na sensowne życie. Osoby takie nie 
są zdolne do przebaczenia i odnowienia zerwanych więzi23. 

Charakterystyczną formą współczesnego zobojętnienia 
jest obojętność młodości. Młodzi ludzie często wyrażają 
to stwierdzeniem: „jeszcze nam czas”, „jeszcze mi wol-
20 J. Pootmeyer. Die Zeichen der Zeit – Grund zur Zuversicht? „Pastoral-
blatt” 6:1993 s. 169.
21 A.R. Potocki. Inaczej niż w raju. „Życie” 18-19.07.1998 s. 11.
22 M. Muggeridge. Jezus – człowiek, który żyje. Tłum. M. Nowakowski. Kra-
ków 1990 s. 56. 
23 J. Sommet. Die reliegiöse Gleichgültichkeit der Gegenwart s. 333.
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no”. Przykładem takiej postawy są tzw. „punki”, którzy 
określają siebie jako „wyskrobane płody”. Zobojętnienie 
aksjologiczno-moralne pogłębią tę postawę. 

Aksjologiczno-moralna obojętność w odniesieniu do do-
bra wyraża się w etycznym permisywizmie, co powoduje 
zmianę istoty dobra – jego „wewnętrznej miary”. W kon-
sekwencji człowiek obojętny traktuje dobro względne lub 
częściowe jako dobro ostateczne – absolutne, gdyż nie do-
strzega na swym poznawczym horyzoncie żadnej Trans-
cendencji. Materialne dobro uszczęśliwia go w wymiarze 
ostatecznym. Zachodzi tu zmiana perspektywy postrzega-
nia samego dobra i ludzkiej egzystencji24. Indyferentyzm 
zaciera granice między dobrem i złem, człowiek obojętny 
często za dobro uważa to, co nim nie jest. W konsekwencji 
zło zostaje usprawiedliwione, gdyż w postawie obojętności 
nie istnieje obiektywne zło. Mamy więc do czynienia nie 
tylko z względnością moralnych ocen, ale często z pojmo-
waniem zła jako dobro25. Ma to swój wyraz w przekonaniu 
i wartościowaniu zła. Według ludzi obojętnych zło nie ist-
nieje w relacji do Boga jako naruszenie norm moralnych, 
będących wyrazem Bożej woli. Zjawisko grzechu trakto-
wane jest jako „archetyp”, poczucie winy w rozumieniu 
psychologicznym, bez zwracania uwagi na obiektywny 
osąd tej rzeczywistości. Uświadamiając sobie swoje zło, 
człowiek nie postrzega go jako „grzech wobec Boga”, lecz 
wobec ludzi lub „czegoś”. W takiej opcji grzech jest pojmo-
wany jako funkcja niespełnionych wymogów moralności. 
Psychologiczny aspekt zła polega na utrwalaniu się kon-
sekwencji w ludzkiej psychice. Jest to prezentacja obo-
jętności wobec moralnego zła lub psychologizacja postaci 
grzechu26.

24 J.-L. Brugués. L’etique dans un monde déésenchanté. „Revue Thomi-
ste” 102:1994 nr 2 s. 204-205.
25 R. Bleinstein. Individualisierung und Identität. „Stimmen der Zeit” 
117:1992 s. 667-668.
26 L. Galicki. „Tu u nas nie masz żadnej sromoty”. O religijności współ-
czesnych Duńczyków. W: Bóg, szatan, grzech. Studia socjologiczne. T. 2. 
Red. J. Karczewski, W. Pawlak. Kraków 1992 s. 218-222.
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Odniesienie indyferentyzmu do dobra ukierunkowuje 
naszą refleksję na sacrum jako wartość najwyższą. War-
tościowanie sacrum przez obojętność jest wieloznaczne, co 
skutkuje różnorodnością postaci owego zobojętnienia27. 
Różne są też sposoby przeżywania owego sacrum przez 
osoby obojętne. Przybiera to postać nie tylko przekonań 
prywatnych, ale są też organizowane organizacje i związki 
ludzi obojętnych, którzy deklarują swoją postawę wobec 
Boga i religii. Przykładem jest we Francji Zjednoczenie 
Ateistów (CIA) gromadzące różne grupy ludzi pod nazwą 
„Union racjonaliste”28. Ludzie ci gardzą światopoglądową 
pewnością innych osób, twierdząc, że właściwą postawą 
człowieka wobec Transcendencji jest poszukiwanie. Opo-
wiedzenie się zaś za sacrum i zależność od religii uważają za 
swoiste „poniżenie” człowieka jako istoty myślącej29. Inną 
formą odniesienia do sacrum osób indyferentnych jest tzw. 
„wiara ogólna”. Osoby obojętne w sprawach wiary niekie-
dy uznają w sposób spekulatywny istnienie Siły Wyższej, 
ale ta wiara nie wpływa na ich osobiste życie30. Postawa 
taka powstaje na skutek nakładania na siebie przekonań 
światopoglądowych. W konsekwencji żadna osoba o takich 
poglądach nie wzbrania się od zaprzeczenia istnienia Boga, 
ale życie religijne traktuje obojętnie. Są też ludzie, którzy 
odnajdują się w religijnym indywidualizmie skłaniającym 
się ku pewnym formom religijności, np. religijność „ludo-
wa” i szukanie odpowiedzi na „pytania ostateczne”. W tych 
postawach brakuje pozytywnego stosunku do Transcen-
dencji. Ludzie o takich oglądach jawią się jako stojący na 
rozdrożu między religijnością a zobojętnieniem31.

27 A. Weiler. Über die Ursachen religiöser Indifferenz. „Concilium” [niem.] 
19:1983 nr 5 s. 350-351.
28 J. Sommet. L’indifférence religieuse aujour’hui. Ebauche l’in doagno-
stic. „Concilium” [fr.] 1983 nr 185 s. 17.
29 J. Krzysztoń. Obłęd. T. 1. Warszawa 1980 s. 66.
30 P. Valadier. Société moderne et ondifference religieuse. „Catéchese” 
1988 nr 110-111 s. 66-67.
31 J. Sommet. Die reliegiöse Gleichgültichkeit der Gegenwart s. 331;  
H. Jonas. Gnostycyzm, egzystencjalizm, nihilizm. „Libertas” 1988 nr 10-11  
s. 160-163.
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* * *
Przedstawiona charakterystyka zjawiska aksjologicz-

no-moralnego zobojętnienia oraz jego skutków ukazuje 
deformację natury człowieka i jego moralności. Poprawa 
moralności osoby ludzkiej domaga się właściwego odczy-
tania prawa naturalnego i życia zgodnego z naturą osoby 
ludzkiej. Obdarowując człowieka osobową naturą, Bóg 
zapewnił mu możliwość godnego życia. „O ludzi jednak 
Bóg dba «od wewnątrz» za pośrednictwem rozumu, który 
poznając dzięki przyrodzonemu światłu odwieczne prawo 
Boże, jest w stanie wskazać człowiekowi właściwy kieru-
nek działania. W ten sposób Bóg powołuje człowieka do 
uczestnictwa w swojej opatrzności, pragnąc za pośrednic-
twem jego samego, to znaczy poprzez jego rozumne i od-
powiedzialne zaangażowanie, kierować światem; nie tylko 
światem natury, ale i światem osób ludzkich”32.

Summary:
The presented characteristic of the phenomenon of axiologi-

cal and moral indifference and its outcome shows the deformity 
of human nature and morality. Human morality can be impro-
ved by proper consideration of the natural law and right to live 
in accordance with human nature. By providing humans with 
personality, God gave them the chance to have a decent life.

Key words:
present times, indifference, present times, postmodernism, 

civilization.

32 VS 43.
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Polska religijność w liczbach
Agnieszka Himniak1

Wstęp

Religia pełni istotną rolę w życiu człowieka. To ona 
nadaje sens działaniu ludzkiemu, jak i strukturom spo-
łecznym, w obrębie których funkcjonuje. Ze względu na 
swój wspólnotowy charakter pełni również ważną funk-
cję społeczno-integracyjną2. Wszelkie działania religijne 
człowieka w sferze sacrum wprowadzają porządek i rytm 
w jego życie, współtworzą jego codzienną rzeczywistość3. 
Mówiąc o działaniach religijnych i zaangażowaniu wier-
nych w religię, odnosimy się do ich religijności, która jest 
główmy tematem niniejszej pracy.

Ponad 90% Polaków to zadeklarowani wierni Kościoła 
katolickiego, odsetek ten od lat utrzymuje się na względnie 
stałym, wysokim poziomie. Widoczna stabilność zjawiska 
nie powinna jednak prowadzić do powierzchownego i bez-
refleksyjnego uznawania Polski za kraj katolicki, w któ-
rym laickość i sekularyzacja to zjawiska obce, a skłonić 
do głębszej i wnikliwej analizy.

1. Czy religijność można zmierzyć? 

Czy tak wielowymiarowa i złożona kwestia sacrum jest 
możliwa do zbadania, zestawienia w tabelach i porów-
nania? Oczywiście, że tak. Chociaż statystyka i sondaże 
1 Agnieszka Himniak, socjolog, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego.
2 W. Świątkiewicz. Między sekularyzacją i deprywatyzacją. Socjologiczne 
refleksje wokół polskiej religijności w kontekście europejskim. Katowice 
2010 s. 105.
3 S.H. Zaręba. Praktyki religijne jako jeden z głównych wymiarów pol-
skiej religijności. „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne” 2008 nr 2 
s. 4. 
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nie są najlepszą miarą religijności, nie oznacza to, że nie 
warto z nich korzystać. Należy tylko wziąć pod uwagę 
wszelkie ograniczenia wynikające z zastosowanych me-
tod i technik badawczych, doboru próby czy też zakresu 
zoperacjonalizowanych pojęć. I właśnie od pojęcia religij-
ności należałoby zacząć. Encyklopedia PWN wskazuje na 
dwa znaczenia religijności. Pierwsze odnosi się do teologii, 
gdzie religijność to „[…] cnota moralna polegająca na oka-
zywaniu Bogu należnej mu czci poprzez kult wewnętrzny 
(adoracja, ufność, miłość), a także przez kult zewnętrzny 
(sakramenty, modlitwa, asceza)”. Drugie znaczenie, sto-
sowane w psychologii i socjologii, rozumiane jest jako 
„[…] postawa człowieka lub grupy społecznej wobec do-
gmatów, nakazów i zwyczajów religijnych obowiązujących 
w danej religii, która manifestuje się poprzez przyswoje-
nie tych zasad, ich akceptację i zgodne z nimi postępowa-
nie; badania nad religijnością mają charakter empirycz-
ny i stosują typowe dla psychologii i socjologii techniki 
badawcze”4. Według G. Lenskiego religia posiada cztery 
wymiary: ortodoksja, stowarzyszenie, oddanie i autono-
miczność wspólnot5. Z kolei ks. J. Pastuszka wskazuje 
na elementy wpływające na kształt religijności człowieka. 
Zależy ona od osobistego jej przeżywania przez człowieka, 
wykonywania aktów religijnych, od stopnia zróżnicowania 
tychże aktów, ich częstotliwości, wypełnienia treścią czy 
też od włożonej w nie energii psychicznej6.

Po analizie definicji łatwiej jest wyobrazić sobie moż-
liwość badania religijności. Trudno oczywiście mierzyć 
i porównywać kult wewnętrzny. Łatwiej natomiast jest 
zbadać czy ubrać w liczby kult zewnętrzny. Badania nad 
religijnością prowadzone są w różnych kontekstach, cho-
ciażby socjologicznym czy psychologicznym. Stanowiska 
4 Religijność. W: Encyklopedia PWN <https://encyklopedia.pwn.pl/ha-
slo/religijnosc;3966989.html> [dostęp: 4.06.2020].
5 Religijność. W: Słownik socjologii i nauk społecznych. Red. G. Marshall. 
Warszawa 2004 s. 278.
6 J. Pastuszka. Osobowość a religijność człowieka. Analiza psychologicz-
na. <https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/25042/edition/23565/
content> s. 8. [dostęp 2.06.2020].
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wobec wykorzystania badań dotyczących religijności są 
różne, również sceptyczne. B. Sadowski, w odpowiedzi 
na pytanie zadane mu w 2002 roku o to, czy w ostatniej 
dekadzie polskie społeczeństwo stało się bardziej laickie, 
stwierdził, że „[…] jeśli idzie o liczbę praktykujących – być 
może. Nie należy jednak tutaj stosować matematycznych 
wyliczeń. Mnie przekonuje jakość, a nie ilość”7. 

Nie wszyscy musimy korzystać z wyników badań nad 
religijnością, ale warto się z nimi zapoznać. Być może nie 
są one w stanie w sposób precyzyjny przedstawić głęboko-
ści i intensywności wiary, ale mogą wskazać pojawiające 
się w społeczeństwie niekorzystne trendy. Warto zauwa-
żyć, że Kościół katolicki jako instytucja również realizuje 
wspomniane badania i gromadzi dane statystyczne z tego 
zakresu. I to właśnie Instytut Statystyki Kościoła Katolic-
kiego SAC im. ks. Witolda Zdaniewicza (ISKK) jest głów-
nym źródłem danych dotyczących religijności Polaków 
i ich wyznania. Istotną rolę w gromadzeniu informacji 
z zakresu religijności odgrywa także Główny Urząd Staty-
styczny (GUS). Od 2007 roku GUS współpracuje z ISKK 
w opracowywaniu metodologii badania trzeciego sektora 
w Polsce. W 2011 roku po raz pierwszy od 1938 roku 
w NSP uwzględniono pytanie o wyznanie8. Nie można po-
minąć działalności Centrum Badania Opinii Społecznej 
(CBOS). Pytanie o stosunek do religii i praktyk religijnych 
po raz pierwszy zostało zamieszczone w ankiecie CBOS 
w sierpniu 1984 roku. Od tego czasu oczywiście uległa 
przekształceniu treść pytań wskaźnikowych, jak i często-
tliwość pomiaru religijności, jednakże badania realizowa-
ne są do dziś9.

7 B. Tumiłowicz. Czy w ostatniej dekadzie polskie społeczeństwo stało 
się bardziej laickie? <https://www.tygodnikprzeglad.pl/czy-ostatniej-
dekadzie-polskie-spoleczenstwo-stalo-sie-bardziej-laickie/> [dostęp: 
29.05.2020].
8 Historia. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC <http://iskk.pl/
badania/religijnosc> [dostęp: 8.06.2020].
9 Religijność Polaków: 1984-1994. Komunikat z badań. <https://www.
cbos.pl/SPISKOM.POL/1994/K_095_94.PDF> s. 1 [dostęp: 8.06.2020].

STUDIA I PRACE BADAWCZE
Agnieszka Himniak – Polska religijność w liczbach

112

https://www.tygodnikprzeglad.pl/czy-ostatniej-dekadzie-polskie-spoleczenstwo-stalo-sie-bardziej-laickie/
https://www.tygodnikprzeglad.pl/czy-ostatniej-dekadzie-polskie-spoleczenstwo-stalo-sie-bardziej-laickie/
http://iskk.pl/badania/religijnosc
http://iskk.pl/badania/religijnosc
https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/1994/K_095_94.PDF
https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/1994/K_095_94.PDF


2. Globalne wyznanie wiary 

W Polsce około 94% mieszkańców deklaruje przyna-
leżność do wyznania religijnego, przy czym aż 92% to 
zadeklarowani wierni Kościoła katolickiego10, według da-
nych NSP z 2011 roku jest to 88%11. Z danych CBOS 
wynika, że odsetek wierzących Polaków począwszy od lat 
90. XX wieku utrzymuje się na bardzo wysokim, niemal 
niezmiennym poziomie. Przekładając na liczby jest to od 
92% do 97%12.

Wykres 1. Deklaracja wiary w Polsce w latach 1997-2018

Źródło: Komunikat z badań CBOS Religijność Polaków i ocena sytuacji 
Kościoła katolickiego s. 2.

10 A. Bieńkuńska, P. Ciecieląg. Życie religijne w Polsce. Wyniki Badania 
spójności społecznej 2018. <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/in-
ne-opracowania/wyznania-religijne/zycie-religijne-w-polsce-wyniki-
badania-spojnosci-spolecznej-2018,8,1.html> s. 1 [dostęp: 29.05.2020].
11 Wyznania religijne w Polsce w latach 2015-2018. Red. P. Ciecieląg 
[i in.] <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/wy-
znania-religijne/wyznania-religijne-w-polsce-20152018,5,2.html> s. 32 
[dostęp: 4.06.2020]. 
12 P. Boguszewski. Religijność Polaków i ocena sytuacji Kościoła katolic-
kiego. <https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_147_18.PDF> s. 1 
[dostęp: 8.06.2020].
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Największy odsetek wierzących wykazywany był do 
2005 roku, czyli w okresie, w którym żył i pełnił posługę 
papież Jan Paweł II. Końcówka lat 90. XX wieku to okres 
intensywny i bogaty w religijnie ważne wydarzenia, jakimi 
były pielgrzymki Papieża do Polski (1995, 1997 i 1999). 
Odsetek wierzących wynosił wówczas około 95%. Nato-
miast 2005 rok to czas choroby Papieża, i w konsekwencji 
jego śmierć. Wydarzenie to zjednoczyło Polaków i zwięk-
szyło ich religijność, odsetek wierzących wzrósł do wyso-
kiego poziomu około 97%. Dane z kolejnych lat pokazały 
jednak, że wzrost zaangażowania religijnego Polaków nie 
miał charakteru trwałego i po 2005 roku odsetek wierzą-
cych nieznacznie i nieregularnie zaczął się zmniejszać, by 
w 2018 roku osiągnąć poziom 92%13.

2.1. Portret statystyczny wierzących i niewierzących

Jak pokazują dane CBOS niewierzące są najczęściej 
osoby młode, między 18. a 24. rokiem życia, a więc 
uczniowie i studenci mieszkający w największych mia-
stach Polski, niepraktykujący religijnie14. Wskazany prze-
dział wiekowy osób niewierzących to tzw. próg dorosłości, 
który wpisuje się w granice okresu wczesnej dorosłości, 
w którym jednostka staje się w pełni autonomiczna15. 

Jeżeli chodzi o wierzących, to wiarę zgodną z zasadami 
Kościoła katolickiego deklaruje 45% badanych. Najczę-
ściej są to osoby starsze, po 65. roku życia, mieszkające 
na wsi, najsłabiej wykształcone i osiągające stosunkowo 
niskie dochody per capita, a także uczestniczące regular-
nie w praktykach religijnych. Z kolei zindywidualizowane 
podejście do wiary wykazuje 46% ankietowanych. Posta-
wę taką, częściej niż inni, prezentują osoby nieregularnie 
lub też spontanicznie biorące udział w praktykach religij-

13 Tamże s. 2-3. 
14 Tamże s. 4.
15 E. Gurba. Wczesna dorosłość. W: Psychologia rozwoju człowieka. Cha-
rakterystyka okresów życia człowieka. Red. B. Harwas-Napierała [i in.]. 
Warszawa 2004 s. 202-228.
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nych, w przedziale wiekowym 25-34 lata, zamieszkujące 
duże miasta, o poglądach politycznych określanych jako 
lewicowe bądź centrowe16.

Zróżnicowanie religijności Polaków ma również cha-
rakter terytorialny. Najwyższą religijnością cechują się 
mieszkańcy południowo-wschodniej Polski, tj. wierni 
diecezji tarnowskiej, rzeszowskiej i przemyskiej. Niski po-
ziom religijności odnotowywany jest z kolei na Pomorzu 
Zachodnim, w Zagłębiu Łódzkim i okręgu dąbrowskim. 
Dla diecezji silnie zurbanizowanych charakterystyczny 
jest niski poziom religijności wiernych17, co oznacza, że 
wysokie wskaźniki religijności bardziej prawdopodobne 
są w diecezjach, w których dominują parafie wiejskie 
i miejsko-wiejskie. Istotny jest tutaj fakt, że w mniejszych 
parafiach łatwiej jest o większą więź i poczucie wspólnoty 
wiernych18.

3. Praktyki religijne wyrazem religijności

Wskaźnikiem religijności społeczeństwa, a zarazem ży-
wotności Kościoła jest udział wiernych w praktykach reli-
gijnych. Praktyki te to działania społeczne, indywidualne, 
jak i zbiorowe, które wynikać powinny z wyznawanej wia-
ry i zaangażowania religijnego. Są to również zachowania, 
których Kościół oczekuje od swoich wiernych, stąd też 
niektóre z praktyk są obowiązkowe, jak np. sakrament 
chrztu, pierwszej Komunii św. czy udział w mszy św. Owa 
obowiązkowość, nakazy zawarte w nauce Kościoła kato-
lickiego związane są z jego instytucjonalną stroną, ale 
również z wzorcami kulturowymi danej społeczności19.

16 P. Boguszewski. Religijność Polaków s. 4 [dostęp: 8.06.2020].
17 P. Łysoń. Terytorialne zróżnicowanie wybranych wskaźników reli-
gijności w kontekście historycznym według diecezji. W: 1050 lat chrze-
ścijaństwa w Polsce. Red. P. Ciecieląg [i in.]. <https://stat.gov.pl/
obszary-tematyczne/inne-opracowania/wyznania-religijne/1050-lat-
-chrzescijanstwa-w-polsce,4,1.html> s. 284 [dostęp: 13.06.2020].
18 S.H. Zaręba. Praktyki religijne s. 8. 
19 W. Świątkiewicz. Między sekularyzacją i deprywatyzacją s. 117-118. 
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Wykres 2. Deklaracje praktyk religijnych w Polsce w la-
tach 1997-2018

Źródło: Komunikat z badań CBOS Religijność Polaków i ocena sytuacji 
Kościoła katolickiego s. 3.

W ostatnich latach poziom deklarowanego regularnego 
uczestnictwa w praktykach religijnych (przynajmniej raz 
w tygodniu) utrzymuje się na względnie stałym poziomie, 
czyli około 50%. W 2018 roku odsetek ten wyniósł 49%. 
Biorąc jednak pod uwagę dane, począwszy od 1997 roku 
można zauważyć spadek deklarujących udział w prak-
tykach religijnych. Wówczas odsetek ten wynosił niemal 
60% i utrzymywał się na podobnym poziomie do 2005 
roku, po którym z kolei odnotowywano minimalne, acz-
kolwiek systematyczne spadki, przy jednoczesnym wzro-
ście odsetka niepraktykujących wierzących – ich poziom 
w 1997 roku wyniósł 9% i nieznacznie spadał do 2001 
roku, by ostatecznie w 2018 roku osiągnąć poziom 13%20.

Instytut Kościoła katolickiego od 1980 roku dokonuje 
pomiaru statystycznego niedzielnych praktyk religijnych 
poprzez zliczanie raz w roku, we wskazaną przeciętną 

20 P. Boguszewski. Religijność Polaków s. 3 [dostęp: 8.06.2020].
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niedzielę października lub listopada, wszystkich wier-
nych uczestniczących w mszy św., w tym przyjmujących 
Komunię św. Na podstawie zebranych danych oblicza-
ne są wskaźniki dominicantes, czyli odsetek wiernych 
uczestniczących w mszy św. w odniesieniu do liczby wier-
nych zobowiązanych do uczestnictwa w mszy św., oraz 
wskaźnik communicantes, czyli odsetek wiernych przyj-
mujących Komunię św. w odniesieniu do liczby wiernych 
zobowiązanych do uczestnictwa w mszy św. Odsetek zo-
bowiązanych do uczestnictwa w mszy św. ustala się na 
podstawie analizy struktury demograficznej przeciętnej 
parafii wiejskiej oraz miejskiej, wynosi on 82% wiernych, 
pozostałe 18% to osoby zwolnione z udziału w mszy św., 
czyli dzieci do lat 7, chorzy, starsi z problemem z poru-
szaniem się21. 

Badanie to dotyczy więc konkretnych zachowań, bę-
dących konsekwencją wyznawanej wiary, a nie jedynie 
deklaracji składanych przez wiernych. 

W 2018 roku wskaźnik dominicantes wyniósł 38,2%, 
natomiast communicantes 17,3%. W analizowanym okre-
sie, czyli w latach 2008-2018, wskaźniki te utrzymują się 
na względnie stałym poziomie. Przy czym w przypadku 
wskaźnika dominicantes widać minimalną i powolną ten-
dencję spadkową jego wartości. Najwyższą jego wartość 
odnotowano w 2009 roku – 41,5%, najniższą natomiast 
w 2016 roku – 36,7%. W przypadku wskaźnika commu-
nicantes sytuacja ma się odwrotnie, czyli od 2011 roku 
zauważalna jest tendencja wzrostowa, którą zaburza je-
dynie niższa wartość z 2016 roku. Warto zauważyć, że to 
w 2018 roku odnotowano najwyższą wartość tego wskaź-
nika, czyli 17,3%, najniższa natomiast była równa 15,3% 
i została odnotowana w 2008 roku. Takie tendencje mogą 
oznaczać, że mamy do czynienia z sytuacją, w której wier-
ni pozostający we wspólnocie Kościoła pogłębiają swoją 
wiarę, podchodzą do niej z większym zaangażowaniem, 
21 Dominicantes. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC <http://
iskk.pl/badania/religijnosc/47-uncategorised/63-dominicantes> [do-
stęp: 13.06.2020].
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świadomością i zrozumieniem. Już w 2002 roku mówił 
o tym B. Sadowski: „[…] wydaje się, że ludzie kontynu-
ujący swoją wiarę robią to coraz bardziej świadomie, po-
głębiają swoją religijność”22. Z badań CBOS wynika, że 
co dwunasty wierzący Polak określa siebie mianem osoby 
głęboko wierzącej. Odsetek ten w ostatnich latach, tj. 
od roku 2011, jest stabilny i kształtuje się na poziomie 
około 8%. Wcześniej odsetek ten był wyższy. Najwyższą 
wartość, począwszy od roku 1997, osiągnął w roku 2005 
(12%), a więc kiedy zmarł Papież Polak23. Warto zauwa-
żyć, że spadkowi odsetka głęboko wierzących towarzyszy 
jednoczesny spadek wierzących.

Wykres 3. Wskaźnik dominicantes i communicantes w Pol-
sce w latach 20018-201824

22 B. Tumiłowicz. Czy w ostatniej dekadzie polskie społeczeństwo stało 
się bardziej laickie? [dostęp: 29.05.2020].
23 P. Boguszewski. Religijność Polaków s. 2-3 [dostęp: 8.06.2020]. 
24 Dominicantes i communicantes – religijne praktyki niedzielne. W: Życie 
religijne. Rocznik statystyczny. Kościół Katolicki w Polsce 1991-2011. Red. P. Cie-
cieląg [i in.]. <http://iskk.pl/badania/roczniki-statystyczne/306-rocz-
nik-kosciola-1991-2011> s. 193-194 [dostęp: 4.06.2020]; Życie sakra-
mentalne. W: Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia AD 2016, 2017, 
2018, 2019, 2020. Oprac. W. Sadłoń [i in]. < http://iskk.pl/badania/
roczniki-statystyczne> s. 23 [dostęp: 4.06.2020].
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3.1. Deklaracje a rzeczywistość

Jeśli zestawimy wyniki badań deklaratywnych z bada-
niami rzeczywistych zachowań, okażą się one rozbieżne. 
Autodeklaracje religijności nie są więc do końca adekwatne 
do zaangażowania wiernych w praktyki religijne. Odsetek 
deklarujących udział w praktykach jest znacznie większy, 
sięgający 87% (łącznie praktykujących regularnie 49% 
i nieregularnie 38%), niż odsetek osób faktycznie biorących 
udział w praktykach religijnych – 38,2% według wskaźnika 
dominicantes. Jest to różnica niemal 49 punktów procen-
towych. Co więcej, istnieją różnice między deklaracjami 
religijności wiernych, których odsetek w 2018 roku wyniósł 
92%, a deklaracjami uczestnictwa wiernych w praktykach, 
których odsetek wyniósł 87%. Odsetek wierzących deklaru-
jących stosowanie się do zasad Kościoła w 2018 roku wy-
niósł tylko 45%. W 2005 roku odnotowano jego największą 
wartość – 66%, natomiast od 2006 roku odnotowywany jest 
systematyczny spadek, przy jednoczesnym wzroście odset-
ka osób wierzących na swój własny sposób (46% w 2018 
roku). Trend ten sugerować może postępujące zjawisko 
indywidualizacji religii i jej selektywnego charakteru. Skąd 
wspomniane rozbieżności? Nie wszyscy wierzący religijność 
i wiarę utożsamiają z udziałem w praktykach religijnych, 
a także z życiem zgodnym z nauką Kościoła. Dodatkowo 
deklaracje mogą być przedstawione niezgodnie z prawdą, 
bardziej lub mniej świadomie, z powodu skłonności bada-
nych do udzielania odpowiedzi społecznie akceptowalnych. 
Jest to zjawisko dosyć powszechne w badaniach społecz-
nych, najczęściej występujące przy wykorzystaniu techni-
ki osobistego wywiadu, gdzie mamy bezpośredni kontakt 
z ankieterem. Wywiad może być odbierany przez respon- 
denta jako sytuacja oficjalna, w której też prezentuje się 
oficjalne poglądy, a nie prywatne opinie25. Różnica ta może 

25 N. Hipisz. Standaryzowane techniki badawcze jako szczególny sposób 
komunikowania się. <http://docplayer.pl/32015635-Standaryzowan-
e-techniki-badawcze-jako-szczegolny-sposob-komunikowania-sie-stresz
czenie.html> s. 121 [dostęp: 2.06.2020].
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również wynikać z faktu, iż pytania o religijność mogą  
być traktowane jako pytania drażliwe, skłaniające do 
udzielania odpowiedzi zgodnych z powszechnymi norma-
mi społecznymi w obawie przed negatywną oceną. Jak 
twierdzi W. Świątkiewicz, „[…] religia i praktyki religijne 
są przez większość Polaków – jak dowodzą badania so-
cjologiczne – swoiście pojmowaną kulturową powinnością, 
elementem więzi rodzinnej, odświętnym i ceremonialnym 
stylem życia, a nawet ważnym segmentem rytmów życia 
codziennego”26.

3.2. Praktyki religijne w dobie postępu technologicznego

Zmiany zachodzące we współczesnym, rozwijającym się 
technologicznie świecie znalazły swoje odzwierciedlenie 
w Kościele poprzez pojawienie się za sprawą Internetu 
nowych, interaktywnych form uczestnictwa w praktykach 
religijnych. Jak zauważa W. Świątkiewicz, „Nie ma odwro-
tu od obecności religii i Kościoła w Internecie, nie ma też 
odwrotu od możliwych do zaakceptowania przez Kościół 
form praktyk religijnych. […] religia jest nierozdzielnie 
związana z kulturą i nie może nowoczesnej kultury igno-
rować ani jej pomijać”27. Początkowo głównymi kanałami 
rozpowszechniania treści religijnych były audycje radiowe 
czy telewizyjne, a uczestnictwo w mszy św. za pomocą 
tych kanałów zostało zaakceptowane, choć z określeniem 
ich zastępczego charakteru. Współcześnie Internet jest 
głównym medium wykorzystywanym do udziału on-line 
w praktykach, medium pozwalającym łatwiej i szybciej 
dotrzeć do wszelkiego rodzaju treści religijnych, co może 
sprzyjać pogłębianiu religijności i wiary. W dobie epi-
demii COVID-19, szczególnie w jej pierwszej fazie, byli-
śmy świadkami możliwości, jakie daje Internet, telewizja 
czy radio w zakresie praktykowania wiary. Transmisje 
mszy, zamieszczane homilie itp. okazały się łaskawym  

26 W. Świątkiewicz. Między sekularyzacją i deprywatyzacją s. 127. 
27 Tamże s. 125.
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rozwiązaniem w tym trudnym czasie. Warto zauważyć, 
iż mimo wszelkich obostrzeń wynikających z epidemii, 
a także dyspensy od mszy św., Polacy pozostawali chętni 
i gotowi do uczestnictwa w niej, gdy tylko było to możliwe. 
Korzystali z zastępczych form, jednak tradycyjne uczest-
nictwo było nie do zastąpienia, a rezygnacja z tej formy 
była trudna i bolesna dla niektórych wiernych. 

3.3. Nowi członkowie Kościoła katolickiego

Jednym z sakramentów, będącym wskaźnikiem reli-
gijności Polaków, jest sakrament włączający jednostkę 
do społeczności Kościoła katolickiego, czyli chrzest. 
W 2018 roku w Polsce urodziło się 388,2 tys. żywych 
dzieci, natomiast 386,6 tys. zostało ochrzczonych, co 
mogłoby oznaczać, że niemal wszystkie rodzące się 
w Polsce dzieci są chrzczone. Należy jednak zauważyć, że 
na liczbę chrztów składają się zarówno chrzty noworod-
ków, dzieci starszych, jak i dorosłych. Z tego też powodu 
liczba chrztów ogółem w danym roku może być większa 
niż liczba żywych urodzeń i wykluczać fakt ochrzczenia 
niemal wszystkich nowo narodzonych dzieci. Dane sta-
tystyczne dotyczące chrztów gromadzone są w dwóch 
grupach: chrzty dzieci do lat 7, i jest to zdecydowana 
większość, i chrzty osób po 7. roku życia, stanowiące 
około 1%. 

Liczba udzielanego sakramentu chrztu spada – 
w 1990 roku odnotowano 569,2 tys. chrztów, natomiast 
w roku 2018 – 386,6 tys., czyli o 32% mniej niż w na 
początku lat 90. XX wieku. Nie należy jednak postrzegać 
tego zjawiska wyłącznie w kategoriach spadku religijno-
ści społeczeństwa polskiego czy wzrostu jego laickości. 
Należy odnieść się do demografii, jak się okazuje, liczba 
chrztów zmniejsza się w latach, w których jednocześnie 
zmniejsza się liczba urodzeń żywych. I analogicznie, licz-
ba chrztów rośnie wówczas, gdy rośnie liczba urodzeń 
żywych. 
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Wykres 4. Liczba chrztów i urodzeń żywych w Polsce w la-
tach 2008-2018 (w tys.)28

4. Akty apostazji

Przeciwieństwem sakramentu chrztu jest akt apostazji. 
Oficjalne akty apostazji w Polsce, czyli wystąpienia z Ko-
ścioła, są stosunkowo nowym zjawiskiem29. Liczba aposta-
tów w Polsce w latach 2006-2009 wyniosła łącznie 1057, 
natomiast w 2010 roku równa była 459. Niestety, ISKK nie 
kontynuuje badań w tym zakresie ze względu na stosun-
kowo niewielką skalę zjawiska30. Pewne jest, że takie akty 
mają miejsce. Trudno oszacować ich skalę czy też określić 
kierunki zmian. Jednakże w tym miejscu ważne i zmusza-
jące do refleksji wydaje się być pytanie o. M. Ostrowskiego: 
„czy ludzie odchodzą od tego, co dobrze znają, czy od tego, 
czego nie poznali”31? 
28 Życie religijne. Rocznik statystyczny. Kościół Katolicki w Polsce 1991-
2011 s. 163 [dostęp: 4.06.2020]; Życie sakramentalne s. 18 [dostęp: 
4.06.2020]; Urodzenia żywe wg pojedynczych roczników wieku matki. 
W: Bank Danych Lokalnych GUS. <https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/
podgrup/tablica> [dostęp: 8.06.2020].
29 W. Sadłoń, T. Wiścicki. Religijność Polaków. W: Kościół w Polsce. 
Raport. <https://drive.google.com/file/d/1XMQWcdiwfldk8ovnxCWCl-
-OsGjAVZMsU/view> s. 9 [dostęp: 18.06.2020].
30 Apostazja. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC <http://iskk.
pl/badania/religijnosc/303-statystyki-nt-apostazji-w-polsce> [dostęp: 
8.06.2020].
31 B. Tumiłowicz. Czy w ostatniej dekadzie polskie społeczeństwo stało 
się bardziej laickie? [dostęp: 29.05.2020].
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5. Ocena kościoła a religijność wiernych

O ile poziom religijności Polaków pozostaje na względnie 
stałym, wysokim poziomie, o tyle ocena sytuacji Kościoła 
pogarsza się z roku na rok. W 2018 roku po raz pierwszy 
w historii badań CBOS sytuacja Kościoła w kontekście 
globalnym i europejskim była częściej postrzegana nega-
tywnie niż pozytywnie. Ocena Kościoła w Polsce wygląda 
lepiej, bowiem 58% badanych wskazało ocenę pozytyw-
ną, co nie zmienia faktu, że odsetek ten się zmniejsza32. 
Można się jednak pokusić o stwierdzenie, że negatywne 
oceny sytuacji Kościoła nie wpływają istotnie na poziom 
religijności jego wiernych. Przynajmniej na razie. 

W ostatnim czasie doniesienia dotyczące zjawiska wyko-
rzystywania seksualnego nieletnich przez księży Kościoła 
katolickiego przybrały zintensyfikowaną formę, szczegól-
nie za sprawą mediów. Szerokim echem odbiła się pre-
miera filmu dokumentalnego w reżyserii T. Siekielskiego 
pt. Tylko nie mów nikomu z 2019 roku i jego kontynuacja 
pt. Zabawa w chowanego z 2020 roku. Kontrowersyjny, 
z rekordową oglądalnością, okazał się również Kler w re-
żyserii W. Smarzowskiego.

Bezsprzecznie zjawiska te nie wpływają korzystnie na 
ocenę Kościoła katolickiego, ani nie przyczyniają się do 
wzrostu zaufania wobec jego struktur. Jesteśmy świad-
kami trudnej sytuacji, z którą przyszło się zmierzyć Ko-
ściołowi. Jednakże konsekwencje opisywanych wydarzeń, 
w kontekście danych z zakresu religijności Polaków, bę-
dziemy obserwować w kolejnych latach. 

Zakończenie

Religijność w Polsce ma się dobrze. Nie oznacza to jed-
nak, że nie było lepiej, ani że lepiej być nie może. We-
dług ks. J. Mariańskiego jesteśmy świadkami „pełzającej 
sekularyzacji”33. Aktualnie mamy do czynienia z rozpo-
32 P. Boguszewski. Religijność Polaków s. 4 [dostęp: 8.06.2020].
33 W. Sadłoń, T. Wiścicki. Religijność Polaków s. 5 [dostęp: 18.06.2020].
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wszechnianiem nowych kanałów umożliwiających udział 
w praktykach religijnych za sprawą Internetu. Medium to 
z jednej strony można traktować jako szansę na wzrost 
religijności, a z drugiej jako zagrożenie dla wspólnotowego 
charakteru Kościoła katolickiego. Znakiem naszych cza-
sów jest selektywna religijność. Część socjologów twier-
dzi, że w dobie społeczeństwa nowoczesnego, w którym 
postępują procesy sekularyzacyjne, religia ma szanse 
przetrwać jedynie w formie zindywidualizowanej34.

Summary:
Religion has a significant role in human life. It gives 

meaning to human actions, as well as social structures 
that people function within. Due to its community-related 
nature, religion also serve an important social and inte-
grative function. Any human religious action with regard 
to sacrum introduce order and rhythm to human life, co-
-creating the everyday reality. When speaking of religious 
actions and believers’ involvement in religion, we refer to 
religiousness that constitutes the main topic of this ela-
boration.

Key words:
religiousness, statistics, community, globalism, chal-

lenges of faith, believers, non-believers, religious practi-
ces, apostasy.

34 Religia prywatna. W: Słownik socjologii i nauk społecznych. Red.  
G. Marshall. Warszawa 2004 s. 278.
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pomiędzy Włochami a Polską

Vittorio Possenti
Świeckość i religia we współczesnej polis

Oreste Bazzichi
Nakreślić na nowo przyszłość, aby odnaleźć 
teraźniejszość



Świeckość i religia we współczesnej 
polis1

Vittorio Possenti2

1. Festiwal odbywa się pod hasłem nawiązującym do 
św. Augustyna: państwo Boże i państwo ziemskie. My-
ślami biegniemy do znanych słów biskupa z Hippony 
o dwóch państwach, które stają się wymownym wpro-
wadzeniem do tematu: „Dwojaka tedy miłość dwojakie 
państwo uczyniła: ziemskie państwo uczyniła miłość 
własna aż do pogardy Boga posunięta; niebieskie pań-
stwo uczyniła miłość Boża aż do pogardy samego siebie 
posunięta”3. W państwie ziemskim, gdzie są wymiesza-
ne (permixtae) dwa państwa: człowieka i Boga, władza 
polityczna nie jest w stanie uderzyć w grzechy główne 
i poskromić je; prawo świeckie może jedynie starać się 
utrzymać je w ryzach4. Obydwa państwa są wymieszane, 
gdyż obydwa są naznaczone śmiertelnością, która wkro-
czyła w dzieje wraz z upadkiem człowieka5. Jesteśmy 
pielgrzymami w państwie ziemskim, skierowanymi ku 
przyszłemu państwu w niebie; Bóg jednak zobowiązuje 
człowieka do działania w świecie, aby nie unikał zadań, 
które spoczywają na nim w zwyczajnym życiu.

W obrębie tego ogólnego zagadnienia będę mówił o re-
lacji między religią a polis, między wizją religijną a wizją 

1 Wykład wygłoszony na Festiwalu Biblijnym Città degli domini e città di 
Dio (Rovigo, 17.05.2019).
2 Prof. Vittorio Possenti, wykładowca filozofii moralnej oraz metafizyki 
na Uniwersytet Ca’ Foscari w Wenecji.
3 Augustyn św. Państwo Boże XIV, 28.
4 Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu 
i piciu, gniew, lenistwo.
5 Augustyn św. Państwo Boże XV, 21.
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„świecką”. Temat zaprasza nas do rozpatrywania znacze-
nia polis w dzisiejszej sytuacji, po wielkich przemianach, 
jakie dokonały się jakiś czas temu. Wszystko ulega gwał-
townej i ciągłej zmianie, wystawiając na twardą próbę 
nasze umiejętności dostosowania się: czy mamy trwałe 
punkty odniesienia? Gwiazdy polarne, które wskazują 
drogę? Dlatego poszukamy odpowiedzi w myśli i u kilku 
wielkich świadków XX wieku.

Państwo jest zbudowane rękami człowieka, które 
w każdej chwili mogą je anulować, rozwiązując umowę 
zawartą u jego początków, ewentualnie zawszeć inną 
umowę. Państwo jest machina machinarum zbudowaną 
przez ludzi i ich wolę, którą można cofnąć. Państwo Boże 
w drodze do królestwa jest odmienne: nie zbudowały 
go ręce człowieka, ale łaska Boża, a człowiek ma w nim 
udział, kiedy się modli, kiedy składa ręce do modlitwy, 
a nie do działania i mieszania. Dwa państwa powinny 
zachować pozytywny kształt relacji, która może stać się 
konfliktowa, gdyby prawo ludzkie i prawo Boże weszło 
w dialektykę.

Jeden z Psalmów zwraca naszą uwagę na znaczenie 
tego, by Pan Bóg był obecny w inspirowaniu działania 
polis: „Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się tru-
dzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, 
strażnik czuwa daremnie” (Ps 127). Ten fragment biblij-
ny pokazuje, że, owszem, ludzie mogą budować państwo 
ziemskie bez Boga, ale nie uczynią tego inaczej, jak prze-
ciwko samemu człowiekowi, co zauważył Paweł VI.

Religia i świeckość, wierzący i niewierzący muszą 
współpracować dziś bardziej niż kiedykolwiek. W świecie 
XX wieku, zwłaszcza jego pierwszej części, ale też póź-
niej, w latach mniej więcej 80., religie i religijne tenden-
cje zostały bardzo mocno zdławione w wielu częściach 
świata (paradygmatyczny przykład totalitaryzmów) albo 
wypchnięte poza sferę publiczną w zachodnim zjawisku 
sekularyzacji i świeckości, według którego wiara jest  
wyłącznie prywatną sprawą. Od kilkudziesięciu lat wy-
daje się, że sytuacja uległa zmianie w wielu miejscach 
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i tylko w znacznej części Europy religia ma trudności 
z ponownym wypłynięciem. W innych miejscach tenden-
cje religijne dysponują potencjałem wystarczającym do 
tego, by nadały inną formę rzeczywistości politycznej na 
poziomie, który nie ma sobie równych od czasów poja-
wienia się nowożytnego patriotyzmu. W sposób bardzo 
zróżnicowany i oczywiście nie bez ryzyka tradycje religijne 
mogą inspirować i odnawiać język polityczny oraz agendę 
najważniejszych zagadnień.

W Europie droga ta jest usiana trudnościami z powodu 
daleko posuniętego sekularyzmu, który na płaszczyźnie 
wielkich poglądów publicznych wyraził się np. we wro-
gości ze strony niektórych państw europejskich wobec 
wspomnienia o chrześcijańskich korzeniach Europy, 
przez co nie wspomina się o nich w preambule traktatu 
konstytucji europejskiej z 2003 roku. Była to nieszczęsna 
decyzja: odrzucenie wielkich sił moralnych i religijnych 
z własnej historii jest tragicznym krokiem, który może 
prowadzić do samobójstwa narodu i cywilizacji6. Być 
może jednak ostatnio pojawiła się jakaś iskierka nadziei: 
przypadek pożaru katedry Notre Dame i poruszenie, jakie 
on wywołał, może być oznaką, że coś się zmienia.

W 1967 roku, niedługo po zatwierdzeniu soborowe-
go dokumentu o wolności religijnej Dignitatis humanae,  
E. Böckenförde sformułował właściwą kwestię, która 
szybko stała się znana: „Zsekularyzowane państwo libe- 
ralne opiera się na przesłankach, których nie może za-
gwarantować. Jest to wielkie ryzyko, jakie wzięło na 
siebie z umiłowania wolności”7. Państwo świeckie opie-
ra się na fundamentach, których nie może zagwaranto-
wać, a które dotyczą autentycznego znaczenia wolności, 
sprawiedliwości, solidarności, związku między prawami 
6 Inspirowani kulturowym, religijnym i humanistycznym dziedzictwem 
Europy, z którego wynikają powszechne wartości, stanowiące niena-
ruszalne i niezbywalne prawa człowieka, jak również wolność, demo-
kracja, równość oraz państwo prawne. Traktat lizboński. Preambuła. 
2009.
7 Formazione dello Stato come processo di secolarizzazione. Brescia 2006 
s. 68.
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a obowiązkami, etyki osobistej i społecznej, poszanowa-
nia drugiego człowieka: co się dzieje, kiedy pokarm wywo-
dzący się z ewangelicznego zaczynu zanika, a znaczenie 
dobra wspólnego chyli się ku upadkowi? Kiedy państwo 
zsekularyzowane nie potrafi ani nie ma siły pozytywnie 
wychowywać ludności?

Państwo świeckie nie może zagwarantować swoich 
fundamentów, gdyż w ostateczności opierają się one na 
prawie naturalnym, które jest prawem moralnym, a nie 
prawem fizycznym. Kiedy J. Locke pisał o prawach czło-
wieka, miał ich wyraźną intuicję, tak samo, jak w XX wie-
ku J. Maritain. Prawo cywilne nie powinno poważnie od-
stawać od prawa moralnego, jakie mamy w sobie wyryte. 
Nie jest wystarczającym rozwiązaniem uznanie, że prawo 
państwowe należy rozumieć jako przejaw uzgodnienia 
między obywatelami, gdyż każdorazowa większość mogła-
by – gdyby nie istniały kryteria, które poprzedzają pra-
wo pozytywne – dopuszczać się niegodnych postępków. 
Rozwiązanie autonomii I. Kanta, przejaw zeświecczonego 
chrześcijaństwa, mógł funkcjonować w jego czasach, kie-
dy akceptowany kod moralny był prawie identyczny z ko-
dem etyki chrześcijańskiej i powszechnie uznawany. Dziś 
jednak proces ten już się nie obroni, gdyż świat etycz-
ny rozpadł się na rozmaitość moralną, gdzie każdy jest 
prawodawcą dla siebie i istnieją tylko samotne jednostki, 
gotowe uważać siebie za absoluty.

Nie wystarczy też domagać się słusznego przecież roz-
różnienia między prawem a moralnością, między prze-
stępstwem a winą – temat znany we wszystkich okresach 
historycznych – gdyż dystans między nimi jest skromny, 
a rozziew między nimi nie może przekroczyć punktu, poza 
którym społeczeństwo wybuchnie. Prawo musi zgodzić się 
na wyrażanie nie woli większości, ale wartości etycznych 
i zasad konstytucyjnych, w przeciwnym razie zatracone 
zostanie główne zadanie prawa: jego wartość „pedagogicz-
na” w formowaniu dobrego obywatela.

W kwestii kontroli etycznej władzy i praktyki wycho-
wawczej niektórzy z myślicieli przywołali możliwość, by 
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kultury świeckie wykazały się gotowością do czerpania 
z kultur religijnych. A zatem dokonywanie krytycznego 
przyswojenia treści religijnych, czyli stanowisko, które nie 
ogranicza się do pożegnania ich z poczuciem wyższości.

W ostatnich latach J. Habermas wielokrotnie przypo-
minał tę drogę: „Kiedy zsekularyzowane języki ogranicza-
ją się do likwidowania dawnych wierzeń, pozostawiają za 
sobą ślad rozdrażnienia. Niewątpliwie coś zostało zatraco-
ne wraz z przekształceniem grzechów w winę, a pogwał-
cenia Bożych przykazań w przekraczanie ludzkich praw. 
Z pragnieniem poczucia przebaczenia łączy się jeszcze 
pragnienie, wcale nie sentymentalne, przekreślenia bólu 
zadanego osobom trzecim. Jeszcze bardziej niepokoi nas 
nieodwracalność tego, co minione: tej niesprawiedliwości 
wobec maltretowanych, upokarzanych i mordowanych 
niewinnych istot, która przekracza wszelką możliwą mia-
rę zadośćuczynienia. Utracona nadzieja na zmartwych-
wstanie pozostawia za sobą ewidentną pustkę… w takich 
chwilach niewierzący synowie i córki nowoczesności zdają 
się wierzyć, że sami dla siebie nawzajem są jeszcze więk-
szymi dłużnikami i że nie mogą tak po prostu zadowolić 
się tym, co czerpią z zeświecczonej tradycji religijnej – jak 
gdyby potencjał semantyczny tej tradycji jeszcze nie został 
w pełni wykorzystany”8. Stąd czerpie energię przesłanka 
społeczeństwa postświeckiego, gdzie do perspektywy od-
nowienia wiary religijnej dochodzi możliwość, aby myśl 
„świecka” dokonała zbliżenia do tych tradycji religijnych 
i sprawiła ich ponowne przyswojenie, w którym pozostaną 
obecne możliwości zmysłu religijnego.

Koniecznie więc trzeba się zastanowić, dokąd może 
dojść krytyczne przyswojenie praw i wartości objawienia, 
i to nie tylko na płaszczyźnie etycznej. Odpowiedź powin-
na być jak najbardziej ostrożna i być może analogiczna 
do tej, jakiej przed ponad 60 laty udzielił R. Guardini: 
„Człowiek staje się świadomy wartości, które same w so-
bie są oczywiste, ale stają się widoczne dopiero w tej at-
8 J. Habermas. Fede e sapere. W: Il futuro della natura umana. Turyn 
2002 s. 108.
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mosferze [kultury chrześcijańskiej]. Myśl, że te wartości 
i te postawy należą po prostu do rozwoju kultury ludzkiej, 
wykazuje nieuznawanie prawdziwego stanu rzeczy; więcej 
– trzeba odważyć się to powiedzieć otwarcie – prowadzi 
do nieuczciwości, która uważnemu obserwatorowi wydaje 
się charakterystyczna dla obrazu obecnych czasów […]. 
Dla człowieka zasadnicza jest osobowość, ale staje się ona 
widoczna dla wzroku i możliwa do zaakceptowania przez 
wolę, kiedy dzięki przyjęciu za dzieci Boże oraz dzięki 
Opatrzności, Objawienie rozwija relację z żywym i oso-
bowym Bogiem […]. Poznanie człowieka wiąże się zatem 
z wiarą chrześcijańską”9. Guardini przypomina, że w tych 
aspektach w grę wchodzi wielka niesprawiedliwość oświe-
cenia wobec minionych epok, w stosunku do których do-
puściło się wszelkiego rodzaju fałszerstw, wprowadzając 
do opinii publicznej skrzywienie oraz całą serię komuna-
łów, w znacznej mierze powtarzanych do dziś.

Świecka transkrypcja treści religijnych, choć nie wy-
daje się wystarczająca do dobrego życia, może nieść ze 
sobą bodziec do podjęcia, mimo wszystko, osobistej i spo-
łecznej refleksji nad cierpieniem, złem, śmiercią czy prze-
znaczeniem oraz do odkrycia zdolności wiary do prawdy 
i wyzwolenia.

2. Bóg i cezar. Owocną drogą połączenia świeckości 
i religii we współczesnym społeczeństwie jest refleksja 
nad znanymi słowami Jezusa: „Oddajcie więc cezarowi 
to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga” 
(Mt 22,21). Cezar został tu przywołany, by wskazać na 
politykę, cesarstwo, państwo. W pierwszej części („Od-
dajcie więc cezarowi”) potwierdzona zostaje wartość, 
godność i autonomia polityki; w drugiej jest mowa o tym, 
że cezar nie jest Bogiem – zatem koniec z wszelkim re-
ligijnych bałwochwalstwem, które chciałoby wynieść ce-
zara jako Boga – oraz obowiązek oddania czegoś Bogu. 
A więc w interpretacji upowszechnionej przez podejście, 
które oddziela religię od polityki, akcent zostaje poło-

9 R. Guardini. La fine dell’epoca moderna. Brescia 1954 s. 104-105.
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żony jedynie na część wypowiedzi Jezusa: tę, w której  
przypomina On, że należy dać cezarowi, zaznaczając jego 
pełną odmienność od Boga. Coś poważnego nie działa jed-
nak w takiej hermeneutyce, gdyż zdanie mówi nie tylko, 
że należy uwydatnić granicę między Bogiem a cezarem, 
ale że należy dać, i to dać obydwom. Wybrzmienie tego 
czasownika zmienia perspektywę zwyczajnego rozdziele-
nia między Bogiem a cezarem.

Jezus wypowiedział swoje zdanie w odniesieniu do po-
datku należnego cesarzowi. Jednak cezar nie jest jedynie 
mniejszym elementem podatku, jaki się mu należy, jak 
gdyby cezar nie miał innych wielkich zadań, jak gdyby był 
ograniczony do czystego zarządzania, a nie byłby odpowie-
działy za dobro wspólne i za pokój. Związek cezara z Bo-
giem nie kończy się na podziale typu „dla cezara pieniądze 
(nomizm), a dla Boga cała reszta”. Różnicy między cezarem 
a Bogiem nie można sprowadzić do pieniędzy, do podat-
ku pobieranego przez pierwszego z nich, a niepobierane-
go przez drugiego, gdyż w ten sposób zabrakłoby wpływu 
Boga na cezara; tego, co boskie na to, co polityczne.

Jezus wypowiedział to zdanie w odniesieniu do pyta-
nia dotyczącego monety, na której była wyryta podobizna 
cezara, a wraz z nią władza polityczna, której cezar jest 
obrazem i wyrazem. Skoro zatem obraz cezara należy 
do cezara, to czy nie należałoby powiedzieć, że człowiek, 
którego cechą zasadniczą jest bycie imago Dei, należy do 
Boga? Jak moneta i obraz cezara należą do cezara, tak 
osoba człowieka należy do Boga, nie do państwa. Osoba 
człowieka jest „monetą” Boga, Jego obrazem, który nie 
jest in auro, ale in spiritu. Zatem osoba należy do Boga, 
a cezar musi to uwzględnić. Oddać cezarowi to, co należy 
do niego, jest rzeczą wielką, ale cezar nie jest Bogiem. 
Cezar może być ojczyzną doczesną, ale dla żadnego czło-
wieka nie jest ostateczną ojczyzną. Dać jedynie cezarowi, 
nie dając Bogu, to początek upadku. Niejednoznaczność 
rozdzielenia leży w dawaniu cezarowi, kiedy nie chce się 
zarazem dać Bogu. Ewangeliczny werset domaga się po-
dwójnego daru, a żaden z nich nie powinien mieć miejsca 
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bez drugiego.
Różnica między Bogiem a cezarem nigdy nie może 

stać się ostrym rozdzieleniem, gdzie Bóg i religia zostają 
ograniczone do prywatności, a cezar i polityka do sfery 
zewnętrznej i publicznej. Każda religia jest faktem pu-
blicznym, a Jezus głosił, zapowiadał, nauczał i uzdrawiał 
w sferze publicznej.

Wraz z wypowiedzią Jezusa została podana zasada 
nierozporządzalności osobą i jej transcendencji, która 
stanowi podstawę wszelkiej polityki godnej tego miana; 
a zatem także transcendencji osoby w stosunku do nauki 
i techniki i ich ewentualnych skłonności do manipulacji.

Tak samo decydujące są słowa Jezusa skierowane do 
Piłata: „Królestwo moje nie jest z tego świata” (J 18,36). 
Piłat jest zdumiony i zaskoczony, nie rozumie. Religia 
rzymskiego pogaństwa, jego religia państwowa składająca 
się z bóstw i ofiar była całkowicie inna: nie była rezulta-
tem transcendentnego przekazu, ale wytworem człowieka, 
a zwłaszcza wytworem polityki, za pomocą której Rzym 
otwarcie celebrował sam siebie i swoje imperium.

Za pomocą słów Jezusa, według którego Jego królestwo 
nie jest ziemskie, tradycja chrześcijańska wyeliminowała 
ideę teokracji politycznej i ustanowiła świeckość polity-
ki i państwa, w którym chrześcijanie żyją z obywatelami 
o innych przekonaniach. Wiara chrześcijańska odróżnia 
tę formę świecką od królestwa Bożego, które nie istnieje 
jako rzeczywistość polityczna i nie może istnieć jako taka 
na ziemi, ale żyje w wierze, nadziei i miłości, a powinna 
przemieniać świat od wewnątrz.

3. Zatem wiara ubogaca życie demokratyczne od we-
wnątrz, nie stając się instrumentum regni, ale seminarium 
reipublicae, mocą ożywiającą i inspirującą.

Nakreślone tu ujęcie miało wielu świadków, którzy za-
znali tego w swoim życiu. Przychodzi nam na myśl wiele 
twarzy, które potrafią podpowiedzieć odpowiednie zacho-
wania i ukierunkowania. Spośród ludzi współczesnych 
chcę tu przypomnieć postać sekretarza generalnego 
ONZ w latach 50. XX wieku Daga Hammarskjölda oraz 

Społeczeństwo 2020 nr 4

133



Giorgia La Piry: w ich życiu pokazało się coś wielkiego, 
co pozostaje zachętą dla wszystkich. Hammarskjöld dał 
temu wyraz bez niejasności na kartach swojego dzienni-
ka, a potwierdził w niewielkiej książeczce Fede antica in 
un mondo nuovo (Stara wiara w nowym świecie), z której 
pochodzą następujące słowa: „Od całych pokoleń moich 
przodków ze strony ojca, żołnierzy i rządzących, odzie-
dziczyłem przekonanie, że żadne życie nie daje większej 
satysfakcji, jak życie bezinteresownej służby dla swoje-
go kraju. Ta służba wymagała poświęcenia wszelkich 
prywatnych interesów, a zarazem odwagi w wytrwałej 
walce o swoje przekonania. Od uczonych i luterańskich 
pastorów spośród przodków ze strony matki odziedziczy-
łem przekonanie, że w prawdziwym znaczeniu Ewangelii 
wszyscy ludzie są równi jako dzieci Boże i należy podcho-
dzić do nich jako do naszych panów w Chrystusie i tak 
ich traktować […]. Wytłumaczenie, jak człowiek powinien 
przeżywać życie czynnej służby na rzecz społeczeństwa 
w całkowitej harmonii z samym sobą jako czynnym człon-
kiem wspólnoty ducha, znalazłem w pismach tych wiel-
kich średniowiecznych mistyków, dla których «poddanie» 
było drogą realizacji siebie i którzy w «uczciwości umysłu» 
oraz w «życiu wewnętrznym» znaleźli siłę, by przychylać 
się do wszelkich próśb, jakie stawiały przed nimi potrzeby 
ich bliźnich, oraz by zgadzać się na każdy los, jaki życie 
by im zgotowało […]. Wiem, że ich odkrycia dotyczące 
praw życia wewnętrznego i działania nie straciły swego 
znaczenia”10.

La Pira i dwa państwa. W przypadku La Piry bardzo 
wyraźnie dokonało się sprzymierzenie między państwem 
ziemskim a państwem Bożym, jeśli przyjąć za prawdę, że 
pierwsze czerpie inspirację z drugiego. W jednym z listów 
na Wielkanoc 1952 roku do mniszek klauzurowych spo-
tykamy wyrażenia, które ukazują teologiczno-polityczną 
koncepcję La Piry i ideę powołania polityka, za jaką się 
opowiadał: „Ostatecznie istota naszej rozmowy była jed-

10 Tracce di cammino. Mediolan 1997 s. 200.
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na: kontemplacja, pod przewodnictwem Apostoła miłości, 
państwa Bożego – oblubienicy Baranka (Ap 21,9) – aby 
z tej kontemplacji wyprowadzić zasadnicze budowanie 
państwa ziemskiego […] budowania miasta ziemskiego 
nie da się wyprowadzić z czego innego, jak z kontempla-
cji i naśladowania budowania państwa Bożego; jedynie 
włączenie do miasta ziemskiego tej «formy» i tego zaczynu 
państwa wiecznego może nadać społeczeństwu ludzkiemu 
i cywilizacji ludzkiej chrześcijańską fizjonomię i chrześci-
jańską inspirację”11. Ci, którzy już zamieszkują państwo 
Boże, są nie przyszłymi cives, gdyż osiągnęli cel, zaś my 
– ciągle przyszli – inspirujemy się nimi.

W latach 50. XX wieku i później La Pira rozwinie poli-
tyczną i teologiczną refleksję nad państwami, utrzymując 
ich pierwotne prawo do istnienia, które wynika z wkładu 
kultury, jaki dają światu. Państwa powinny zrezygnować 
z niszczenia jej i ostatecznie uznać jej prawo do istnienia 
jako strażnika i światła dla kultury człowieka. Inicjatywę 
pokoju i jedności przedstawiają Kongresy na rzecz poko-
ju i cywilizacji chrześcijańskiej, zapoczątkowane w 1952 
roku przez La Pirę we Florencji i kontynuowane przez 
szereg lat. Następnie trzeba wspomnieć o rozmowach 
śródziemnomorskich w 1958 roku, kiedy narody Base-
nu Morza Śródziemnego zostały zwołane do Florencji, by 
spotkać się w kościele św. Krzyża dla upamiętnienia św. 
Franciszka i jego pokojowej wyprawy do sułtana w 1219 
roku.

La Pira traktował zagadnienia pokoju, promocji człowie-
ka, nowego humanizmu, zaangażowania na rzecz odrzu-
conych całego świata jako sprawy wewnętrzne wydarzenia 
chrześcijańskiego, jako wchodzące w skład jego istoty. 
W swej duchowości postrzegał światło i moc wcielenia 
11 G. La Pira. Lettere alle claustrali. Vita e Pensiero 1978 s. 19. Przez 20 
lat, począwszy od 1951 roku, G. La Pira kierował do mniszek żyjących 
w kilkuset klasztorach we Włoszech i na świecie listy, w których przed-
stawiał swoje poglądy teologiczno-polityczne i historyczne, starając się 
budować pomosty między dwoma brzegami kontemplacji monastycznej 
i działania cywilnego, a także prosząc o ich modlitewne wsparcie na rzecz 
pokoju i dialogu.
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i zmartwychwstania jako docierające do każdego zakątka 
życia człowieka, by je uzdrowić i uwznioślić. W Listach do 
mniszek bardzo często pojawia się temat celu chrześci-
jaństwa, który tak określał: „Jezus powiedział: zaczyn jest 
przeznaczony do tego, by go umieścić w cieście – całym 
świecie – aby zakwasił wszystko. Ta pozycja chrześcijań-
stwa w świecie została dokładnie określona w Liście do 
Diogneta: jest ono w świecie tym, czym dusza w ciele!”12.

La Pira doszedł do polityki i odpowiadającego jej zobo-
wiązania po długiej drodze. Jest wielce prawdopodobne, 
że jego „nawrócenie” na działalność obywatelską można 
umieścić w latach 1937-1938, kiedy to napisał dwa arty-
kuły na czołówkę gazety: Natura dell’uomo e ordine giuri-
dico (Natura człowieka a system prawny) oraz Architettura 
del corpo sociale (Budowanie korpusu społecznego). W fa-
szystowskich Włoszech nadchodzą czasy praw rasowych, 
a w Europie oddycha się niespokojną bliskością wojny. 
Niedługo później zapoczątkuje doświadczenie zasad, 
a następnie szeroką refleksję polityczną, prawną, kon-
stytucyjną i antropologiczną. Pewien tekst z 1944 roku 
pokazuje dokonane przemieszczenie w poszukiwaniu 
nowego i bardziej owocnego humanizmu: „Trzeba prze-
kształcić społeczeństwo! Nie wystarczy życie wewnętrzne; 
trzeba, aby to życie budowało sobie kanały przeznaczone 
do jego krążenia w państwie ziemskim […]. Trzeba porzu-
cić […] zamknięty ogród modlitwy; trzeba zejść na pole, 
udoskonalić swoje narzędzia pracy: refleksję, kulturę, 
słowo, pracę itp., i odpowiadające im pługi, by przeorać 
pole nowym wysiłkiem […]. Przekształcić błędne struktu-
ry państwa ziemskiego; naprawić dom ziemski, który jest 
w upadku”13.

12 G. La Pira. Lettere alle claustrali. Lettera per la festa di S. Chiara 1952 
s. 25.
13 La nostra vocazione sociale. Rzym 1944 s. 12 n.
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Nakreślić na nowo przyszłość,  
aby odnaleźć teraźniejszość
Oreste Bazzichi1

Artykuł ten ma być pomocą dla czytelnika, aby zasta-
nowił się nad życiem i jego znaczeniem w obliczu przy-
szłości, aby zrozumiał przeszłość i teraźniejszość wraz 
z wyzwaniami, jakie im towarzyszą, oraz przyszłą wizję 
tego, jak przekształcić nasz świat, wykorzeniając ubó-
stwo i zapewniając przejście do rozwoju zrównoważonego. 
W tym kontekście gromadzimy różne kwestie filozoficz-
ne, teologiczne i społeczne – dokładnie w duchu tematu  
X Festiwalu Nauki Społecznej Kościoła – jakie cechują 
oryginalność i aktualność tematu: „Pamięć przyszłości”.

Na pierwszy rzut oka mówienie o pamięci i przyszłości 
mogłoby się wydawać oksymoronem, ale wystarczy dodać 
kolejne dwa słowa: sens zmian, a wówczas staje się zro-
zumiałe, że pamięć odnosi się nie tylko do przeszłości. 
Obie – pamięć przeszłości i pamięć przyszłości – przy-
czyniają się do nadania kierunku ciągłości świadomości 
tego, kim byliśmy, kierując się ku temu, kim będziemy. 
Szczery dialog między tymi dwiema pamięciami przywra-
ca zdolność uczenia się od tego, skąd pochodzimy, i wy-
prowadzania z tej nauki zmiany na rzecz nowego etapu 
rozwoju integralnego i zrównoważonego.

Jesteśmy bezpośrednimi świadkami epoki historycznej, 
w której nikt nie może przewidzieć zakresu i głębi przemian 
politycznych, ekonomicznych i społecznych, jak też zmian 
w relacjach i przyzwyczajeniach, jakie na całym świecie 
wywołał nowy wirus COVID-19, paraliżując znaczną  
1 Prof. Oreste Bazzichi, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego  
św. Bonawentury Seraficum w Rzymie.
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część działalności człowieka, zagrażając życiu, wywołując 
szok w sposobie relacji, jakie ludzie mają z samymi sobą 
czy z innymi. Zaś od strony pozytywizmu naukowego 
problematyczna stała się kwestia rozwoju – przez nauki 
neurologiczne – genetyki, sztucznej inteligencji, a nawet 
tożsamości człowieka do tego stopnia, że mówi się o zbli-
żaniu się posthumanizmu. Obawiamy się tego, co się 
może wydarzyć, a niepewność co do przyszłości powoduje 
lęk, depresję i niepokój. Test to totalna rewolucja, która 
prawdopodobnie będzie miała wpływ na kontrolę społecz-
ną, pracę, ale też na sposób bycia człowiekiem. Socjolog 
Z. Bauman już przed 20 laty ostrzegał przed rozpadem 
społeczeństwa „płynnego” i płynnych systemów społecz-
nych, gdzie życie wydaje się dekonstrukcyjne, na wzór 
zwielokrotnionego Fausta w poszukiwaniu szczęścia, tak 
samo płynnego jak lęk. Zagrożona jest nawet nasza toż-
samość jako osób, wczoraj z trudem budowana w oparciu 
o plany życiowe, a dzisiaj – by posłużyć się terminologią 
bliską antropologii socjologicznej K. Polanyia – zespolona 
(embedded) i podzielona (disembedded) w nieregularny 
sposób, niczym nadejście paczki pocztowej.

Jaka powinna być nasza teza? Kryterium dobra wspól-
nego dostarcza wielu odpowiedzi na wyzwania, które nas 
niepokoją. Wiele nierówności powiększy się z powodów 
robotyki i cyfryzacji w pracy. A dziś trudno przewidzieć 
implikacje antropologiczne, ponieważ zmieni się nawet 
znaczenie pracy.

Logika dobra wspólnego, fundamentalnej kategorii 
chrześcijańskiej myśli społecznej, łącznie z franciszkań-
skim paradygmatem braterstwa i ekologii integralnej2 są 
centralnymi kryteriami, aby myśleć i wprowadzać w czyn 
politykę oraz ukierunkowywać ekonomię. Sens dobra 
wspólnego przechodzi przez pomocniczość, zasadę punk-
tu wyjścia i matrycy katolickiej.

Myślenie o „pamięci przyszłości” implikuje zaangażo-
wanie całej interdyscyplinarności kulturalnej, od psycho-

2 Franciszek. Encyklika Laudato si’. W trosce o wspólny dom (24.05.2015).
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logii-psychoanalizy po filozofię, od historii po teologię, od 
literatury po technologię itp. Metafory, takie jak „jaski-
nia” Platona czy „wyznania” Augustyna lub I. Nievo czy  
J.J. Rousseau albo proroctwa mniszki z Drezna itp., nie 
wspominając o „drogach” św. Bernarda, św. Bonawentu-
ry, I. Loyoli: od pamięci zaczyna się odrodzenie czy po-
nowna wspinaczka lub światełko w tunelu. W pamięci 
przyszłości mieści się zarówno przeszłość, jak i przyszłość. 
Głównym źródłem, które to wyjaśnia, jest właśnie 
Ewangelia, gdzie Jezus tłumaczy to za pomocą metody 
i języka przypowieści, stanowiących arkady mostu łączą-
cego przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Wystarczy 
przyjrzeć się stosowaniu przypowieści do rzeczywistości 
królestwa Bożego w jego żyzności i rozwoju (kiełkujące 
ziarno, zaczyn, ukryty skarb, winorośl, latorośle itp.); 
w relacji do recepcji człowieka (siewca, ogrodnicy, talen-
ty, dobry Samarytanin, syn marnotrawny, dobry pasterz 
itp.); w swym spełnieniu (kąkol na polu, panny mądre 
i nierozsądne, pan i słudzy itp.). Nagła rana koronawi-
rusa, oprócz bagażu zmarłych, cierpienia i bólu, pozwala 
nam odkryć to, że naprawdę jesteśmy zglobalizowani, ale 
też połączeni ze sobą, wszyscy w relacji i złączeni tym sa-
mym losem. Teraz trzeba spojrzeć w przyszłość. Droga do 
spotkania w Asyżu pod przewodnictwem encykliki Lauda-
to si’ powinna doprowadzić nas do refleksji nad zmianą 
modelu społeczno-ekonomicznego, który uwzględni zara-
zem środowisko, produkcję, pracę i zasoby świata3.

Doświadczenie COVID-19 nauczyło też nas, że trzeba 
odtworzyć sumienia co do sensu solidarności i jedno-
ści dobra wspólnego. W jaki sposób? Złożoność zdarzeń 
i gwałtowny rozwój przemian nie pozwalają ani na powrót 
do wcześniejszej sytuacji, co byłoby katastrofą, ani na 
zaszycie się w bezruchu, ale zmuszają do uruchomienia 
reform dotyczących jakości kompetencji i wiedzy, ponie-
waż potrzeba społeczeństwa konkurencyjnego, będące-
go w stanie połączyć umiejętności i miejsca decyzyjne.  

3 Tamże 31.
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Za pomocą jakiej procedury? Za pomocą wyobraźni, 
z jaką w dzieciństwie marzyliśmy o swojej przyszłości czy 
zastanawialiśmy się, co zrobimy czy kim będziemy. Trze-
ba odtworzyć ten status człowieka będącego u początku, 
kształtując sumienia. Tak postępował Jezus z apostoła-
mi; tak czynił Franciszek, rozsyłając swoich braci, „piel-
grzymów przez świat”, by roznieśli pragnienie nawrócenia 
i zmiany reguł oraz nowe perspektywy w interpretacji 
rzeczywistości społecznej. Nie ma przyszłości w zamknię-
ciu własnego egoizmu: Duch popycha na zewnątrz, ku 
horyzontom powszechnego braterstwa i pokoju.

Myśl społeczno-teologiczna w historii: Joachim 
z Fiore, św. Bonawentura i przypadek franciszkański

Nie należy do rzadkości uciekanie się niemałej ilości 
osób publicznych do autorytetu opata Joachima z Fiore 
(1135-1202), aby przekonać się, że jest się w pewien spo-
sób człowiekiem sprawiedliwym w historii. Zdolność myśli 
Joachima, która nadaje się do prowadzenia działalności 
rozpowszechniania i zaprzeczania jej oraz kierowania ra-
zem dużymi siłami społecznymi, czyni ją jak najbardziej 
aktualną. Zespala się ona z głęboką i zakorzenioną rze-
czywistością myśli zachodniej do tego stopnia, że staje 
się osobną kategorią hermeneutyczną, która niezawodnie 
pojawia się, aby przynieść ulgę – nawet czasami bardzo su-
gestywnie – w okresach kryzysowych. Nauczanie Joachima 
w jego apokaliptycznym i najbardziej oryginalnym rdzeniu 
pozostaje odesłaniem i zachętą do wychwycenia działania 
Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego w historii otwartej na 
przyszłość nadziei, ponieważ nawiedzonej przez dynamikę 
miłości (caritas increata), która ożywia życie wewnątrztry-
nitarne. Wydaje się, że czasy Kościoła (i ludzkości), jakich 
zwłaszcza dziś jesteśmy świadkami i uczestnikami, kierują 
zdumione i odpowiedzialne spojrzenie ku tej perspektywie.

W moich lekturach nie natknąłem się na jaśniejszą 
i prostszą syntezę jego teologii trynitarnej, która tak się 
wyraża: „Bóg jest jeden bez pomieszania Osób; Troisty 
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w Osobach, bez podziału w istocie; jest zawsze tym, kim 
jest; nigdy nie może być inny, jak Troisty i Jeden”4.

Oto dlaczego Joachim wyprzedza historyczną wizję Trój-
cy; jest w niej rozwój czasu: od nauczania trynitarnego do 
myśli teologicznej czasu człowieka przeszłego, teraźniej-
szego i przyszłego. Trójca Święta odbija swój obraz w cza-
sie i w ten sposób ma swoje dzieje w stworzeniu i w jego 
ludzkim rozwinięciu. Jest to urzekający zakres procesu 
historycznego, pragnienie braterstwa, marzenie o jedności 
i powszechnym pokoju, zaangażowaniu Boga w historię 
dla zbudowania społeczeństwa sprawiedliwego: zespół 
ujęć, które zauroczyły nowo powstały ruch franciszkański, 
a którego całościowy tekst warto tu przytoczyć.

„Tak więc mamy trzy stany świata, jakie stawiają przed 
nami symbole świętych tekstów. Pierwszym jest stan, 
w którym żyliśmy pod prawem; drugim jest stan, w któ-
rym żyjemy pod działaniem łaski; trzeci, którego nadejście 
jest bliskie, jest stanem, w którym będziemy żyć w stanie 
doskonalszej łaski. Tak więc pierwszy stan przebiegał 
pod panowaniem wiedzy, drugi upływa pod panowaniem 
mądrości, trzeci wykorzysta pełnię intelektu. Pierwszy 
upłynął w niewoli, drugi cechuje dziecięca służebność, 
trzeci będzie przebiegał pod znakiem wolności. Pierwszy 
wyróżnia się nieszczęściami, drugi działaniem, trzeci kon-
templacją. Pierwszy jest naznaczony lękiem, drugi wiarą, 
trzeci miłością. Pierwszy jest okresem niewolników, drugi 
okresem dzieci, trzeci okresem przyjaciół. Pierwszy jest 
czasem starców, drugi młodzieży, trzeci dzieci. Pierwszy 
rozjaśniało światło gwiazd, drugi blask jutrzenki, trzeci 
zajaśnieje w pełnym dniu […]. Pierwszy stan należy zatem 
do Ojca, który jest Stwórcą wszystkiego; drugi do Syna, 
który zechciał mieć udział w naszym błocie; trzeci do Du-
cha Świętego […], który jest duchem wolności”5.

4 Joachim z Fiore. Psalterium decem chorda rum. Red. E. Russo. Catan-
zaro 1983 s. 98.
5 Tenże. Concordia Novi ac Veteris Testamenti V, seria 112BC. W: F. D’E-
lia. Gioacchino da Fiore. Un maestro della civiltà europea. Rubbettino, 
Soveria Mannelli 1991 s. 60-61.
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Proroctwo wyobrażane przez kalabryjskiego opata jest 
wizją wolności kreatywnej, a nie rewolucyjnej. Wszyscy 
widzieli smutną sytuację duchową hierarchii kościelnej: 
papiestwo i biskupi uzależnieni od struktur cesarskich 
i od arystokratycznych rodów. Pojawienie się Franciszka 
z Asyżu i odnaleziony przez niego język ewangeliczny staje 
się paradygmatem interpretacyjnym poglądów Joachima 
na odnowę charyzmatyczną. Plastycznym tego przedsta-
wieniem jest obraz Franciszka, który podtrzymuje fasa-
dę bazyliki św. Jana na Lateranie6. Nawet Bonawentura 
krytycznie przyjmuje za swoje źródło teologię historii Jo-
achima. Podsumowując jego myśl w Collationes in He-
xaemeron, Bonawentura proponuje wizję historii opartej 
nie na przypadku, jak uważali starożytni, ale rozumianej 
jako historia zbawienia, która ma swój początek (egressio) 
w Bogu Stwórcy, a swój sens w powrocie (regressio) do 
Boga. Kluczem do teologii historii jest chrystocentryczna 
myśl trynitarna Bonawentury triplex Verbum: w wymia-
rach kosmicznych (Verbum increatum), w wymiarach hi-
storycznych (Verbum incarnatum), w wymiarach objawie-
niowych (Verbum inspiratum) działania zbawczego – aspekt 
dotąd marginalny w uwadze badaczy – gdzie jednak po-
wszechność i wyjątkowość spotykają się w Jezusie Chry-
stusie; gdyż Chrystus jest Synem posłanym przez Ojca, 
aby sprowadzić do Niego (reductio) przez Ducha Świętego 
wszystkich ludzi, a przez nich zjednoczy się całe stworze-
nie. Zatem historia zbawienia ma swoje centrum w Chry-
stusie, a swój kres w pełni czasów, kiedy to Kościół będzie 
kontemplacyjny, czyli zrealizuje ewangeliczną, apostolską 
doskonałość za sprawą Ducha Świętego. Wówczas zro-
zumienie Pisma Świętego będzie całkowite i skończone. 
Siedmiostopniowy podział Starego i Nowego Testamentu, 
jak chciał Bonawentura, wskazuje na ponowne pojawie-
nie się w nowych formach i szczegółach skończonego już 
procesu historycznego w spiralnym ruchu, który jest po-
stępowaniem ku przyszłości przy odzyskaniu przeszłości. 

6 Por. H.U. Von Balthasar. Il tutto nel frammento. Mediolan 1970.
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To właśnie w Collationes in Hexaemeron św. Bonawentura 
stawia ostateczny cel dziejów każdej duszy i całego Ko-
ścioła w osiągnięciu chrześcijańskiej mądrości, możliwej 
jedynie przez dopełnienie świętego życia. Św. Franciszek, 
który w stygmatach otrzymał zbawczą pieczęć żywego 
Boga, jest wzorem antycypującym tę jednoczącą pełnię, 
która czyni „jednego ducha” z Bogiem, a którą Bona-
wentura nazywa kontemplacją. Z drugiej strony czterech 
papieży nie zaprzeczyło autentyczności jego nauczania. 
Nowość Ducha w trzecim okresie jest powiązana: Duch 
Święty jest darem Ojca i Syna. Również w historii, która 
kieruje się ku przyszłości, Duch Święty jest zawsze a Pa-
tre Filioque. Zależność Bonawentury od Joachima – jak 
doskonale wyjaśnia J. Ratzinger – jest motywowana ko-
niecznością podkreślenia pełni zbawczej roli Chrystusa7. 
Kalabryjski opat jest realistą: widzi nieadekwatność dzie-
jów człowieka, a zatem ucieka się do profetycznej utopii 
historii miłości i braterstwa, która ma nadejść8.

7 San Bonaventura. La teologia della storia. Asyż 2008 s. 149. Napisa-
na w 1959 roku książka początkowo spotkała się z niemałymi oporami 
z powodu nowego sposobu, wprowadzonego przez autora, rozpatrywa-
nia stosunku św. Bonawentury, zwłaszcza w jego dziele Collationes in 
Hexaemeron, do myśli kalabryjskiego opata Joachima z Fiore, do któ-
rego odwoływał się odłam franciszkanów spirytualistów, bardziej rygo-
rystycznych w przestrzeganiu Reguły św. Franciszka. W książce Ratzin-
gera widać, że Bonawentura nigdy nie potępił całości myśli Joachima, 
ale odrzucił jego skłonności „[…] do rozdzielania Chrystusa od Ducha 
Świętego, kościoła zorganizowanego według porządku chrystologiczno-
-sakramentalnego od Kościoła profetyczno-pneumatycznego nowych 
ubogich”. Tamże s. 8. Collationes in Hexaemeron są jego odpowiedzią 
(jako generała zakonu) na problem z Joachimem, który zagrażał jedno-
ści zakonu. „Zamiarem Hexaemeron jest przeciwstawienie ówczesnym 
zatwardziałym spirytualistom obrazu autentycznej mądrości chrześci-
jańskiej”. Tamże s. 27. Wydanie dzieła Ratzingera w 2008 roku stanowi 
punkt odniesienia nie do pominięcia w przeglądzie badań nad św. Bona-
wenturą dla tych, którzy chcą przeanalizować sytuację historyczno-kul-
turalno-duchową XIII wieku.
8 Tamże s. 135. Zdaniem J. Moltmanna należy uwolnić Joachima od 
oskarżenia go, że zniszczył nauczanie o Trójcy Świętej w teorii dziejów: 
„Pomimo zarzutu, że w teologii porusza się od wieków, Joachim nie roz-
puścił Trójcy Świętej w historii, ani nie zastąpił nauki o Trójcy Świętej 
nauką o trzech okresach historycznych, ale po prostu nadał znaczenie 
historyczne dostosowaniu nauki o Trójcy Świętej”. Zob. J. Moltmann. 
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Sobór Watykański II uwydatnił prawdę trynitarną 
w dziejach, gdzie „Kościół ubogi i ubogich” – temat bliski 
papieżowi Franciszkowi – w proroctwie Joachima sym-
bolicznie przedstawia „Anielskiego Papieża”, który stanie 
się „[…] najjaśniejszym znakiem duchowości i pozostanie 
stały na wieki”9.

Niejednoznaczne rozumienie doktrynalne propozycji Jo-
achima zaczęło się wtedy, kiedy to franciszkanin Gerard 
z Borgo San Donnino10 napisał w 1254 roku Introductio in 
Evangelium Aeternum, gdzie pojawiły się fragmenty pism 
kalabryjskiego opata albo jemu przypisywanych, przed-
stawiając tekst pozornie jednolity. Gerard w odróżnieniu 
od Joachima nie tylko twierdził, że trzeci okres, ten Du-
cha Świętego, znosił dwa poprzednie Testamenty, ale też 
że Kościół Chrystusa miałby zostać zastąpiony przez Ec-
clesia spiritualis, w którym zakony żebracze – franciszka-
nie i dominikanie – miałyby zastąpić hierarchię duchow-
ną. Zatem nauczyciele kościelni, którzy nieprzychylnym 
okiem patrzyli na katedry uniwersyteckie franciszkanów 
w Paryżu i Oksfordzie, zaczęli wołać o skandalu. Wilhelm 
z Saint-Amour w swoim Tractatus brevis de pericolis 
novissimorum temporum wystąpił nie tylko przeciwko 
tekstowi Gerarda, ale przeciwko rodzinie franciszkań-
skiej, określając ją „Synagogą Szatana, poprzedzającą 
Antychrysta”11. Innocenty IV w bulli Libellum quaedam  

Nella storia del Dio trinitario. Contributi per una teologia trinitaria. Brescia 
1993 s. 165-166. Już w czasach nam bliższych również zdaniem E. Ga-
brielli był on prorokiem posłusznym Kościołowi, zdolnym do dokonania 
syntezy doświadczeń wschodniego i zachodniego życia zakonnego, któ-
rego gościnną i owocną kolebką była w jego czasach Kalabria. Zob. E. 
Gabrielli. Fiamma che brilla ancora. La fama sanctitatis dell’Abate Gioac-
chino. Cosenza 2010.
9 Joachim z Fiore. Concordia Novi ac Veteris Testamenti V, ff. 122c. W: F. 
D’Elia. Gioacchino da Fiore s. 99.
10 Myśl Joachima rozpowszechniła się wśród franciszkanów w 1241 roku 
w Pizie. Opat wspólnoty w Fiore, poszukiwany przez cesarza Fryderyka 
II, był gościem w klasztorze franciszkanów w Pizie. Miał on ze sobą pi-
sma Joachima. Zeznanie zostało przytoczone przez historyka Salimbene, 
który przebywał w tym czasie w Pizie razem ze współbraćmi Rudolfem 
z Saksonii, Bartłomiejem Guilculusem i Gerardem z Borgo San Donnino.
11 O. Todisco. Libertà creativa. Padwa 2010 s. 22-25.
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z 23 października 1254 roku potępił tzw. „protokół z Ana-
gni”12 – nazywany tak od miejsca, gdzie rezydował papież 
– który zredagowano w dwuznaczny sposób, przebiegle 
mieszając skrajne tezy Gerarda z Borgo San Donnino 
z fragmentami zaczerpniętymi z dzieł Joachima13. Nie bez 
znaczenia było i to, że Aleksander IV, następca Innocen-
tego IV, polecił spalić zarówno tekst Gerarda z Borgo di 
San Donnino, jak i tekst Wilhelma z Saint-Amour14.

Dla wielu wielkich osobowości w historii, począwszy od 
Dantego Alighieri, dochodząc do E. Bonaiuti, M. Pomi-
lio i U. Eco – by mówić o Włoszech – Joachim z Fiore 
przedstawiał i przedstawia wzór wolności, autentycznego 
świadka nowego ożywczego tchnienia Ducha Świętego 
w historii dla tych, którzy bez uprzedzeń podchodzą do 
jego myśli. I jeśli wierzyć stwierdzeniu K. Jaspersa, dla 
którego „[…] nie może istnieć świadomość filozoficzna  
historii bez świadomości przyszłości”15, to można zrozu-
12 Zawierał on 31 tez zredagowanych przez komisję kardynalską, która 
wyjęła je przy uwzględnieniu obiekcji Wilhelma z Saint-Amour
13 Kiedy bp Florencjusz, który był odwiecznym wrogiem Joachima, zo-
stał w 1262 roku biskupem w Arles, niezadowolony z wyników komisji 
i z potępienia papieża Innocentego IV, zwołał synod prowincjalny, który 
potępił całość nauczania Joachima.
14 W celu całościowej oceny myśli Joachima trzeba uwzględnić też udo-
kumentowane uznanie papieży: Lucjusza III (1181-1185), Urbana III 
(1185-1187) i Klemensa III (1187-1191). Tym, którzy mają obiekcje, 
że Sobór Laterański IV (1215) w drugim rozdziale akt (De errore abba-
tis Joachim) potępił Libellus seu tractatus de unita te seu essentia Tri-
nitatis, napisany przez Joachima przeciwko nauczaniu o Trójcy Świę-
tej Piotra Lombarda – który dla wytłumaczenia tajemnicy trynitarnej 
wprowadził cztery pojęcia: res, essentia, substantia, natura – można 
przedstawić zastrzeżenia, że może dziś bardziej mówiłoby się o debacie 
teologiczno-leksykalnej niż o prawdziwej herezji. Bowiem tuż po Soborze 
Laterańskim IV papież Honoriusz III napisał bullę Ad audiendam no-
stram, skierowaną w 1216 roku do pewnego biskupa z Lucanii, aby nie 
dyskredytować prawowierności opata z Fiore (zob. Acta sanctorum, Mai, 
VII, Parisiis et Roma 1866, s. 111b). Co więcej, pięć lat później, w stycz-
niu 1221 roku, tenże Honoriusz III w bulli Ex parte filiorum dilectorum 
adresowanej do arcybiskupa Cosenzy i do biskupa z Bisignano, ubolewa, 
że duchowieństwo, zakonnicy i świeccy wykorzystują potępienie Soboru, 
aby szkalować tę osobistość jako heretyka w Kościele. O dziejach potę-
pienia Joachima zob. A. Grocco. Gioacchino da Fiore e il Gioachinismo. 
Neapol 1986.
15 K. Jaspers. Origine e senso della storia. Mediolan 1965 s. 183.
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mieć powody, dla których jakaś część filozofii politycznej 
XX wieku czuła się tak bliska temu średniowiecznemu 
opatowi, który w formułowaniu obietnicy królestwa pokoju 
i braterstwa, w którym mogliby żyć jego najbliżsi spadko-
biercy, zaoferował Zachodowi po raz pierwszy możliwość 
wiary w swoje ziemskie zbawienie, a wraz z nim – w swoją 
przyszłość.

Zatem rzeczą błędną jest uznawanie go za proroka 
Apokalipsy, który na wzór Nostradamusa i millenarystów 
chciałby dokładnie wyznaczać ostateczne granice dziejów 
świata i ludzkości. Trzy okresy nie są wyraźnie oddzielo-
ne od siebie nawzajem. Podczas gdy pierwsze dwa są już 
historycznie określone, to trzeci przekracza wcześniejsze 
apokaliptyczne poglądy Augustyna, rozumiejąc okres hi-
storyczny pełni jako czas, który ma nadejść po epoce Chry-
stusa. Celem Joachima nie była zgodność doczesna całego 
założenia egzegetycznego, ale nauczanie: myśl o znajdowa-
niu się w ostatecznym okresie, całkowicie nowym, odro-
dzonym duchowo, niewątpliwie wyższym; o nowym świe-
cie, nowym człowieku, nowym Kościele; jednym słowem 
realizacja ewangelicznego ideału. Historia zostanie prze-
niknięta przez Ducha Świętego i od Niego przyjmie formę, 
dokonując nie tylko odnowy duchowej, ale też społecznej16. 
W tym kontekście wnioski, do jakich dochodzi Joachim, 
mają wstrząsająco aktualne znaczenie rewolucyjne.

Chwilowo, po upadku kolektywizmu i kapitalizmu, uto-
pia wydaje się nieobecna, ale oczekiwany jest jej powrót. 
Zatem obecny moment historyczny jest jeszcze daleki od 
realizacji modelu Franciszka z Asyżu, ale przez uciski doj-
dziemy do pokoju, jaki Bóg ustanowi na tej ziemi, a który 
dokona się w czasach ostatecznych, kiedy realizacji do-
czeka się „państwo Boże”, Kościół kontemplacyjny nazna-
czony pieczęcią Ducha Świętego. Aż do tego czasu historię 
zbawienia będzie ożywiać to samo oczekiwanie już i jesz-
cze nie w napięciu ku swemu pełnemu spełnieniu. Trze-
16 G.C. Garfagnini. Gioacchino da Fiore: tempo della teologia e tempo 
della storia da Agostino a Tommaso d’Acquino. Spoleto 2000; E. Bloch. 
Spirito dell’utopia. Florencja 2004.
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cim okresem Joachima – jako utopia i proroctwo – jest 
królestwo Boże, które zstąpi na ziemię: wolna i braterska 
wspólnota, gdzie spotkają się sprawiedliwość i miłość.

Utopia Franciszka z Asyżu: kolejny bieg

Nie czas tu i nie miejsce na argumentowanie utopii 
Franciszka z Asyżu i tradycji franciszkańskiej; w tej kwe-
stii wystarczy zaufać serii esejów O. Todisco o owocności 
franciszkańskiego myślenia, które niczym stała fala na 
przestrzeni wieków odkrywa „wiedzę” i znaczenia przydat-
ne ludziom, zwłaszcza w chwilach zagubienia i kryzysu, 
oraz wskazuje kierunek zmiany reguł i perspektyw w sy-
tuacji nowego okresu zrównoważonego rozwoju17 i „eko-
logii integralnej” – jak mówi Laudato si’ – która potrafi 
patrzeć w przyszłość.

Dwie cnoty – ubóstwo i minorytyzm – dla Franciszka 
są cechami, które pomagają realizować większy chary-
zmat – miłość, która wyraża się w braterstwie wobec ludzi 
i stworzenia. To właśnie życie w ewangelicznym brater-
stwie przyciągało do niego ludzi różnych stanów społecz-
nych i intelektualnych. Spotkanie ze społeczeństwem, 
wyrażane przez głębokie więzi i przestawanie z ludźmi, 
ze wspólnotami, ze środowiskiem, grupami i instytucja-
mi, przyczyniło się do przeobrażenia życia obywatelskiego 
w różnych jego aspektach, w kierunku rozwijania etyki 
merkantylnej w obrębie cywilizacji humanistycznej, gdzie 
można dołączyć praktykowanie bezinteresowności, daru, 
solidarności i wymiany relacji.

17 O. Todisco. Lo stupore della ragione. Il pensare francescano e la fi-
losofia moderna. Padwa 2003; Il dono dell’essere. Sentieri inesplorati 
del Medioevo francescano (ivi, 2006); La libertà fondamento della verità. 
Ermeneutica francescana del pensare occidentale (ivi, 2008); La libertà 
creativa. La modernità del pensare francescano (ivi, 2010); Nella libertà 
della verità. Lettura francescana della filosofia occidentale (ivi, 2014); La 
solidarietà nella libertà. Motivi francescani per una nuova democrazia. 
Asyż 2015; Liberare la verità. Percorsi della Scuola francescana. Asyż 
2016; Stare bene al mondo. L’arte di essere felici secondo san Bonaven-
tura. Asyż 2018.

Społeczeństwo 2020 nr 4

147



Stąd, wychodząc od niewyczerpanych intuicji teoretycz-
nych i praktycznych zaczerpniętych z Summa theologiae – 
Pieśni Stworzenia, od której wywodzą się nowe scenariu-
sze pod znakiem nowego współżycia – w obrębie zakresu 
filozoficznego, według którego byt jest darem i wolnością 
kreatywną – dochodzi się do serca franciszkańskiego 
ujęcia również na polu społeczno-ekonomicznym. Jest 
to obszar trudno dostępny, który trzeba przygotować, ale 
który pozwala franciszkanom, zrodzonym i zamierzonym 
jako pielgrzymi na tym świecie, na uczestniczenie w życiu 
społeczeństwa, ażeby nie pozostało statyczne, lecz było 
główną drogą rozwoju oraz nowego i szerszego dobrobytu.

Oto dlaczego dziś jest ważne, aby nie zagubić dziedzictwa 
zbudowanego przez zaangażowanie niezliczonych myślicie-
li, którzy dzięki kompetencji, sile, pasji, wierze, entuzja-
zmowi i nadziei skonstruowali metodologię, w której rysuje 
się związek skuteczności i solidarności, dóbr materialnych 
i dóbr relacyjnych, kapitału ekonomicznego i społeczno-
-relacyjnego (zaufanie, wiarygodność, poszanowanie reguł 
i godności osób). Jest to najlepsza metoda „dla przemiany 
obecnej ekonomii oraz dania duszy ekonomii jutra” opartej 
„na humanizmie braterstwa” (Orędzie papieża Franciszka 
na spotkanie „Economy of Francesco”).

Ale gdzie leży utopia franciszkańska? W prostym, ale 
znaczącym fakcie historycznym: franciszkanie wyszli ze 
świata, sprzedając wszystko i ze wszystkiego rezygnując, 
a powrócili do niego wyposażeni w narzędzia lektury roze-
znawania, przejmując matrycę rozwoju społeczno-ekono-
micznego, odbierając ją logice lichwiarstwa, proponując 
pobożne banki do udzielania pożyczek na niski procent, 
oparte nie na jałmużnie, ale na wsparciu ekonomicznym. 
Takie zaangażowanie społeczno-ekonomiczne ma zna-
czenie, ponieważ wpisuje się w dziedzinę szerszej całości 
naznaczonej powszechnym braterstwem utopijną duszą 
franciszkańskiego ujęcia.

To Bonawenturze, Oliviemu, Dunsowi Szkotowi, Alek-
sandrowi z Aleksandrii, Astesanowi z Asti, Wilhelmowi 
Ockhamowi, Luce Pacioli, Bernardynowi ze Sieny za-
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wdzięczamy sformułowanie zasady, zgodnie z którą sfery 
społeczno-ekonomiczna, rządowa (civitas) i ewangeliczna 
(relacyjności, wzajemności i braterstwa) są trzema róż-
nymi, ale uzupełniającymi się stopniami zorganizowania 
rzeczywistości społecznej. Kiedy taka integracja dochodzi 
do skutku, przynosi obfite owoce, przez co jeśli w społecz-
ności jest ktoś cierpiący, wtedy cała wspólnota powinna 
odczuwać zakłopotanie, dopóki problem nie zostanie roz-
wiązany. Zatem integracja trzech stopni może dokonać 
się w obrębie systemu instytucjonalnego – rynku – kiedy 
zapewnia skuteczne rezultaty w wytwarzaniu dóbr i usług 
oraz skutecznie odpowiada na potrzeby18, ustanawiając 
właściwą relację między środkami a celami19, uściśloną 
przez pojęcie pożytku społecznego Szkota, który obejmuje 
cztery twórcze zasady dobrej ekonomii: wolna i kreatywna 
praca, funkcja produktywna kapitału dla rozwoju, przed-
siębiorstwo jako dobro społeczne i zbiorowe, wspólnotowa 
wartość pieniądza powstałego jako cenne dobro w res pu-
blica. Są one ukierunkowane na cel ostateczny, którym 
jest dobro wspólne. Pojawienie się rewolucji przemysłowej 
i późniejsze utrwalenie się filozofii utylitarystycznej zapo-
czątkowanej przez J. Benthama (1748-1832), kontynu-
owanej po upadku muru berlińskiego (1989) przez neoli-
beralizm, który patrzył bardziej na zyski finansowe niż na 
rzeczywistą ekonomię, cel dobra wspólnego zamienił na 
totalne dobro (suma dóbr szczegółowych każdej jednost-
ki). Należąc do wszystkich i do każdego, jest i pozostaje 
wspólnym i można go osiągnąć, pomnażać i strzec tylko 
razem – jak przypomina Bernardyn ze Sieny – również 
w perspektywie przyszłościowej.

Zastanawiając się dziś nad tematami profetyzmu i uto-
pii franciszkańskiej, wychodząc od „refleksji dramatycznej, 
a zarazem radosnej” encykliki Laudato si’, uważamy, że 
wszyscy już przekonali się o potrzebie zmiany i nowego hu-
manizmu. Papież Franciszek staje się nosicielem powszech-
nego przekazu: umieć spoglądać z taką samą sugestywną 
18 Jan Paweł II. Encyklika Centesimus annus (2.05.1991) p. 34.
19 Tamże 41.
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umiejętnością zadziwienia pięknem stworzenia, właściwą 
Franciszkowi z Asyżu, na rzecz zwrotu i rewolucyjnego 
zaangażowania w odbudowanie na nowych podstawach 
relacji między ekonomią a społeczeństwem, przywracając 
zrównoważoną i harmonijną relację z przyrodą.

W podsumowaniu tego krótkiego przeglądu refleksji 
nad franciszkańskim profetyzmem przytoczmy zdanie 
przypisywane św. Franciszkowi, które wydaje nam się do-
skonałe w odniesieniu do poważnego zadania, jakie nas 
czeka, jeśli chcemy wyjść z kryzysu, myśląc o przyszłości: 
„Zacznijcie od robienia tego, co konieczne, potem tego, 
co możliwe. A nagle zaskoczy was, że robicie coś niemoż-
liwego”. Tym samym będzie można powiedzieć, że uto-
pia Franciszka z Asyżu, zapoczątkowana wspaniałością 
Laudato si, mi Signore, cum tucte le tue creature, została 
zrealizowana.

Wnioski końcowe: nie możemy zaakceptować  
świata bez nadziei

Największym wyzwaniem dla odbudowy po koronawi-
rusie będzie zrozumienie, że – z różnych punktów widze-
nia – będziemy musieli zabrać się za usunięcie przeszkód 
i niezrealizowanych zobowiązań bliskiej przeszłości, aby 
uniknąć tego, że nowa fala kryzysu zastanie nas i nasze 
systemy słabymi i nieprzygotowanymi. Wiemy bowiem, że 
inną wielką ofiarą tej pandemii jest światowa gospodarka, 
rzucona na kolana przez lockdown wprowadzany stopnio-
wo przez wszystkie kraje świata, w których rozwijała się 
zaraza. Usiłowanie zrozumienia przyszłych reperkusji jest 
nie tylko ważne, ale strategiczne, aby w jakiejś mierze nie 
dać się zaskoczyć brakiem przygotowania w najbliższej 
przyszłości.

Aby wspólnie stawić czoła wyzwaniom, jakich doma-
ga się od nas odbudowa, potrzeba nowego paradygmatu 
etycznego, który potwierdzi podzielane wartości i cele, na 
których będziemy odbudowywać nasze społeczeństwa, 
nasze gospodarki we Włoszech i w Europie. W tym nastę-
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powaniu po sobie kryzysów subwencje, jakich się wszę-
dzie udziela, są pierwszą formą bliskości społeczeństwa 
przy tych, którzy zostali najbardziej dotknięci, zwłaszcza 
tych, którzy zostali dotknięci wielokrotnie. Subwencje 
służą do przeżycia, ale nie do życia i zaczęcia od nowa 
(tak twierdził już ponad sześć wieków wcześniej w swoich 
kazaniach wygłaszanych na placach św. Bernardyn ze 
Sieny). Zatem, jak mówił M. Draghi, otwierając 18 sierp-
nia bieżącego roku XLI Meeting na rzecz przyjaźni mię-
dzy narodami, tradycyjnie organizowany w Rimini przez 
Komunię i Wyzwolenie, jest to czas mądrości w wyborze 
przyszłości, jaką chcemy budować. Rysując ją na nowo, 
nie musimy lękać się zadłużenia, kiedy dług jest dobry, 
czyli nastawiony na reformy i inwestycje produktywne, 
ponieważ dobry dług zawsze skupią kraje, instytucje, 
rynki i oszczędzający, a będzie on zrównoważony, czyli 
nadal będzie podpisywany w przyszłości, Na przykład 
inwestowanie w kapitał ludzki, w infrastrukturę istotną 
dla produkcji, w badania i innowacje, w nauczanie i for-
mowanie młodzieży, to wszystko będzie uznane za „dobry 
dług”, a jego zrównoważenia zabraknie tylko wtedy, gdy 
zostanie wykorzystany do celów nieproduktywnych i pa-
sożytniczych: wówczas będzie uznany za „zły dług”. 

Oczywiście potrzeba nowych i odważnych umysłów 
oraz szybkiego tempa.
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Słowo Rady Stałej Konferencji 
Episkopatu Polski „Pokój tobie, 
Polsko!” (św. Jan Paweł II, 1983)

W pełnym niepokoju czasie epidemii, a także w sytuacji 
napięcia związanego z nadchodzącymi wyborami prezy-
denckimi, pragniemy zaapelować o odpowiedzialność za 
dobro wspólne, jakim jest Polska.

1. Cały świat, w tym także nasza Ojczyzna, przeżywa 
obecnie dramatyczny, pełen udręki czas, wywołany przez 
pandemię. W tej nadzwyczajnej sytuacji najważniejsza 
jest troska o każdego człowieka, o jego zdrowie i życie, 
poczynając od osób najbardziej poszkodowanych, zarażo-
nych, przeżywających kwarantannę, ogarniętych lękiem 
o przyszłość swoją i swoich najbliższych.

Z wdzięcznością myślimy o naszych braciach i sio-
strach, którzy niosą pomoc osobom chorym: lekarzach, 
pielęgniarkach, służbie zdrowia, służbach dostarczają-
cych leki, środki dezynfekcyjne i żywność, wolontariu-
szach oraz tych wszystkich, którzy ofiarnie służą, abyśmy 
w atmosferze solidarności pokonali to bolesne doświad-
czenie. W tym gronie, zasługującym na najwyższe wyrazy 
podziękowania, znajdują się także osoby duchowne i za-
konne oraz pracownicy Caritas.

Doceniamy dotychczasowe zaangażowanie władz pań-
stwowych i samorządowych. Życzymy odpowiedzialnym 
za rządy naszym państwem, aby potrafili opracować 
i wdrożyć najodpowiedniejsze mechanizmy w celu rychłe-
go pokonania epidemii. Przypominamy, że racją istnienia 
każdej władzy jest troska o dobro wspólne, które obej-
muje „[…] całokształt takich warunków życia społeczne-
go, w jakich ludzie mogą pełniej i szybciej osiągnąć swą 
własną doskonałość” (Jan XXIII, Mater et Magistra 65).
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2. Na sytuację pandemicznego zagrożenia zdrowia i ży-
cia ludzi nakłada się u nas przewidywany termin wyborów 
prezydenckich. Ze względu na „słuszną autonomię po-
rządku demokratycznego” (Centesimus annus 47) Kościół 
nie ma mandatu, by uczestniczyć w czysto politycznych 
sporach na temat formy czy terminu wyborów, a tym bar-
dziej, by opowiadać się za tym lub innym rozwiązaniem. 
Misją Kościoła w takiej sytuacji jest jednak zawsze, pełne 
życzliwości, przypominanie o szczególnej, moralnej i po-
litycznej odpowiedzialności, jaka spoczywa na uczestni-
kach życia politycznego.

Apelujemy zatem do sumień ludzi odpowiedzialnych za 
dobro wspólne naszej Ojczyzny, zarówno do ludzi sprawu-
jących władzę, jak i do opozycji, aby w tej nadzwyczajnej 
sytuacji wypracowali wspólne stanowisko dotyczące wy-
borów prezydenckich. Zachęcamy, aby w dialogu między 
stronami poszukiwać takich rozwiązań, które nie budziły-
by wątpliwości prawnych i podejrzenia nie tylko o naru-
szenie obowiązującego ładu konstytucyjnego, ale i przy-
jętych w demokratycznym społeczeństwie zasad wolnych 
i uczciwych wyborów. Prosimy, aby kierując się najlepszą 
wolą, w swoich działaniach szukali dobra wspólnego, któ-
rego wyrazem jest dziś zarówno życie, zdrowie oraz spo-
łeczny byt Polaków, jak i szerokie społeczne zaufanie do 
wspólnie wypracowanych przez lata procedur wyborczych 
demokratycznego państwa. W tej trudnej sytuacji, jaką 
przeżywamy, powinniśmy dbać o kultywowanie dojrzałej 
demokracji, ochronę państwa prawa, budowanie – mimo 
różnic – kultury solidarności, także w sferze polityki.

W procesie dokonywania odpowiedzialnego wyboru 
kandydata na urząd prezydenta należy wziąć pod uwagę 
w szczególny sposób prawość moralną, miłość Ojczyzny 
i traktowanie władzy jako służby, kompetencje w dzie-
dzinie życia politycznego i obywatelskiego, wyrazistą 
tożsamość, postawę dialogu i umiejętność współpracy, 
zdolność do roztropnego rozwiązywania konfliktów, me-
rytoryczne przygotowanie i wiedzę, a także szacunek 
dla zasad demokracji, kierowanie się fundamentalnymi  
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zasadami etycznymi, poszanowanie dla życia od poczęcia 
do naturalnej śmierci, gwarancję dla prawnej definicji 
małżeństwa jako trwałego związku mężczyzny i kobiety, 
promocję polityki rodzinnej oraz gwarancję dla rodziców 
w zakresie prawa do wychowywania dzieci zgodnie z wy-
znawaną wiarą i wartościami.

3. Będąc ludźmi wiary, jesteśmy przekonani, że nie 
wszystko w życiu zależy od geniuszu człowieka. Wierzymy 
przecież w Boga i w Jego opatrznościowe czuwanie nad 
każdym człowiekiem, nad ludzkością i światem, dlatego 
przypominamy o wielkiej roli jedności człowieka z Bogiem 
oraz o mocy modlitwy.

Wyrażamy wdzięczność Ojcu Świętemu Franciszkowi 
za Jego list do wszystkich wiernych na maj 2020 roku. 
Wraz z Papieżem zachęcamy do odmawiania Różańca św., 
szczególnie w środowisku rodzinnym. Zgodnie z polskim 
zwyczajem zachęcamy do pielęgnowania nabożeństw ma-
jowych. Módlmy się za wstawiennictwem Maryi, Królowej 
Polski o opiekę nad nami i pomoc w pokonaniu pandemii. 
Czyńmy to z głęboką wiarą i nadzieją, że nasza Matka 
i Królowa, która wyprowadziła nas z wielu narodowych 
nieszczęść i tym razem okaże się nam Nieustającą Pomo-
cą i Wspomożycielką.

Byłoby też rzeczą pożyteczną, aby w pierwszym dniu 
maja – który przypada w piątek – odstąpić od praktyki co-
raz częściej udzielanej dyspensy od wstrzemięźliwości od 
pokarmów mięsnych. Bardziej właściwym byłoby uczynić 
ten dzień dniem pokuty i postu w intencji zachowania 
miejsc pracy dla naszych rodaków.

W trudnym czasie epidemii 3 maja br. na Jasnej Górze 
będzie miało miejsce zawierzenie naszej Ojczyzny Matce 
Bożej Królowej Polski, którego dokona Przewodniczący 
Konferencji Episkopatu abp Stanisław Gądecki.

„O Maryjo, Pocieszycielko strapionych, weź w ramio-
na wszystkie swoje niespokojne dzieci i wyproś, aby Bóg 
zadziałał Swoją wszechmocną ręką i uwolnił nas od tej 
straszliwej epidemii, żeby życie mogło powrócić do nor-
malnego biegu w spokoju. Zawierzamy się Tobie, która 
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jaśniejesz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei, 
o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!” (Papież 
Franciszek).

Zachęcamy wszystkich, którym leży na sercu dobro 
Ojczyzny, do gorliwej modlitwy w rodzinach i parafiach. 
Prosimy Boga, aby spełniło się życzenia św. Jana Pawła II  
– Pokój Tobie, Polsko!

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 27 kwietnia 2020 roku
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Zjednoczona, ale nie solidarna  
– czy to koniec Unii Europejskiej? 
Debata ekspercka podczas  
IV Festiwalu Katolickiej Nauki 
Społecznej
Warszawa, 18 września 2020 r.

Red. Łukasz Warzecha1: Ktoś mógłby zadać sobie pyta-
nie, dlaczego będziemy rozmawiać podczas Festiwalu Ka-
tolickiej Nauki Społecznej o Unii Europejskiej, ale myślę, 
że wypowiedź ks. abp. Stanisława Gądeckiego2, dobrze to 
wyjaśnia. Katolicka nauka społeczna i chrześcijaństwo to 
również nauka o kwestiach społecznych, czyli o wspólno-
cie, a Unia Europejska jest oczywiście formą zorganizowa-
nia wspólnoty, na bardzo wysokim poziomie, ale jednak. 
W dodatku jest formą zorganizowania wspólnoty, która 
wpływa na nasze codziennie życie, również w aspektach 
światopoglądowych, bardzo osobistych dla nas. Z tego 
punktu widzenia temat jest absolutnie istotny. Jest 
sformułowany trochę eschatologicznie, bo „koniec Unii 
Europejskiej” brzmi tak, jakby już miało się to wszystko 
zawalić. Pojawiający się znak zapytania jest ostrożnością, 
która często pojawia się w mediach – tytuły formułuje się 
ze znakiem zapytania, żeby nikt nie pomyślał, że tezy są 
bardzo ostateczne. Jeśli zastanowić się, przez jakie per-
turbacje Unia Europejska w ostatnich latach przechodziła 
1 Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta, komentator polityczny. Pu-
blikuje w dzienniku „Rzeczpospolita”, „Fakt” oraz tygodniku „Do Rzeczy”, 
moderator debaty.
2 Odwołanie do filmu ze słowem od abp. Stanisława Gądeckiego do 
uczestników IV Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej <https://youtu.
be/L3lnX9pNW-k>.
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i przez jakie przechodzi teraz, możemy zacząć sobie zada-
wać to pytanie, może nie w tym sensie, że Unia za chwi-
lę się zawali, ale może być też tak, jak było z potężnymi 
państwami w przeszłości, jak było z Cesarstwem zachod-
niorzymskim, że formalnie coś istnieje, ale praktycznie już 
nie. Na to pytanie, mam nadzieję, szanowni Dyskutanci 
odpowiedzą. Rzeczywiście, ważne jest też to, że spotykamy 
się w czasie epidemicznym, bo od tego chciałbym zacząć 
dyskusję. Kwestia odpowiedzi Unii Europejskiej na epide-
mię była jednym z argumentów, które wiosną tego roku 
zaczęły pojawiać się jako zarzut wobec Unii, jako dowód, że 
Unia nie tylko nie potrafi być solidarna, ale mało tego – nie 
ma mechanizmu, który by w obliczu autentycznego zagro-
żenia, namacalnego problemu, którym okazała się pande-
mia, pozwolił jej działać wspólnie. A jeśli nie ma takiego 
mechanizmu w sytuacji, bądź co bądź, tylko choroby, to co 
z sytuacjami poważniejszymi, np. groźby militarnej? Dlate-
go pierwsze pytanie, które chciałbym do Panów skierować, 
brzmi: czy uważają Panowie, że sytuacja z wiosny, czyli 
można powiedzieć: niemoc – chyba że Panowie uważają 
inaczej – Unii Europejskiej, jeśli chodzi o odpowiedź na 
epidemię, niemoc, którą szybko próbowano przykrywać ja-
kimiś PR-owymi gestami (pojawiły się nawet grafiki o tym, 
co Unia Europejska robi, produkowane przez Komisję Eu-
ropejską, żeby tylko ten kryzys wizerunkowy zażegnać, co 
sprawiało wrażenie, przynajmniej na mnie, głębokiej de-
speracji, żeby tylko nie powstało wrażenie w obywatelach 
Unii Europejskiej, że jest ona niepotrzebna w tej sytuacji), 
była spowodowana wyjątkowo niekorzystną, jednorazową 
konfiguracją okoliczności, czy rzeczywiście jest to objaw 
głębszego kryzysu, a może zjawisko immanentne dla Unii 
Europejskiej, tylko po prostu pojawiły się okoliczności, 
w których wyjątkowo się ono objawiło?
Prof.  Tomasz  Grosse3: Wszyscy skupili się na pyta-

niu, czy to rzeczywiście była niemoc Unii, czy też coś, 
3 Prof. dr hab. Tomasz Grosse, socjolog, politolog i historyk, wykładowca 
i pracownik Katedry Polityki Unii Europejskiej Uniwersytetu Warszaw-
skiego. 
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co jest usprawiedliwione podziałem kompetencji między 
Unię Europejską a państwa członkowskie. Przedstawię 
swoją odpowiedź bardziej w kontekście tematu solidar-
ności europejskiej, ponieważ możemy powiedzieć, że ta 
solidarność może być w różny sposób organizowana, a to 
ma bezpośrednie odniesienie do wizji organizacyjnej Unii 
Europejskiej, czy ta Unia ma być scentralizowana, czy ma 
być pomocnicza. Czy solidarność jest w związku z tym 
realizowana poprzez nakazy, przez wymuszanie poprzez 
prawo, wymuszanie poprzez sankcje finansowe, poprzez 
narzucanie ideologii, która ma scalać ten projekt między-
narodowy, czy też Unia jest organizowana bardziej sub-
sydiarnie, w sposób zdecentralizowany? W tym drugim 
modelu Komisja Europejska ma np. funkcję pomocniczą 
wobec państw członkowskich, szanuje podmiotowość 
państw członkowskich, jest tolerancyjna wobec wyborów 
demokracji narodowej, jest w związku z tym tolerancyjna 
wobec wyborów ideologicznych. W takim modelu solidar-
ność jest traktowana nie w sposób nakazowy i przymu-
sowy, ale w sposób dobrowolny i jeśli w ogóle sięgamy 
do definicji, czym jest solidarność, osobiście nigdy nie 
spotkałem się z definicją solidarności przymusowej. To 
tak, jakby ktoś był zmuszany przez przepisy lub sankcje 
do tego, aby kochać bliźniego. Wydaje mi się, że zarówno 
uczucie solidarności, jak i miłości w swoim rdzeniu pole-
ga na dobrowolnym akcie okazywania pomocy – w przy-
padku solidarności lub uczuć, jeśli chodzi o miłość. Tak 
czy inaczej, wymuszanie stoi w moim odczuciu w sprzecz-
ności z pojęciem solidarności. 

Wracając do istoty, mamy dwa modele: model scentra-
lizowany, wymuszający solidarność, i model subsydiarny 
Unii pomocniczej wobec państw członkowskich, który 
jest de facto modelem solidarności dobrowolnej. Tej so-
lidarności, która wynika z ram demokracji narodowej 
i wyborów tejże demokracji, również aksjologicznej, gdzie 
solidarność jest okazywana na zasadzie przyjaźni pomię-
dzy państwami członkowskimi, a nie dyktatu płynącego 
z Brukseli, Berlina albo Paryża. 
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I teraz ostatnie zdanie dotyczące głównego pytania. Je-
żeli pojmujemy Europę jako organizm scentralizowany, to 
oczywiście okazała ona niemoc dlatego, że ten organizm 
nie ma takich kompetencji na poziomie centralnym, aby 
odpowiadać skutecznie na pandemię, choćby z tego powo-
du, że kwestie ochrony zdrowia i kryzysów zdrowotnych to 
są kompetencje państw członkowskich. Unia Europejska 
natomiast może być subsydiarna, może pomagać pań-
stwom członkowskim np. przesyłając brakujące maseczki 
albo inny sprzęt medyczny – to nie wyklucza tego dru-
giego modelu. W orędziu o stanie Unii z 2020 roku pani 
przewodnicząca Ursula von der Leyen powiedziała wyraź-
nie: my opowiadamy się za modelem scentralizowanym, 
chcielibyśmy, aby kompetencje w zakresie służby zdrowia 
przesunięto z poziomu narodowego na poziom europejski. 
Chcemy budować kolejne agencje europejskie, które będą 
pełnić nie de facto funkcję subsydiarną, pomocniczą, będą 
raczej monitorować i kontrolować państwa członkowskie 
oraz wymuszać współpracę między narodami. Tylko za-
sadnicze pytanie – czy taki model solidarności wymusza-
nej przez agencje europejskie, prawo i sankcje finansowe 
to jest jeszcze model przyjaźni i solidarności między pań-
stwami, który w swojej istocie powinien być dobrowolny. 
Wydaje mi się, że istota rzeczy polega na tym, że dysku-
tujemy o dwóch modelach przyszłości integracji europej-
skiej, a ten, który jest realizowany, niestety, oddala nas od 
przyjaźni między narodami w kierunku animozji i różnego 
rodzaju sporów.
Red.  Łukasz  Warzecha: Bardzo lubię takie głosy na 

początku dyskusji, które wprowadzają kilka niezwykle in-
teresujących wątków. Ten wątek dobrowolności solidarno-
ści wydaje mi się szczególnie istotny i również to, o czym 
Pan powiedział, że rzeczywiście były głosy obrońców Unii 
Europejskiej jako instytucji zdziwione tym, czego my 
oczekujemy, skoro nie przekazano Unii takich kompeten-
cji, które pozwoliłyby jej skutecznie działać. Zanim oddam 
głos panu Michałowi Drozdkowi, chciałbym zapytać: czy 
to nie jest tak, że państwa Unii skupiły się w pierwszym  
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odruchu na obronie własnych obywateli? Nie jest to 
właśnie zdrowy odruch pokazujący, że „najbliższa ciału 
koszula”? Nie da się wymusić tego, abyśmy o wszystkich 
myśleli tak samo, bo tak, jak naturalnym odruchem czło-
wieka jest obrona członków własnej rodziny, a dopiero 
potem innych, tak samo naturalnym odruchem państwa 
jest obrona przede wszystkim własnych obywateli. Moż-
na, oczywiście, dodać do tego pytanie, które pojawiło się 
w wypowiedzi profesora Grosse: czy Unii jako instytucji 
uda się wymusić na państwach to, żeby kochały innych?
Michał  Drozdek4: Wczoraj odbyłem dyskusję z mą-

drymi ludźmi z branży zarządzania na temat sukcesu 
menedżerskiego i tam pojawił się problem, czy większy 
sukces daje jeden model skrajny, czy drugi? Czy powin-
niśmy zmierzać do rządzenia autorytarnego, dyktator-
skiego, który wywołuje błyskawiczne reakcje, skuteczne 
działania, czy do czegoś, co francuski myśliciel Laloux5 
nazwał organizacjami turkusowymi, czyli takimi, w któ-
rych w zasadzie nie ma struktury władzy. Sukcesy są 
powodowane pracą zespołów, wysiłkiem wspólnoty, a de-
cyzje podejmuje ten, kto sprawą się zajmuje. Zwolennicy 
teorii autorytarnej natychmiast odpowiedzą, że gdyby Pił-
sudski nie zaprowadził rządów autorytarnych nad armią 
w czasie wojny z Sowietami w 1920 roku, a panowałyby 
tam „turkusowe obyczaje”, to ani chybi byśmy przegrali. 
I mają rację. Z drugiej strony, zwolennicy turkusowych 
organizacji pokażą wyniki badań rynkowych, z których 
wynika, że organizacje turkusowe, nieposiadające sforma-
lizowanego kierownictwa albo posiadające go w wymiarze 
symbolicznym, odnoszą niesamowite sukcesy rozwojowe, 

4 Michał Drozdek, socjolog, publicysta, działacz społeczny, założyciel 
i prezes Instytutu Chrześcijańsko-Demokratycznego im. Ignacego Pade-
rewskiego, były doradca premiera Jana Olszewskiego i marszałka Macie-
ja Płażyńskiego, główny specjalista w Najwyższej Izbie Kontroli.
5 Frederic Laloux, twórca koncepcji turkusowego zarządzania zapropo-
nowanej i spopularyzowanej w 2014 roku. Wyróżnił pięć modeli zarzą-
dzania, nadając każdemu z nich symboliczny kolor i porządkując je od 
najbardziej autorytarnych (czerwony) do najbardziej demokratycznych 
(turkus).
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gospodarcze, i kto wie, czy to nie jest najskuteczniejszy 
sposób działania. Obie strony mają rację. I tu odwołam 
się do autorytetu artystycznego, ale przede wszystkim 
filozoficznego, mianowicie w wierszu pt. Królestwo Nor-
wid rozpatruje dwa skrajne poglądy na temat wolności. 
Zaczyna od razu od tego, że obydwa są nietrafne. Otóż 
w pewnym momencie, ostrzegając przed tzw. centry-
zmem, jak to się dzisiaj nazywa, mówi: „prawda nie jest 
przeciwieństw miksturą”. Stawiając tego rodzaju pytania, 
musimy sięgnąć do innej, nie liniowej metody. Słuszność, 
najlepszy wybór, nie skupia się zawsze na jednej ze skraj-
ności. Nie stanowi też czegoś pośredniego w połowie drogi 
między skrajnościami – trochę tej, trochę tamtej skrajno-
ści. Najczęściej skutecznie rozwiązujemy dylemat, który 
wydaje nam się sprzecznością, w ten sposób, że stajemy 
wyżej i zauważamy inne wymiary problemu. Wówczas do-
strzegamy, że to jest antynomia, a nie sprzeczność. „Nie 
niewola ni wolność są w stanie uszczęśliwić cię, nie – tyś 
osobą. Udziałem Twym więcej – panowanie nad wszystkim 
na świecie. I nad sobą” – powiada na zakończenie Norwid. 
Sprzeczność między niewolą a swobodą ma swe źródło 
w niedostrzeganiu bardzo personalistycznej prawdy, że 
istotna wolność, którą głosili najwięksi twórcy naszej cy-
wilizacji: Sokrates i Chrystus, polega na „panowaniu nad 
sobą”. Człowiek jest systemem wewnątrzsterowalnym. 
Bez dostrzeżenia tego wymiaru istota sporu, odczytywana 
jako sprzeczność, rozgrywa się między łatwo rzucającym 
się w oczy zniewoleniem zewnętrznym a zniewoleniem we-
wnętrznym – jako jego przykład Norwid przytacza Nerona. 

Myślę, że to jest jedna z największych mądrości kato-
lickiej nauki społecznej, która kumulując doświadczenia 
wieków i mając nadprzyrodzone Źródło, nauczyła się 
spoglądać na ważne wartości w szerszej perspektywie, 
co pozwala jej rozwiązywać antynomie między pozornie 
sprzecznymi ideami, w przeciwieństwie do jednowymiaro-
wych, reaktywnych ideologii, które widzą w nich sprzecz-
ność i np., promując wolność, zwalczają sprawiedliwość 
społeczną, a troszcząc się o uniwersalizm, widzą jego 
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promocję w wykorzenianiu tożsamości narodowych. Ta-
kie ujęcia pozornie rozwiązują problem, z akcentem na 
«pozornie». Zaniedbane wartości wywołują potem reakcję 
ideologii przeciwnych, w tym wypadku socjalistycznych 
i nacjonalistycznych. Powstaje spirala nienawiści, bu-
dzącej się w naturalny sposób u rzeczników wartości 
przez daną ideologię pomijanych i zwalczanych. Katolicka 
nauka społeczna wie, że bez sprawiedliwości społecznej 
wolność staje się ekskluzywna, przez to na dłuższą metę 
niemożliwa, a bez własnej tożsamości narodowej nie po-
jawi się miłość do wspólnoty ogólnoludzkiej, tylko rozpro-
szony, konsumpcyjny, egoistyczny indywidualizm i mo-
ralne zagubienie. Przykłady można mnożyć, np. zasada 
pomocniczości rozwiązuje pozorną sprzeczność między 
sztywnością silnych, bo wielkich organizmów, a dynami-
ką i elastycznością małych, a przez to słabych; bądź zasa-
da partycypacji rozwiązująca pozorną sprzeczność między 
potrzebą państwa sprawnego, rządnego, koordynującego 
skutecznie różne mniejsze i większe sprawy a zaangażo-
waniem talentów obywatelskich, ludzkiej kreatywności, 
która uwalnia poczucie wpływu i podmiotowości, tworząc 
też probierz trafności decyzji, bo z bliska widać lepiej. 
Potrzebna jest zawsze odpowiednia perspektywa, dostar-
czana przez dojrzałą, personalistyczną, wielowymiarową 
koncepcję człowieka i społeczeństwa. 

Dlatego, dodam na marginesie, trochę się żachnąłem, 
kiedy ks. prof. Grzegorz Sokołowski czytał list od ks. bp. 
Kupnego, z którego wynikało, że katolicka nauka społecz-
na nie ma odpowiedzi na wszystkie problemy. Bezpośred-
nio nie ma, ale ma metodę, która przewyższa wszystkie 
inne. Należy świadomie stosować tę metodę, przez stały 
wysiłek intelektualny społeczności, zarówno mniejszych, 
jak i większych, oraz ich lepiej przygotowanych elit.

Sztuką nie jest poznanie encyklik i stosowanie ich 
bezpośrednio „na chorobę” – jak aspirynę. Chodzi o to, 
by zawartą w encyklikach personalistyczną perspektywę 
i wypływające z niej uniwersalne zasady stale konfronto-
wać z kompetentnym opisem zastanej rzeczywistości oraz 
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ze znakami czasu, które dziś chętniej nazywamy wyzwa-
niami przyszłości. Wówczas okaże się, że katolicka nauka 
społeczna nie tylko ma odpowiedzi na wszystkie problemy 
społeczne, ale także, że są one dużo trafniejsze niż te, 
które proponują jednowymiarowe ideologie albo rozmaici 
mędrcy przynoszący w skrzynce narzędziowej gotowe roz-
wiązania – narzędzia wypracowane w innych okoliczno-
ściach miejsca i czasu, a nie idee, które leżały u podstaw 
tworzenia tych narzędzi.

Wracając do reakcji Unii Europejskiej na COVID-19. 
Niezależnie od zasady pomocniczości – bo to jest po-
niekąd debata o zastosowaniu zasady pomocniczości – 
musimy sobie zdać sprawę, że jak trzeba walczyć z bol-
szewikami, wtedy trzeba centralnie szybko podejmować 
decyzje. Walka wymaga aktywności ciała migdałowatego, 
które działa intuicyjnie, szybko i sprawnie. Natomiast 
rozwojowi sprzyja decyzja zespołowa, dialog, naświetle-
nie problemu z każdej strony. Taka droga podejmowa-
nia decyzji siłą rzeczy jest wolniejsza, wymaga refleksji, 
narad, zastanowienia, przeanalizowania potencjalnych 
skutków, szukania konsensusu. Irlandia wybrała taką 
drogę rozwoju – drogę dialogu – i w gospodarce osiągnęła 
olbrzymie sukcesy. (Inną sprawą jest rozwój duchowy Ir-
landii, często bowiem szybkie zmiany wywołują anomię. 
Ale to jest ciekawy problem do oddzielnej, bardzo po-
trzebnej, dyskusji). Myślę, że reakcja Unii Europejskiej 
na COVID-19 wynikała z jej charakteru. Decyzje Unii po 
pierwsze mają charakter pomocniczy, jest to zapisane 
w traktacie z Maastricht, a wynika z całej filozofii in-
tegracji chadeckich ojców założycieli, w której zasada 
pomocniczości jest podstawową. Te decyzje więc nie 
mogły zapaść szybko. Po drugie mechanizmów działania 
Unii nie tworzono z myślą o walce, tak jak w dawnych 
imperiach. Tworzono je jako narzędzia wspólnego szuka-
nia i wspólnego budowania, rozwiązywania problemów 
z uszanowaniem podmiotowości, równoprawnego udzia-
łu wszystkich stron, a nie walki wewnętrznej (nawet 
w tak łagodnej formie, jak pertraktacje). 
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Kiedy pojawia się pandemia, trzeba z nią walczyć, po-
trzebne są decyzje związane z walką, szybkie i stanowcze. 
To raczej wódz dyktator Piłsudski, który słucha doradców, 
a nie równoprawnych partnerów, niż organizacje turku-
sowe, do których na zupełnie innym poziomie przecież 
podobna jest Unia, podkreślająca, że warunkiem wspól-
noty jest pełnoprawny udział w decyzjach, podmiotowość 
wszystkich partnerów. Coś za coś. Albo „nic o nas bez 
nas”, albo decyzje szybkie i sprawne bez pytania każdego 
o zdanie. 

Na talebowskiego „czarnego łabędzia”, czyli na coś 
niespodziewanego i groźnego, co miesza szyki wszystkim 
i rozbija dotychczasową rutynę, lepszy jest Piłsudski, na-
tomiast na co dzień lepsze są organizacje turkusowe. 

Problemem wartym debaty jest pytanie, czy tak duża 
i złożona instytucja może być w ten sposób zorganizo-
wana, żeby ten wybór w istocie istniał? Czy możliwe jest 
przekroczenie tej sprzeczności i rozwiązanie antynomii? 
To wymaga bardzo poważnej dyskusji, której w tej chwili 
Unii Europejskiej trochę, moim zdaniem, zabrakło. Jeżeli 
odwołamy się do katolickiej nauki społecznej – żeby moje 
słowa o rozwiązywaniu problemów nie były fasadą – to 
trzeba zapytać o warunki, które pozwolą niezależnym 
państwom i stojącym za nimi wspólnotom narodowym na 
podjęcie takiego ryzyka, jakim byłoby, nawet w warun-
kach nadzwyczajnych, scedowanie na Unię prawa do po-
dejmowania decyzji ważkich, ale niewymagających kon-
sultacji i zgody od zbiorowych członków wspólnoty, czyli 
takich, jakich wymaga sytuacja walki. Zawsze szybkich, 
czasami radykalnych. Otóż, tak na szybko, nasuwa się 
jeden, zupełnie podstawowy warunek. Skoro nie spełniło 
się jeszcze dość utopijne marzenie niektórych proroków 
integracji i nie powstał dotąd dostatecznie silny patrio-
tyzm ogólnoeuropejski, to otworzyć drogę do zgody na 
większe kompetencje decyzyjne unijnych instytucji może 
tylko realne istnienie pewnej starej jak świat wartości 
– zaufania. A nie trzeba być psychologiem społecznym, 
żeby wiedzieć, że zaufania nie buduje się siłą czy przemo-
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cą – ani przemocą militarną, o której na szczęście w Unii 
nie ma mowy, ani ekonomiczną, o którą już dużo łatwiej, 
ani nawet „demokratyczną”, czyli przegłosowaniem mniej-
szości.

Mamy w tym kontekście pecha. Stara zasada życia 
plemiennego, której nauczyła nas ewolucja, podpowiada, 
że kiedy pojawia się zagrożenie, to zbijamy się w kupę 
i budzą się w nas instynkty walki bądź ucieczki, agresji 
i nieufności. Przestajemy myśleć perspektywicznie, sku-
piamy się na tym, żeby nie przegrać tu i teraz. Tak się 
stało w wyniku kryzysu w 2008 roku. Skutkiem kryzysu 
i poczucia zagrożenia bytu było nie tylko mnożenie się 
formacji nazywanych „populistyczno-nacjonalistyczny-
mi”. Ale trzeba otwarcie i głośno powiedzieć, że państwa 
unijne, w tym należące do najbardziej wpływowego tzw. 
centrum unijnego, mniejszy nacisk w bieżących decyzjach 
gospodarczych zaczęły kłaść na wieloletnią perspektywę 
tworzenia „sumy dodatniej”, czyli na politykę spójności, 
konwergencji, solidarności prowadzących do synergii, 
a nieco bardziej na dbanie każdy o swoje bezpieczeństwo 
ekonomiczne. Często rozwój nastrojów antyunijnych 
w różnych krajach gospodarczo słabszych (np. we Wło-
szech czy Grecji) miał swe źródło nie w pierwotnych zja-
wiskach związanych bezpośrednio z kryzysem, ale w ob-
serwacji wtórnej silniejszych, przenoszących solidarność 
do mowy pozornej, uciekających przed kryzysem każdy 
w swoją stronę. 

Zbiegło się to z pewną konstatacją, która tu i ówdzie 
przebija się w wypowiedziach ludzi wpływowych w starej 
Unii, którą można streścić słowami: „Spodziewaliśmy się, 
że oni (nowi członkowie) po przystąpieniu do Unii szybko 
staną się tacy jak my”. To jest myślenie trochę życzenio-
wo-utopijne. Obawiam się, że te elity nie bardzo rozumieją 
przyczyny naszej odmienności. Europa Zachodnia nie do-
świadczyła na własnej skórze zjawiska, jakim jest „post-
kolonializm”, wraz z utrwalonymi, czasem trwającymi 
przez wiele pokoleń „strukturami grzechu”, utrudniający-
mi, jak u nas, lub uniemożliwiającymi, jak na Ukrainie,  
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stabilny rozwój społeczny i gospodarczy. To zjawisko zło-
żone, wymagające osobnej analizy. Na pewno jednak nie 
pomagają nam, próbując wymusić na nas przyjęcie na 
skróty takich rozwiązań, jakby tego zjawiska nie było. Jak 
byśmy byli narodem wolnym, bez warstw wykluczonych 
i wykluczających (Acemoglu i Robinson – „Dlaczego naro-
dy przegrywają”), bez grup uprzywilejowanych, dysponu-
jących silniejszymi narzędziami wpływu niż rozproszona 
większość, której struktury społeczne skutecznie rozbili 
najpierw naziści, a potem komuniści. 

W mojej ocenie czekanie na to, aż silniejsi w Unii zro-
zumieją swoje błędy, może okazać się czekaniem na Go-
dota. Przyjęcie postawy zbuntowanego dziecka, które nie 
pozwala sobie w kaszę dmuchać, też na pewno nie jest 
wystarczające. Potrzebne jest, zgodne z zaleceniami So-
boru Watykańskiego II, wypracowanie przez nas własnej, 
alternatywnej koncepcji odpowiedzi na te skomplikowane 
znaki czasów. Także w kontekście spójności Unii Europej-
skiej, która poza tym jest jednym z najlepszych pomysłów 
politycznych w historii świata. Oni tego nie wymyślą. Nie 
rozumieją, w czym rzecz, dlatego tłumaczą to sobie naszą 
złą wolą wynikającą z rzekomej niedojrzałości, polegającej 
na mentalnym przywiązaniu do braku demokracji i za-
cofania. To tak, jakby uciekając mercedesem, mieli nam 
za złe, że nie nadążamy naszą syrenką, bo rzekomo nie 
chcemy być postępowi. Tymczasem Polska nadal pozosta-
je na końcu rankingów konkurencyjności, innowacyjno-
ści, wydajności pracy, a mimo to ta syrenka nieźle gna. 
Ma po prostu bardzo dobrych kierowców, ale silnik – pod-
niszczony przez komunistów – wymaga remontu. A ten 
remont oni uważają za łamanie praworządności.

Zwrócę się bezpośrednio do ks. Grzegorza [Sokołowskie-
go]. Jako polski Kościół powinniśmy przygotować bardzo 
poważną dyskusję na temat przyszłości Unii Europejskiej, 
nie okazjonalną, jak na Festiwalu. Żeby coś zmienić na 
lepsze, potrzebne są dwie dane. Instytucje się zużywają, 
to jest oczywiste dla kogoś, kto się zajmuje zarządzaniem. 
Żeby naprawić zużywającą się instytucję, najpierw trzeba 
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przygotować koncepcję. Dlatego Unia Fryburska spowo-
dowała, że w ogóle powstała katolicka nauka społeczna. 
Ktoś taką koncepcję pracowicie w małym gronie przygo-
tował. Dlatego też ordoliberałowie przygotowali społeczną 
gospodarkę rynkową, żeby wiedzieć, jak budować, kiedy 
władza Hitlera się skończy. Potem, kiedy była potrzebna, 
mieli gotową koncepcję. Robili to świadomie. Ta potrzeba, 
ten moment, w którym można wdrożyć wcześniej przemy-
ślaną wizję, to „moment konstytucyjny”, jak to mówią po-
litolodzy. Zwykle wprowadzenie zmian jest bardzo trudne. 
Moment konstytucyjny, czyli krótki czas, kiedy zmiany są 
możliwe, pojawia się, kiedy jakiś kryzys czy zawirowanie 
powoduje zniecierpliwienie. Ludzie są gotowi na zmiany, 
bo widać, że „stare” już nie działa albo działa bardzo źle. 
W normalnych warunkach niechętnie przyjmujemy zmia-
ny. Liderzy Unii Europejskiej też niechętnie podchodzą 
do zmian. Jedną rzeczą, którą możemy dziś zrobić, jest 
wypracowanie koncepcji na moment, kiedy zmiany staną 
się możliwe. 

To nie jest mesjanizm, choć z wielką sympatią podcho-
dzę do mesjanistów – ale mam wrażenie, że nie ma kraju 
w Europie, który bardziej niż Polska miałby perspekty-
wiczne spojrzenie i rozumiał zawiłość różnych problemów, 
z którymi Unia Europejska się boryka i które są do roz-
wiązania. My jesteśmy położeni w takim miejscu, że mo-
żemy z różnych stron na to spojrzeć. Możemy zrozumieć, 
na czym polegają nawarstwiające się bariery rozwojowe. 
To obliguje nas nie do tego, żebyśmy mieli tylko pretensje 
do unijnego centrum, do Niemiec, Beneluksu, Francu-
zów, że źle postępują – to żadne rozwiązanie. My sami 
powinniśmy przysiąść i wypracować koncepcję jedności 
Unii Europejskiej. Zrobić to, co Schumann z Monnetem. 
Monnet miał zespół ludzi, którzy pracowali nad koncepcją 
Europy i w zasadzie miał ją gotową, kiedy przyszedł mo-
ment konstytucyjny. To był dobry moment, w reakcji na 
szok II wojny światowej, z jednej strony w Ameryce Bret-
ton Woods, z drugiej strony Jacques Maritain z hasłem 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, z trzeciej 

Społeczeństwo 2020 nr 4

169



skierowanie się z powrotem ludności Europy ku warto-
ściom chrześcijańskim, wsparcie chadecji, która wzniosła 
dwa zasadnicze pomysły: integracji europejskiej i socjal-
nej gospodarki rynkowej. Te momenty są bardzo ważne. 
My możemy świadomą decyzją wypracować koncepcję. 
Nie możemy sami zmienić Unii, ale możemy poczekać, aż 
Pan Bóg za pomocą wirusa COVID-19 spowoduje ten mo-
ment konstytucyjny, w którym zmiany staną się możliwe. 
Taka dojrzała koncepcja może stać się naszą zasadniczą 
przewagą. 

Na to zwracam uwagę: będzie moment konstytucyj-
ny. Przy wychodzeniu z kryzysu pandemicznego nie da 
się tego uniknąć, każdy będzie pytał, jak dalej ułożyć 
sprawy. Jeżeli my nie będziemy mieli gotowej odpowiedzi 
w sprawie Unii, uwzględniającej specyfikę naszego regio-
nu, to wszystko pójdzie siłą bezwładności – i to będzie 
klęska.
Red.  Łukasz Warzecha: Dołączam do apelu, aby za-

cząć nad tym pracować, ale on też zahacza trochę o ko-
lejny wątek, który chciałem za chwilę poruszyć: jakie 
miejsce ma nasza agenda, o ile w ogóle jakaś jest, w Unii 
Europejskiej. Zanim do tego wątku dojdziemy, prosiłbym 
o odpowiedź na pierwsze pytanie prof. Mirosława Pio-
trowskiego. Dorzuciłbym jeszcze do tego kwestię Komi-
sji Europejskiej. Prof. Grosse mówił na początku o tym, 
jak Komisja Europejska powinna być ustosunkowana do 
państw członkowskich. Pamiętam taką tezę, która jeszcze 
za czasów Komisji Europejskiej José Manuela Barroso 
była bardzo popularna i chyba bardzo prawdziwa, że Ko-
misja Europejska jest naszym najlepszym sojusznikiem 
w Unii Europejskiej, ale z kolei słuchając dzisiaj pani 
przewodniczącej von der Leyen, mam co do tego spore 
wątpliwości i nie wiem, czy to Komisja Europejska zmie-
niła swoją optykę i z jakiego powodu, czy to po prostu 
kwestia jej składu, czy tego, że okoliczności są dzisiaj 
inne, czy to my już inaczej patrzymy na sytuację i dlatego 
dzisiejsza Komisja Europejska nie jest naszym sojuszni-
kiem, tak jak mogła być Komisja Barroso?
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Prof.  Mirosław  Piotrowski6: Bardzo cieszę się z tak 
interesującego, a zarazem prowokacyjnego tematu. Mowa 
jest tu bowiem o braku solidarności i końcu Unii Euro-
pejskiej. Odpowiadając na pytanie dotyczące byłego szefa 
Komisji Europejskiej, przypomnę, że José Manuel Barro-
so pełnił swój urząd przez dwie kadencje, czyli przez 10 
lat, i po zakończeniu urzędowania zachował się tak, że 
Komisja Europejska wprowadziła zakaz jego wstępu do 
budynku i do dzisiaj nie może tam wejść jako były prze-
wodniczący Komisji Europejskiej. A jeśli chciałby prze-
kroczyć próg Komisji, to tylko jako zarejestrowany lob-
bysta. Każdy były komisarz czy były poseł do Parlamentu 
Europejskiego po zakończeniu kadencji może wejść do 
budynku, w którym pracował, Barroso – nie. W odniesie-
niu do głównego zagadnienia, zacząłbym od przytoczenia 
wypowiedzi George Soros’a, który ma ogromny wpływ 
na funkcjonowanie Unii Europejskiej. Cztery lata temu, 
zaraz po brexitowym referendum, publicznie stwierdził 
on, iż nie ulega wątpliwości, że „konstrukcja Unii Euro-
pejskiej ma charakter wadliwy”. Mówimy o deficycie so-
lidarności, czyli jej braku. Deficyt solidarności łączy się 
z pojęciem deficytu demokracji – notabene sam jestem 
współautorem tegoż hasła w encyklopedii politologicznej7. 
Deficyt demokracji jest tożsamy z Unią Europejską, gdyż 
w jej konstrukcji (wadliwej) zaburzono monteskiuszowski 
trójpodział władz. Od razu odpowiem też na pytanie za-
warte w tytule konferencji, czy to koniec Unii Europej-
skiej? Otóż, moim zdaniem, deficyt demokracji lub deficyt 
solidarności absolutnie nie wpłynie na rozkład Unii Euro-
pejskiej. Na rozpad Unii Europejskiej może wpłynąć tylko 
jeden fakt: utrata zainteresowania tym projektem przez 
Niemcy. Jeśli zauważycie Państwo, że np. pani kanclerz 
6 Dr hab. Mirosław Piotrowski, prof. KUL, historyk, wykładowca akade-
micki, przez trzy kadencje zasiadał w Parlamencie Europejskim, założy-
ciel i przewodniczący ugrupowania Ruch Prawdziwa Europa, kandydat 
na urząd prezydenta RP.
7 M. Piotrowski, E. Rzeczkowska. Deficyt demokracji. W: Encyklopedia 
politologii. Pojęcia, teorie, metody. T. 1. Red. W. Sokół, M. Żmigrodzki. 
Warszawa 20162 s. 139-143.
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Angela Merkel zaczyna mówić, iż może korzystniejszą dla 
Europy byłaby inna organizacja, a dotychczasowa formu-
ła współpracy się wyczerpuje, to proszę się spodziewać, 
że w niedługim czasie nie będzie Unii Europejskiej. Na-
tomiast żadne łamanie zasad, widoczne deficyty itp. nie 
doprowadzą, moim zdaniem, do upadku tej organizacji. 
Jeśli idzie o tzw. pandemię i zachowanie Unii, czyli jej 
najważniejszych polityków czy urzędników, to zachowała 
się standardowo. Mówię tutaj o reakcji na zjawisko ko-
ronawirusa, nie przesądzając, czy to jest bardzo groźne, 
średnio groźne czy w ogóle nie jest groźne, tak jak np. 
grypa sezonowa. Jeśli Pan Redaktor pyta, jak zachowała 
się Unia, to odpowiadam, że zachowała się immanent-
nie, czyli tak, jak zawsze się zachowuje w sytuacji nowej, 
nieznanej. Najpierw się przestraszyła, wszyscy komisarze 
się pozamykali w biurach lub w mieszkaniach, pan Da-
vid Sassoli, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, 
przyjechał wprawdzie do Strassburga (Brukseli), ale jak 
usłyszał, że we Włoszech, czyli w jego kraju, koronawi-
rus szybko się rozprzestrzenia, natychmiast zamknął się 
w mieszkaniu i zdalnie zaczął sterować Parlamentem. 
Jednocześnie, chcąc ratować jego wizerunek, o którym 
mówił Pan Redaktor, nagle wpuścił do budynku Parla-
mentu Europejskiego ludzi bezdomnych, którzy spali 
niemal codziennie przed jego wejściem. Notabene przed 
moim biurem też. Unia Europejska, nie wiedząc, co robić, 
wzbudziła w sobie refleksje zmierzającą do standardowego 
pytania: jak wykorzystać ten moment, aby wzmocnić inte-
grację europejską? Przeprowadzony proces rozumowania 
zmierzał do prostego wniosku – państwa się zamykają, 
gospodarka jest zawieszana, „oni nie mają pieniędzy, oni 
będą potrzebować pieniędzy, oni będą chcieli skądś wziąć 
te pieniądze”. Kto zaspokoi te potrzeby? Odpowiedź: Unia 
Europejska im da, Komisja Europejska im da. Należało 
zmierzyć się tylko z jednym problem: Komisja Europej-
ska nie ma ani jednego własnego euro. Jak więc ma dać? 
Odpowiedź, czyli dalszy ciąg rozumowania, była prosta. 
Mianowicie Komisja Europejska zaciągnie pożyczkę na 
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kwotę 750 mld euro w imieniu 27 krajów członkowskich 
i będzie ją zwracać poprzez podatki, które na nas (czy-
li kraje członkowskie) nałoży. I na to, niestety, zgodzili 
się wszyscy. Najwięcej, moim zdaniem, zapłacą Polacy, 
bo w tych podatkach zawarty jest nie tylko podatek od 
plastiku, ale od emisji gazów CO2 itd. Zanim odejdziemy 
od węgla, będziemy musieli spłacać większość tych po-
datków, na co absolutnie nie należało się godzić. Komisja 
Europejska uzurpuje więc sobie prawo – po raz pierwszy, 
i to wbrew traktatom, także wbrew traktatowi lizbońskie-
mu – do tego, że zaciągnie w instytucjach finansowych 
pożyczki w naszym imieniu. Tak naprawę można powie-
dzieć, że Komisja Europejska pełni tutaj rolę „słupa”, 
tak po prostu finansowego słupa, gdyż jeśli będzie ona 
niezdolna do spłaty zaciągniętego długu, to wierzyciele 
przyjdą z windykacją do każdego z krajów członkowskich.

Jeszcze słowo, jeśli można, o finansach, o Niemcach 
i o tzw. solidarności. Mówiąc o Unii Europejskiej, trzeba 
sprecyzować, o jakim czasokresie mówimy. Z formalnego 
punktu widzenia Unia Europejska powstała w grudniu 
2009 roku, kiedy to nadano jej osobowość prawną. Od 
tego czasu posiadamy też drugie obywatelstwo, co od-
zwierciedla zapis w paszportach: Unia Europejska i po-
niżej Rzeczpospolita Polska. Dlatego sugerowałbym roz-
patrywanie kwestii w tymże czasokresie dziesięciolecia, 
ewentualnie cofając się do 2004 roku, kiedy Polska znala-
zła się w strukturach Unii Europejskiej. Pytanie więc, czy 
ta Unia Europejska kiedykolwiek była solidarna? Weźmy 
przykład Polski. Oficjalnie, przez 15 lat (2004-2019) do 
naszego kraju przypłynęły 163 mld euro. Formalnie my 
(czyli Polska) przez ten czas odprowadziliśmy 53 mld euro 
do budżetu Unii Europejskiej w formie składki członkow-
skiej. W wyniku prostego równania wychodzi, że Polska 
zyskała 110 mld euro. Wielu twierdzi więc, że traktujemy 
Unię Europejską jak bankomat, z którego więcej wypłaca-
my niż do niego wpłacamy. Rzeczywistość wygląda jednak 
inaczej. Pokazywane cyfry nie odzwierciedlają całego bi-
lansu zysków i strat. Formalnie Polska płaci do budżetu 
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Unii Europejskiej średnio około 4,5 mld euro rocznie, 
a Niemcy płacą około 26 mld euro. Z formalnego punk-
tu widzenia są więc największym płatnikiem do budżetu 
Unii Europejskiej. Wielka Brytania wpłacała blisko 20 
mld euro, z których wracała do jej budżetu około poło-
wa tej kwoty. Wracając do Niemiec, chciałbym państwu 
zacytować wypowiedź (sprzed dwóch lat) ministra spraw 
zagranicznych tego kraju Sigmara Gabriela, który mówił: 
„Nie jesteśmy płatnikiem netto, jesteśmy największym 
beneficjentem integracji europejskiej”. Coś tu się więc 
nie zgadza. Sięgnijmy zatem do wypowiedzi pani minister 
Elżbiety Bieńkowskiej z 9 kwietnia 2012 roku, zamiesz-
czonej na łamach tygodnika „Wprost”. Ówczesna mini-
ster w rządzie Donalda Tuska mówiła: „Z każdego euro 
wpłaconego do Polski Niemcy odzyskują 86 eurocentów, 
a z grupy wyszehradzkiej, czyli czwórki, 125 eurocentów” 
– to słowa pani Bieńkowskiej. Więc jak to się ma do tych 
oficjalnie przedstawianych funduszy? Sądzę, że brakuje 
merytorycznej debaty w telewizji, w prasie, w radiu na 
temat całościowego bilansu zysków i strat. Jeszcze jedna 
sprawa z ostatniego, lipcowego szczytu Rady Europejskiej, 
gdzie podjęto słynne zobowiązania powiązania zasady po-
szanowania praworządności z wypłatą unijnych środków. 
W polskich mediach w ogóle nie odnotowano, że wówczas 
pięć krajów Unii Europejskiej, w tym Niemcy, wynego-
cjowały sobie rabat składki członkowskiej, co zapisano 
w konkluzjach ze szczytu Rady. Niemcy uzyskały rabat 
3,671 mld rocznie, Holendrzy 1,921 mld, dalej Dania, Au-
stria i Szwecja. Łącznie w skali siedmioletniego budżetu 
Unii to daje ponad 53 mld euro rabatu, z czego prawie po-
łowę uzyskali Niemcy. To oznacza, że nasi zachodni sąsie-
dzi nie wpłacą 26 mld euro, co dotychczas stanowiło ich 
jedną roczną składkę członkowską. To konkretny zysk. 
Natomiast Polaków zmusza się do odejścia od węgla, co 
niewątpliwie będzie ogromną stratą. Według szacunków 
działaczy górniczej Solidarności, porzucając węgiel, stra-
cimy na tym od 600 do 700 mld euro. Odpowiedzialny 
w Unii Europejskiej za dekarbonizację, czyli europejski 

DOKUMENTY – INSPIRACJE – ANALIZA
Zjednoczona, ale nie solidarna – czy to koniec Unii Europejskiej?

174



Zielony Ład, komisarz Frans Timmermans publicznie 
stwierdził, że na ten projekt potrzebuje 1,5 bln euro. (tj. 
1 bln euro na 10 lat). To bardzo kosztowny projekt. Dla 
porównania cały budżet Unii Europejskiej na siedem lat 
to około 1 bln euro. W obliczu przytoczonych faktów, gdy 
kreślimy tutaj jakieś wizje, jaka ma być Unia Europejska, 
to czy nie należałoby zadać pytania, czy przypadkiem klu-
czowe decyzje dotyczące Unii Europejskiej już nie zapa-
dły? A także, czy jest to zgodne z naszym interesem naro-
dowym, czy nie jest on poważnie uszczuplany i dlaczego 
polski rząd na to wszystko się godzi? 

W Polsce rząd przekonuje, że jest obrońcą polskich 
interesów i że nie zlikwiduje kopalń, natomiast w Unii 
Europejskiej godzi się na wszystko, włącznie z likwidacją 
całego górnictwa. Polskiego premiera zdemaskowała sze-
fowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, ujaw-
niając w wywiadzie dla włoskiego pisma, że rząd Polski 
zgodził się na całkowitą dekarbonizację, a premier polski 
potrzebował tylko czasu. Termin wyznaczył na „po wy-
borach”, żeby po prostu nie drażnić ludzi. I na koniec, 
sądzę, że nie należy szefów Komisji Europejskiej obdarzać 
przesadną atencją. Za niemal każdym z nich ciągną się 
afery. Przypomnę, że obecna szefowa Komisji Europej-
skiej pani von der Leyen została na szybko „wyciągnięta 
z kapelusza” przez Angelę Merkel. Wcześniej była ona mi-
nistrem obrony Niemiec, z którą kojarzono wiele afer, jak 
brak przetargów na sprzęt w wojsku itp. 
Red. Łukasz Warzecha: Zanim zapytam Panów o kwe-

stię naszej agendy w Unii, muszę zacząć kolejną rundę 
pytań w nawiązaniu do Pańskiej wypowiedzi, bo mamy 
już bardzo konkretny wniosek, czy może konkretną wąt-
pliwość dotyczącą tego, jak w praktyce wygląda solidar-
ność europejska. Nie są nowością tego typu wyliczenia, 
pokazujące ile w dłuższym okresie finansowo zyskujemy, 
a ile tracimy. Pewnie znaleźliby się zwolennicy naszego 
członkostwa, którzy by wykazywali, że to nie tak, że tutaj 
Pan w czymś przesadził, czegoś Pan nie wziął pod uwa-
gę, że czynniki polityczne są ważniejsze niż wyliczenia. 
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Pewnie gdybyśmy mieli tutaj kogoś takiego w panelu, 
powstałby spór. Natomiast pojawia się takie pytanie, re-
fleksja: w miarę jak Unia Europejska będzie próbowała 
poszerzać swoje kompetencje, wchodząc w sfery, które 
dotychczas były zarezerwowane dla państw członkow-
skich, a to są sfery, które w debacie publicznej wywołują 
ogromne poruszenie i emocje, bo zawsze kwestie świa-
topoglądowe takie emocje wywołują, większe niż kwestie 
gospodarcze, to sceptycyzm naszego członkostwa będzie 
się zwiększał i w którymś momencie – a mam wrażenie, 
że to już zaczyna się dziać – padnie całkiem poważanie 
pytanie ze strony osób, publicystów kiedy nadejdzie ten 
moment graniczny, w którym obywatele, w większości na 
razie popierający członkostwo w Unii Europejskiej, dojdą 
do wniosku, że coś tu się „nie spina”, że może rzeczywi-
ście w którymś momencie nam się to przestaje opłacać, 
bo i finansowo nie wygląda to tak dobrze, i jednocześnie 
jesteśmy cały czas przydeptywani w różnych sprawach, 
które mogą zacząć utrudniać życie zwykłym ludziom. 
Wspomniał Pan o mechanizmie pakietu energetyczno-kli-
matycznego i tym wszystkim, co z niego wynika. To jest, 
moim zdaniem, jeden z takich zasadniczych elementów 
– Polska przecież zgodziła się na neutralność klimatycz-
ną, oczywiście z zastrzeżeniem, że może to być opóźnio-
ne w naszym przypadku, ale myśmy się na to zgodzili. 
Nie jest prawdą, że się zupełnie z tego wymiksowaliśmy. 
Ukazała się nowa książka znanego duńskiego matema-
tyka i politologa, Bjørna Lomborga False alarm. Jest to 
człowiek, który zasłynął kilkanaście lat temu książką 
The Skeptical Environmentalist, w której kwestionował 
pewne mity dotyczące walki z ociepleniem klimatu, tym 
razem w swojej książce zawiera wyliczenia dotyczące m.in 
europejskiego Zielonego Ładu, wskazując na ewidentną 
ekonomiczną nieopłacalność tych działań, wyliczając to 
bardzo konkretnie, akurat w dolarach, bo książka wyszła 
w Stanach Zjednoczonych. 

Chciałem Panów zapytać: czy będzie taki moment, a je-
śli tak, to kiedy, w którym może nastąpić wahniecie pol-
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skiej opinii publicznej, w którym polska opinia publiczna 
może dojść do wniosku, że europejska solidarność to 
fajne hasło, ale już w tym momencie po prostu całkowi-
cie puste. Kiedy to może nastąpić albo może nie nastąpi 
w ogóle? 
Prof.  Tomasz Grosse: Odpowiem na to pytanie, pre-

zentując dwa aspekty solidarności, o których częściowo 
tutaj dyskutowaliśmy. Pierwszy ma związek z dystrybucją 
środków finansowych w ramach Unii Europejskiej. Zga-
dzam się z tym, co prof. Piotrowski powiedział, że mamy 
tendencje widoczną w wielu obszarach, że ci, którzy są 
najwięksi i najbardziej wpływowi – Francuzi i Niemcy – 
starają się tak organizować te różnego typu instrumenty, 
żeby przerzucać koszty na tych słabszych. Wbrew dekla-
racjom, że Unia Europejska ma służyć, chociażby poprzez 
politykę spójności, najsłabszym krajom, takim jak pań-
stwa Europy Środkowej, albo poprzez fundusz odbudowy, 
który miał w założeniu ratować przede wszystkim kraje 
z południa Europy, z południa strefy euro, i w jakimś 
sensie im ten zastrzyk finansowy zapewnić. Pomimo tego, 
że istnieją instrumenty redystrybucji finansowej dla słab-
szych, tym, co jest dla mnie oczywiste, jest pewna ten-
dencja, żeby jednocześnie te instrumenty jak najbardziej 
ograniczać z punktu widzenia potencjalnych odbiorców. 
Więc w wieloletnich ramach finansowych 2021-2027 
zmniejszono środki na politykę spójności w stosunku 
do tego, co było poprzednio. To jest pewna tendencja 
zmniejszania środków dla Europy Środkowej. Z kolei 
w ramach funduszu odbudowy, rzeczywiście największy-
mi beneficjentami są Włochy i Hiszpania, ale jednocze-
śnie w kategorii grantów, czyli tej najbardziej atrakcyj-
nej formy pomocy z funduszu, bo granty są bezzwrotne, 
największymi beneficjentami są Niemcy i Francja, czyli 
państwa najbogatsze. Jednocześnie dla wielu najbogat-
szych krajów, przede wszystkim Niderlandów, ale również 
skandynawskich, zwiększono rabaty, a Niemcy pozostają 
państwem z największym rabatem po ostatnim, lipcowym 
szczycie Unii Europejskiej. Tak czy inaczej, w aspekcie  
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redystrybucyjnym solidarność jest faktycznie ogranicza-
na, szczególnie w takim klasycznym wymiarze redystry-
bucyjnym, natomiast najwięksi płatnicy znajdują sposo-
by, żeby odebrać swoją składkę. 

Dlaczego Francji zależy na tym, aby polityka rolna 
pozostała? Bo są największym beneficjentem środków 
z polityki rolnej. Mechanizmy finansowe tylko od strony 
retorycznej, marketingowej utrzymują, że ta solidarność 
funkcjonuje. Natomiast praktycznie rzecz biorąc, są róż-
nego rodzaju wyjątki, podskórne mechanizmy, które soli-
darność w dużym stopniu niweczą albo ograniczają. 

I najlepszym dowodem w tym temacie jest to, że Niemcy 
zablokowały tak naprawdę instrumenty redystrybucyjne 
unii walutowej. Dlaczego unia walutowa ma problem? 
Dlaczego wymyślono fundusz odbudowy, na który mają 
się składać wszyscy, również państwa spoza strefy euro? 
Dlatego, że Niemcy nie zgadzają się na redystrybucję, któ-
ra zdaniem naukowców, ekonomistów jest nieodzowna, 
żeby projekt unii walutowej się nie wykoleił, nie wywrócił. 
Niechęć Niemców do redystrybucji jest źródłem kłopotów 
w strefie euro, a pierwszy kryzys był rozwiązany w ten 
sposób, że wiele dostosowań makroekonomicznych było 
przerzucanych na najsłabsze państwa tej strefy. Ta so-
lidarność w wymiarze transferów finansowych jest na-
prawdę iluzoryczna. 

I druga rzecz, mechanizmem wymuszania solidarności 
np. w polityce migracyjnej jest osławiona praworządność, 
wymierzanie sankcji finansowych za nieprzestrzeganie 
wartości europejskich. To zostało wprowadzone na ostat-
nim szczycie Unii Europejskiej w lipcu 2020 roku. Pro-
blem z praworządnością polega na tym, że ona nie tylko 
jest elementem dyscyplinującym – jeśli jakieś państwo się 
nie zgadza na politykę energetyczną, to można zastoso-
wać sankcje finansowe, odnosząc się do wartości. Jeśli 
ktoś się nie zgadza na politykę migracyjną, będzie dokład-
nie tak samo. Tutaj nie chodzi tylko o reformę sądownic-
twa, tu chodzi o cały pakiet różnych spraw, które dotyczą 
nieprzestrzegania wartości. Problem polega na tym, że te 
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wartości są interpretowane coraz bardziej skrajnie, w du-
chu liberalno-lewicowym. Jeżeli ktoś ma inny katalog 
wartości, jeżeli ma inne postrzeganie praw jednostki, np. 
praw kobiet, czy mają one prawo do aborcji, to może mieć 
problemy. W raporcie na temat praworządności, który 
Parlament Europejski przyjął jesienią 2020 roku, jeden 
z zarzutów dotyczył tego, że Polska łamie prawa kobiet, 
ponieważ dopuszcza do dyskusji na temat zaostrzenia 
prawa aborcyjnego. Takie zamiary są bardzo niesympa-
tycznym sygnałem dla elit lewicowo-liberalnych w Parla-
mencie Europejskim i to już potencjalnie może podlegać 
pod mechanizm dyscyplinujący. Jeżeli ks. abp. Gądecki 
mówił o prawie naturalnym, to praworządność w wyda-
niu elit Parlamentu Europejskiego łamie tego typu logikę, 
wprowadzając inną interpretację wartości jako tych, które 
są nadrzędne dla państw członkowskich. To jest ten ele-
ment zmian w Unii Europejskiej, który wydaje mi się być 
szalenie ryzykowny. 

Jeżeli Polacy zorientują się ze Unia Europejska przesta-
je być skarbonką, z której dostają pieniądze, że przestaje-
my „wyciskać” tę przysłowiową „brukselkę”, to może na-
stąpić rozczarowanie. Drugi element rozczarowania Unią 
Europejską jest związany z narzucaniem w sposób siłowy 
pewnej interpretacji solidarności europejskiej – bardzo 
skrajnej, bardzo wąsko rozumianej. Z tym wiąże się in-
terpretacja wartości, która w pewnych wymiarach łamie 
prawo naturalne, do którego przywiązana jest duża część 
społeczeństwa w Polsce. To mogą być te dwa momenty, 
które zniechęcą najpierw elity polityczne, ale później dużą 
część ich elektoratu do projektu europejskiego. 
Red. Łukasz Warzecha: Dla uzupełnienia przypomnę 

tylko, jak brzmi artykuł 2 o Unii Europejskiej, który jest 
podstawą wszystkich tego typu działań. Brzmi on tak: 
„Unia opiera się na wartościach poszanowania godności 
osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa 
prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, 
w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te 
są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie 
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opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, 
sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet 
i mężczyzn”. To jest tak ogólne sformułowanie, że w zasa-
dzie można pod nie podłączyć wszystko i o każdym z pojęć 
użytych w tym artykule dyskutować, np. jak rozumiemy 
tolerancję. To jest bardzo wygodny instrument dla tych, 
którzy mają go w rękach, którzy są w stanie go używać. 
Kontynuujmy wątek pytania o ewentualne zniechęcenie 
się Polaków, polskich elit politycznych do Unii Europej-
skiej na podstawie tego, jak wygląda analiza solidarności 
unijnej. 
Michał Drozdek: Pewnego mnicha tybetańskiego zapy-

tał uczeń: „Mistrzu, ja długo mamy czekać aż na świecie 
będzie lepiej? Ten mu odpowiedział: Jeżeli będziemy cze-
kać – to długo”. Chciałem zapytać Państwa, czy ktoś wie, 
co uczyniła Unia Europejska, żeby przekonać Anglików, 
że nie jest taka zła, że warto w niej pozostać? I nie mó-
wię tu o warstwie propagandowej, tylko o czynach. Czy 
Anglicy coś dostali? Czy ktoś zna jakąś realną propozycję 
od Unii Europejskiej, żeby jednak mimo nastrojów brexi-
towych zostać? 
Red.  Łukasz  Warzecha: Mogę wspomnieć, że wręcz 

przeciwnie. Pamiętam sytuację z 2015 roku z listem Da-
vida Camerona, w którym przedstawił on w bardzo spój-
ny sposób warunki, na jakich Wielka Brytania mogłaby 
pozostać w Unii Europejskiej. Działo się to jeszcze przed 
referendum. Odpowiedź ze strony Donalda Tuska, ówcze-
snego przewodniczącego Rady Europejskiej, była taka: 
„David nie wygłupiaj się, o co ci w ogóle chodzi, jakie po-
stulaty, to my tu jesteśmy najmocniejsi, nie będziemy się 
uginać”. 
Michał Drozdek: W związku z tym można przeprowa-

dzić logiczną zależność, że skoro Unia Europejska nie zro-
biła żadnego kroku w kierunku przekonania Anglików, że 
warto zostać, to znaczy że nie była zainteresowana tym, 
żeby zostali. 

Mam też drugie pytanie, dużo trudniejsze: co zrobiła 
Polska żeby zachować Anglików w Unii Europejskiej, 
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żeby przekonać ich, aby pozostali? Niedawno słysza-
łem płomienne przemówienie człowieka, który być może 
w obozie zbliżonym do władzy zna się na tym najlepiej, 
pana ministra Saryusz-Wolskiego, który uzasadniał, jak 
bardzo zła jest dla Polski informacja, że Wielka Brytania 
wychodzi z Unii Europejskiej. Teoretycznie odpowiedź na 
moje pytanie powinna być pozytywna. Co zrobiła Polska, 
aby zachować Wielką Brytanię w Unii Europejskiej? Otóż 
tutaj już nie zadziałało logiczne myślenie. Tu zadziałało 
coś innego i przepraszam, że będę bardzo brutalny, ks. 
Tischner nazwał to homo sovieticus, jest to taka postawa 
nabyta, która polega na przekonaniu, że od nas nic nie 
zależy. My sobie możemy ponarzekać na innych, może-
my wejść, możemy wyjść, ale to nie my współtworzymy 
rzeczywistość. I tu jest odpowiedź. Jeżeli będziemy cze-
kali, to prędzej czy później będziemy musieli wyjść z Unii 
Europejskiej. Możemy pozostać w Unii Europejskiej, jeśli 
założymy, zgodnie z ideą Unii Europejskiej, że jesteśmy 
partnerem, że to nie jest klub gentelmanów, do którego 
wstąpiliśmy kiedyś i musimy przyjąć jego reguły, bo jeśli 
nie, to albo nas wyrzucą, albo sami odjedziemy, bo bę-
dziemy się tam źle czuli. Trzeba tak działać, jak byśmy 
przyjęli do wiadomości, że to jest partnerstwo, wspólnota 
w dobrym, prawdziwym rozumieniu tych słów. 

Kiedy Robert Schuman ogłosił 9 maja 1950 roku swoje 
orędzie o potrzebie jednoczenia Europy, w październiku 
tegoż roku powołano złożony z sześciu państw, które two-
rzyły potem wspólnotę Węgla i Stali, zespół negocjacyjny. 
Na jego czele stanął Jean Monnet. Kiedyś na posiedzenie 
tego zespołu przyszedł Schuman, posłuchał i powiedział: 
„Proszę państwa, ja widzę że tu się nie odbywają negocja-
cje, tylko wspólne poszukiwania”. Ten motyw wspólnego 
poszukiwania stał się przewodni. Dziennikarze natych-
miast to podchwycili i przez długi czas to było hasło prze-
wodnie działań na rzecz integracji Europy. Tymczasem 
obecnie jest tak, że jeden uważa, że ma racje, a reszta 
powinna się do tego dostosować, inni natomiast szukają 
pól do negocjacji. Nie ma tego wspólnego poszukiwania. 
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O to pole trzeba walczyć. Nie tylko mieć koncepcję, jak to 
pole zbudować, ale także, jak o nie skutecznie zawalczyć. 
I myślę, że zarówno Jean Monnet, jak i Robert Schumann, 
niekwestionowani twórcy intelektualni programu integra-
cji, ale też Alcide De Gasperi, Konrad Adenhauer i generał 
Władysław Sikorski, to są ludzie, którzy mogą być naszy-
mi bardzo mocnymi sojusznikami w takiej debacie. 

Słusznie prof. Krysiak przypomina nam cierpliwie Ro-
berta Schumanna. Jego koncepcja wspólnoty wynika-
jąca z myśli chrześcijańskiej, która była tak trudna do 
przyjęcia, nie jest na żadnym końcu przeciwstawnej linii 
między indywidualizmem a kolektywizmem. Przekracza 
ona zarówno indywidualizm, jak i kolektywizm. Wspól-
nota zakłada i pełny indywidualizm, bo czym pełniejszy 
indywidualizm tym wspólnota jest bardziej możliwa, 
i pełny kolektywizm, bo bez owego personalistycznego 
podkreślenia znaczenia we wspólnocie każdego indywidu-
alnego członka, każdy kolektyw jest fikcją, bo członkowie 
koncentrują się w istocie na własnych celach, a solidar-
ność jest tylko hasłem. Dlatego Schumann uważał, że 
wspólnota nie jest sprzeczna z nacjonalizmem. Nacjona-
lizm jest pewnym etapem rozwoju, kiedy społeczeństwa 
muszą nabrać siły, stać się wewnętrzną wspólnotą, stać 
się podmiotem, zbudować swoje instytucje, swoją tożsa-
mość. Wtedy będą mogły poważnie wchodzić w relacje 
z innymi narodami. Wspólnota polega na tym, że mamy 
rzeczy, które nas łączą, a każdy pozostaje wolnym czło-
wiekiem albo wolnym, decydującym o swoich sprawach 
narodem. To była idea wspólnoty Roberta Schumanna, 
bardzo mocno zakorzeniona w historii katolickiej nauki 
społecznej, w personalistycznym rozumieniu człowieka 
i społeczeństwa, różna od ideologicznych kolektywizmów 
XIX-wiecznych i sięgających nawet XVIII wieku indywidu-
alizmów, które są uproszczeniem, widzeniem tylko jedne-
go fragmentu natury człowieka, a nie natury, która jest 
złożona i wielowymiarowa. 

Sam fakt istnienia idei takiej wspólnoty polega na po-
szerzeniu pola tożsamości – człowiek poszerza, przenosi 
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własną tożsamość na rodzinę, potem naród. Potem na 
kolejną wspólnotę, choć już nie w takim silnym stopniu 
jak naród. Tutaj też Schumann był realistą i my wszyscy 
jako Polacy doskonale to rozumiemy. Schumann jest bar-
dzo bliski naszemu myśleniu, że naród jest w Europie tak 
silną i ważną kulturowo, historycznie, przede wszystkim 
tożsamościowo wspólnotą, że nie da się zbudować czegoś, 
co będzie ponad narodami, ponad ich interesem, ale moż-
na zbudować wspólnotę narodów. A wspólnota nie jest 
ponad narodami, ona jest przez narody, łączy a nie dzieli. 

Jean Monnet opowiadał o swoich doświadczeniach, 
o tym, że kiedy ludzi należących do różnych grup i myślą-
cych o swoich egoizmach grupowych zgromadzi się nad 
wspólnym problemem, to łatwo zaczynają myśleć wspól-
nie o wspólnym problemie, tworząc w istocie wspólnotę 
ponad podziałami. On to mówił zaraz po II wojnie świato-
wej, a wiele lat później powstały podręczniki psychologii 
społecznej, które pokazują na bardzo wielu przykładach 
empirycznych i praktycznych, że rzeczywiście tak to dzia-
ła. Nawet jeśli mamy grupę ludzi skłóconych, kiedy do-
staną wspólne zadanie, to stają się elementem wspólnoty, 
pojawia się wspólna tożsamość i cel, pojawia się synergia, 
której brakuje teraz w Unii Europejskiej. 

Jeżeli chcemy przeprowadzić własny pomysł na przy-
szłość Unii Europejskiej, to musimy bardzo uważnie 
zbadać zjawisko, jakim jest zużycie instytucji, bo Unia 
Europejska przechodzi właśnie taki kryzys. Polega to na 
odejściu od ideałów pionierskich i prowadzi do rozkładu. 
A jak wiadomo, jeżeli instytucje się zużywają, to są też 
mechanizmy, żeby je odnawiać i o tych mechanizmach 
warto rozmawiać. Najważniejszy jest powrót do ideałów 
pionierskich i w ich kontekście rozeznanie współcze-
snych wyzwań, także w perspektywie tych, które niesie 
przyszłość. Jeżeli narzędzia i ucierające się obyczaje nie 
przylegają, to trzeba je zmienić. I tyle.
Red.  Łukasz  Warzecha: Panie Profesorze, jak to 

jest, Pańskim zdaniem, z perspektywą rozczarowania 
głębokiego Unią Europejską i jak wygląda europejska  
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solidarność? Kiedy Pana zdaniem to rozczarowanie może 
nastąpić? A może nie nastąpi? Może Polacy są tak eu-
roentuzjastyczni, że pewnych aspektów nie będą uparcie 
dostrzegali?
Prof.  Mirosław  Piotrowski: Odnośnie do Roberta 

Schumanna, około 15 lat temu znany włoski profesor 
Rocco Buttiglione, którego kandydaturę na komisarza 
Unii Europejskiej utrącono, powiedział, że wspomniany 
Schumann (ojciec założyciel Unii Europejskiej) nie mógł-
by być komisarzem w Unii Europejskiej, gdyż nie spełnia 
obecnych kryteriów i podobnie jak on byłby wyelimino-
wany. Przechodząc do odpowiedzi na pytanie, ja jestem 
przeciwnikiem indoktrynowania ludzi w jedną czy drugą 
stronę, czyli zachęcania do wyjścia lub pozostania w Unii 
Europejskiej. Jestem zwolennikiem przedstawiania rze-
czywistego stanu Unii Europejskiej, czyli tego, o czym 
mówił pan profesor Grosse. Pani Ursula von der Leyen, 
ale wcześniej i Jean-Claud Juncker, Jose Manuel Bar-
roso kreślili swoje wizje Unii Europejskiej, lecz obecnie 
niewielu pamięta ogłaszane punkty (postulaty) Junckera 
dotyczące naprawy Unii Europejskiej. Opowiadam się za 
ukazywaniem, jak naprawdę funkcjonuje Unia Europej-
ska. Pan prof. Grosse analizował raporty dotyczący Polski 
i zgadzam się z tą argumentacją. Sądzę, że ludzie w Polsce 
nie mają świadomości, że w PE, bez względu na przedsta-
wianą przez europosłów argumentację i wyjaśnienia, już 
wcześniej, przed rozpoczęciem debaty wszyscy europo-
słowie mają sporządzone gotowe listy do głosowania. Już 
przed debatą jej wynik jest przesądzony. Bez względu na 
to, co kto powie, głośno, cicho, użyje takich czy innych 
argumentów i tak żaden europoseł nie zmieni swojego 
sposobu głosowania. Decyduje tu ustalony mechanizm. 

A propos wspomnianej rezolucji dotyczącej Polski, to 
kilka dni temu nagrałem felieton, radząc, w jaki sposób 
skutecznie ją zablokować. Krok po kroku pokazałem 
koleżankom i kolegom, jak technicznie należy to zro-
bić. Ta rezolucja była do zablokowania. Dla porównania 
przypomniałem, jak przed laty osobiście przyczyniłem 
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się do zablokowania antyhiszpańskiej rezolucji. Przypo-
mniałem, że poprosił mnie wtedy szef grupy Hiszpanów 
w EPP, major Oreja, który wcześniej był ministrem spraw 
wewnętrznych Hiszpanii. Sprawozdawcą rzeczonej re-
zolucji w Parlamencie Europejskim był Polak. Udało mi 
się nie tylko doprowadzić do jej zablokowania, ale nawet 
namówić sprawozdawcę, by zagłosował przeciw własnej 
rezolucji. Pokazałem więc koleżankom i kolegom, jak sku-
tecznie działać, apelując: ruszcie się, to jest do zrobienia! 
Pan Redaktor cytował tu artykuł 2, w którym zapisana 
jest ochrona mniejszości. W Hiszpanii mamy mniejszość 
katalońską, która jest w tej chwili prześladowana, na 
uchodźstwie jest trzech liderów katalońskich, którzy są 
posłami do PE, a w Hiszpanii grozi im więzienie. Szefem 
wspomnianego raportu był Juan Fernando López Aguilar 
i to on kroił rezolucje na okoliczność naruszania prawa 
w Polsce, a nie w Hiszpanii. Znając osobiście Aguilar’a, 
podpowiadam dokładnie, krok po kroku, jak to zrobić. 
Rezolucja była technicznie do zablokowania i to bez wcho-
dzenia w argumentacyjne niuanse. Zgadzam się oczywi-
ście, że argumentacja w Parlamencie Europejskim abso-
lutnie na nikim nie robi żadnego wrażenia. Odwrotnie niż 
w poszczególnych krajach członkowskich. Pokazując, co 
się dzieje w Unii Europejskiej, Nigel Farage wyprowadził 
Wielką Brytanię z tej organizacji. 

 Przypomnę, że wspomniany Farage najpierw był człon-
kiem partii konserwatywnej, później z niej odszedł, założył 
własną partię UKIP, następnie partię Brexit. Przez wiele lat 
naciskał na władze Wielkiej Brytanii, konkretnie na pre-
miera Davida Camerona, wymuszając na nim referendum 
brexitowe. Sam Cameron był „szczerym Europejczykiem”, 
nie chciał tego referendum. Był politycznym przyjacielem 
kanclerz Angeli Merkel. Słowa, które padały o Cameronie, 
były na pokaz, wymuszone przed kamerami. On – podkre-
ślam – tego referendum nie chciał, obawiał się, że zosta-
nie przegrane. Jeśli już mowa o Brytyjczykach, uważam, 
że nie należy jeździć do innego kraju i wpływać na decyzje 
jego obywateli. Przykładowo Brytyjczyk Nigel Farage i jego 
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grupa byli przeciw pozostaniu Wielkiej Brytanii w Unii 
Europejskiej. W tym samym czasie byłem w Parlamencie 
Europejskim w jednej grupie politycznej z 21 brytyjskimi 
konserwatystami. W sprawie wyjścia z Unii Europejskiej 
byli podzieleni, 14 było za pozostaniem, a 7 za wyjściem. 
Nasuwa się pytanie, dlaczego my mielibyśmy opowiadać 
się po którejś ze stron? To by tylko zaszkodziło, zepsuło 
stosunki. Pan Donald Tusk jako przewodniczący Rady 
Europejskiej pojechał do Wielkiej Brytanii agitować, żeby 
Brytyjczycy głosowali za pozostaniem w Unii Europejskiej 
i wiemy, jak się to skończyło. Niech oni sami decydują, 
biorą odpowiedzialność za podziały wewnątrz kraju. Wiel-
ka Brytania w stosunku do Unii Europejskiej zachowy-
wała się zawsze dość protekcjonalnie, podkreślając, że 
„Wielka Brytania jest wielka”. Przypomnijmy sobie, jak 
długo trzeba było czekać na decyzje Parlamentu Brytyj-
skiego w sprawie warunków wyjścia. Miesiącami. Odbyło 
się kilkanaście głosowań i czy ktoś nad Tamizą przejmo-
wał się tym, że Niemcy, Francuzi, Polacy czekają? Oni to 
mieli w głębokim poważaniu. To, co jest dobre dla Wiel-
kiej Brytanii, jest dobre dla wszystkich. Dlatego my też 
powinniśmy myśleć przede wszystkim o naszym kraju, 
co nam się opłaci, i przedstawiać jako dobre dla ogółu. 
Obecnie nie mamy żadnego wpływu na Unię Europejską, 
jedyne, co możemy skutecznie robić, to stosować weto na 
Radzie Europejskiej, blokując niekorzystne decyzje. Jeśli 
się godzimy, to już dalej płynie. Zasada podwójnej więk-
szości zagwarantowana w traktacie lizbońskim sprawia, 
że jesteśmy na Radzie Unii Europejskiej przegłosowywa-
ni. Jest jeden moment, kiedy możemy wprowadzić temat 
na agendę – kiedy sprawujemy prezydencję Rady Unii 
Europejskiej. Każdy kraj przejmujący na sześć miesięcy 
tę agendę, formułuje 20 czy 30 postulatów, przeróżnych, 
np. że przez sześć miesięcy spowodują, że lodowce prze-
staną topnieć itd. Ale rozsądni przywódcy krajów w te 30 
punktów wpisują jeden istotny dla siebie akapit, jak np. 
Węgrzy, w trakcie własnej prezydencji wpisali specjalną 
strategię Unii Europejskiej dla Dunaju. I my nad tym 
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głosowaliśmy, i dodatkowe pieniądze popłynęły na Dunaj, 
a Polska akurat nie leży nad Dunajem. Gdy Polska spra-
wowała prezydencję w Radzie, to premier Donald Tusk, 
w przeciwieństwie do premiera Węgier, nie wprowadził 
żadnego korzystnego dla Polski punktu. Mogliśmy dys-
kutować np. o wyrównaniu dopłat dla rolników. Jak się 
później okazało, Niemcy byli mu za to bardzo wdzięczni 
i został świetnie opłacanym szefem Rady Europejskiej. 
O planowanej europejskiej nominacji Tuska wiedziałem 
wiele wcześniej, gdyż mój niemiecki kolega przyjaźnił się 
z Angelą Merkel i przekazał mi ustalenia. Warunkiem 
miało być przedstawienie przez Tuska zobowiązań wobec 
Niemiec. Więc jak przedstawił, to i został. Podkreślam 
raz jeszcze – w Unii Europejskiej decydują Niemcy. W tej 
chwili zawiązała się taka niepisana koalicja „Ursula” – kto 
jest przeciwko Ursuli von der Leyen, jest eliminowany z re-
alnej polityki. Przypomnijcie sobie Państwo wicepremiera 
Matteo Salviniego, który sprzeciwiał się imigrantom, był 
taką prawicową, polityczną gwiazdą. Gdzie on teraz jest? 
Zniknął, bo jego europosłowie zagłosowali w Parlamencie 
Europejskim przeciwko kandydaturze pani Ursuli von der 
Leyen na szefową Komisji Europejskiej. Pani Ursula wy-
grała ośmioma głosami i pragnę przypomnieć, że wszyscy 
europosłowie wybrani w Polsce (bez względu na partię 
polityczną) oddali na nią głos. Robert Biedroń, Leszek 
Miller, Beata Szydło, Patryk Jaki i inni – wszyscy byli 
za. A pani Ursula von der Leyen wcześniej przedstawiła 
swój program. Jego punkt pierwszy to European Gender 
Strategy (czyli Europejska Strategia Gender), a drugi Eu-
ropejski Zielony Ład. Wszyscy Polacy głosowali „za”. Nikt 
się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Przypominam to 
i poddaję pod rozwagę.
Michał Drozdek: Zauważyłem pewien wątek polemicz-

ny w wypowiedzi Profesora, jeśli chodzi o Wielką Brytanię. 
Pytając o to, co Polacy zrobili, aby zatrzymać Anglików, nie 
myślałem o namawianiu ich, propagowaniu. To są gen-
telmani, wielka kultura polityczna, setki lat debaty, ich 
przekonać propagandą się nie da. Trzeba ich przekonać  
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faktami, np. propozycją, że zmienimy Unię Europejską 
tak, żeby lepiej się w niej czuli. Gdyby takie słowa padły 
ze strony Unii Europejskiej, to ja bym rozumiał. Podejmij-
my dyskusję, jak zmienić Unię Europejską. Polska mogła 
jedynie to zaproponować, bo jak słusznie Pan zauważył, 
nie ma wpływu na agendę. 

Jeżeli widzimy, że Unia Europejska źle funkcjonuje, to 
musimy sobie zadawać pytania, jak ją zmienić, naprawić, 
a nie jak z niej wyjść. Musimy postawić sobie pytania, jak 
wypracować strategię pozwalającą nam mieć realny wpływ 
na agendę, należący nam się z tego powodu, że jesteśmy 
partnerami. Nic nie zbuduje ten, który tylko walczy albo 
ucieka. Człowiek wolny koncentruje się na skutecznej re-
alizacji własnych celów, a nie na uleganiu lub walce z wro-
giem, przeciwnikiem, konkurentem, kimś, kto chce nad 
nim panować. To samo dotyczy wolnego narodu. 
Red. Łukasz Warzecha: Mogę powiedzieć, że na kilka 

tygodni przed referendum brytyjskim byłem na dużej de-
bacie, na której był również minister Szymański, jeszcze 
nie jako minister konstytucyjny. Była to konferencja pol-
sko-brytyjska o tym, jaka ma być wspólna polsko-brytyj-
ska agenda w Unii Europejskiej. Parę tygodni później było 
już po wszystkim, a rezultaty tej konferencji mogliśmy 
sobie najwyżej przeczytać na zasadzie wspomnień o tym, 
jakie to piękne pomysły wymyślano. 
Prof.  Mirosław  Piotrowski: Nasz głos, niestety, bar-

dzo łatwo uzyskać – pani von der Leyen przeszła zaledwie 
ośmioma głosami, potrzebowała więc polskich głosów, 
trzeba było być twardym i trzeba było po prostu ją zaszan-
tażować. Tak postąpiliśmy 15 lat temu, gdy panu Barroso 
również brakowało głosów. Wówczas przyszedł do naszej 
grupy i nas o to prosił. Postawiliśmy warunek, że jeśli 
udostępni nam wykaz komitetów roboczych, który był 
tajny, to zagłosujemy za jego kandydaturą. Jeden dzień 
przed głosowaniem przekazał ten wykaz. Były to 3094 ko-
mitety robocze. W Unii Europejskiej toczy się twarda gra, 
nie ma sentymentów, zarówno wówczas, jak i teraz trzeba 
było szantażować. 
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Michał Drozdek: Krótkie podsumowanie. Istnieje w na-
szej historii stosunków międzynarodowych, niemalże 
u podstaw, taka postać jak Paweł Włodkowic. Otóż poje-
chał on do Konstancji, gdzie się odbywał Sobór i przeko-
nał całą Europę, że to my mamy rację, a nie Krzyżacy. 
Nie przekonał Europy, narzekając na Krzyżaków, że nas 
krzywdzą. Pokazał za to, jak Krzyżacy niszczą wspólne 
wartości europejskie. Wtedy można było odwołać się do 
Ewangelii. Zdawało się, że Schumann zachowa tę dobrą 
tradycję odwoływania się do Ewangelii, w tej chwili jest to 
dużo trudniejsze ze względu na zmiany światopoglądowe 
w Europie. Ale z tego powinniśmy wyciągnąć wniosek, że 
nasza gra dyplomatyczna powinna odwoływać się do war-
tości wspólnych, do tego, co robili pionierzy, do korzeni, do 
idei europejskich, przedefiniowywać współczesną debatę. 

Zorganizowałem półtora roku temu konferencję pt. Pol-
skie źródła wartości europejskich po to, żebyśmy pokazali 
Europie, na czym jej właściwe źródła wartości polegają, bo 
to jest dowolnie definiowane. To jest ważny element, na 
który można się potem powoływać. Strategia polegająca 
na tym, że my się wyłącznie o coś upominamy, walczymy 
o nasze interesy i tupiemy nóżkami, nie buduje wspólnoty 
i jest źle rozumiana. Skuteczne natomiast może być po-
kazanie: to wy niszczycie to, co stanowi Unię Europejską 
i bardzo łatwo to udowodnić! Przykładowo Europa dwóch 
prędkości to koncepcja, która niszczy myśl Schumanna, 
niszczy wizję, która leżała u postaw Unii Europejskiej 
i w ogóle procesu jednoczenia Europy, niszczy budowanie 
Europy w oparciu o rozwój. Łatwo jest to wykazać, a my 
się do tego nie odwołujemy. Tylko krzyczymy, że jesteśmy 
krzywdzeni, bo oni mają więcej, a my mamy mniej, nie 
szanują nas, nie odpuszczają itd. Siła powojennego po-
mysłu na integrację europejską tkwiła we wspaniałych, 
humanistycznych ideach wspólnotowych, przekraczają-
cych egoizmy narodowe – choć na idei narodowej opar-
tych, których źródłem była wówczas jeszcze żywa myśl 
chrześcijańsko-demokratyczna. Odwołanie się do tych 
idei może dać nam przewagę moralną, której dziś nasi 
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unijni partnerzy chcą nas pozbawić. A taka przewaga na-
prawdę ma znaczenie.

Proponuję poczytać mistrza Włodkowica i nauczyć się 
skutecznej dyplomacji.
Prof. Tomasz Grosse: Najważniejsze z punktu widze-

nia naszej rozmowy jest coś, co w kilku wypowiedziach 
usłyszałem: Unia Europejska coraz bardziej zmierza 
w kierunku centralizacji zarządzania, to po pierwsze, 
a po drugie w kierunku ideologizacji w znaczeniu libe-
ralno-lewicowym. Instrumentem egzekwowania dyscypli-
ny zarówno na płaszczyźnie zarządzania poszczególnymi 
politykami europejskimi, jak i ideologicznej jest odgórnie 
narzucana solidarność między państwami członkowski-
mi. W taki sposób wymaga się solidarności od państw, 
które są słabsze politycznie. Jednocześnie egzekwowana 
jest wspólna linia na płaszczyźnie ideologicznej, na płasz-
czyźnie wartości, czego syntezą jest tzw. praworządność. 

Pytanie, jakie w świetle naszych rozważań należy po-
stawić brzmi: co my możemy zrobić? Czy mamy wyłącznie 
czekać na ten Polexit, czy jeszcze raz powinniśmy podjąć 
wysiłek, żeby coś w tej Unii Europejskiej zmienić? Pan 
Michał Drozdek ma jak najbardziej rację, że nie wolno 
tracić nadziei, że być może jest za wcześnie, aby uznać, 
że ta batalia jest przegrana. Jednak realizm i obserwacja 
tego, co się aktualnie dzieje, pokazuje, że z czasem ta na-
dzieja może okazać się płonna. Batalia o naszą wizję Unii 
Europejskiej, która by nas, chrześcijan przywiązanych 
do nauki społecznej kościoła, nie wyrzucała poza Unię 
Europejską, jest coraz trudniejsza. Niemniej nie traćmy 
nadziei. Polski rząd, o konserwatywnym podejściu do 
wartości, powinien mieć więcej odwagi. Powinien odrobić 
swoją lekcję. Jeśli chcemy o coś zawalczyć, to nie powin-
niśmy być pasywni. Musimy przypominać o traktatach 
europejskich, które gwarantują nam prawo do własnych 
wyborów ideowych w sferze publicznej, do podmiotowości 
narodowej demokracji w odniesieniu do wartości politycz-
nych. Miejmy nadzieje, że nie jest za późno, aby bronić 
subsydiarnej wizji Unii Europejskiej. 
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Ks. Marcin Stopka

Kapłan online. Specyfika obecności osób 
duchownych w masowych środkach 
społecznego przekazu.  
Studium teologiczno-moralne

Wydawnictwo Arsarti, Kraków 2020, ss. 122. 

Papież Franciszek podkreśla że 
nieustannie wzrasta rola środków 
społecznego przekazu, „[…] do 
tego stopnia, że stały się niezbęd-
ne, by relacjonować światu wy- 
darzenia współczesnej historii”1. 
W tej perspektywie obecność osób 
duchownych w mediach jest 
wskazana, gdyż Ewangelia powin-
na docierać wszędzie tam, gdzie 
pojawia się człowiek. Oczywiście, 
w kapłańskiej pracy medialnej 
chodzi nade wszystko o świadec-

two, umiejętność komunikacji z ludźmi i kompetencje 
w wykorzystywaniu mediów do odpowiedniego przekazu. 
Z tej racji funkcjonowanie w świecie mass mediów i no-
wych technologii komunikacyjnych staje się obowiąz-
kiem każdego głosiciela Ewangelii. Skoro więc papież 
bywa nazywany mistrzem komunikacji, to czerpanie 
z jego przykładu staje się wyzwaniem, któremu trzeba 
podołać. Chodzi o to, „[…] że  musimy  się  nauczyć 
nowych  form  budowania  naszej  cywilizacji”2, gdyż 

1 Franciszek. Świat czeka na orędzie prawdy. Przesłanie z okazji 30-lecia 
Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego (18.10.2013). „L’Osservatore Ro-
mano” 2013 nr 12 s. 24. 
2 Tenże. Prawdziwa władza jest służbą. Kraków 2013 s. 84. 
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współczesna kultura jest ściśle powiązana ze światem 
medialnym. Dlatego temat edukacji medialnej ks. M. 
Stopce nie jest obcy. 

Sam tytuł pracy nie jest przypadkowy: Kapłan online. 
Specyfika obecności osób duchownych w masowych środ-
kach społecznego przekazu. Studium teologiczno-moralne. 
Otóż sugeruje on, że ksiądz nie może odpuścić medial-
nej płaszczyzny życia, co więcej, zobowiązany jest do 
poznawania środowiska, profesjonalizmu w komunikacji 
i kompetencji w wykorzystywaniu mediów jako środków 
działalności ewangelizacyjnej. 

Niniejsza książka składa się z trzech rozdziałów. 
W pierwszym rozdziale Misja Kapłana Autor porusza zna-
czenie tożsamości kapłańskiej, formacji ludzkiej, duchowej, 
intelektualnej i duszpasterskiej księdza, gdyż niebagatelne 
znaczenie ma dojrzałość osobowościowa księdza udzielają-
cego się w mediach. W rozdziale drugim ks. Stopka przy-
gląda się relacji Kościół a media. Charakteryzuje medialny 
wymiar historyczny do momentu Soboru Watykańskiego 
II i omawia dokumenty soborowe i posoborowe, dokumen-
ty papieskie i listy na światowe dni środków przekazu. 
W końcu w rozdziale trzecim Autor porusza problematykę 
udziału osób duchownych w mediach i konkretnych spo-
sobów bycia w mediach i dla mediów. Taki stan rzeczy po-
woduje konieczność promowania edukacji, aby móc wyjść 
naprzeciw wymogom kulturowym.

Recenzowana książka wpisuje się w aktualną dyskusję 
w Kościele na temat edukacji medialnej, koniecznej do 
właściwego odbioru i posługiwania się mediami w róż-
nych inicjatywach kościelnych. Jednak dla osiągania 
konkretnych owoców ewangelizacyjnych „[…] motywy 
świadczenia o Jezusie – jak wspomniał ks. Stopka – mu-
szą być zakorzenione w kapłańskiej formacji. Nie da się 
przebojem wkroczyć w przestrzeń medialną, szturmując 
ludzi, zwłaszcza tych młodych, Ewangelią, bez noszenia 
jej w sercu”. Tym bardziej, że świat mediów tworzą prze-
cież ludzie, którzy bardziej lub mniej, ale jednak działają 
w określonym nurcie etycznym, moralnym i duchowym. 
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Media jako narzędzie komunikacji są obojętne, dopiero 
osoba – przez określone zachowanie – nadaje im dane 
znaczenie światopoglądowe. Nieprzypadkowo więc bycie 
„kapłanem online” jest wyzwaniem na miarę czasów, któ-
remu trzeba podołać. 

Ks. Robert Nęcek
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Stefan Wyszyński

Chrześcijańska doktryna społeczna

Wydawnictwo KUL, Lublin 2020, ss. 2020.

W związku z decyzją o beatyfikacji 
sługi Bożego Stefana Wyszyńskie-
go, która przewidziana była na 
czerwiec 2020 roku, na rynku wy-
dawniczym ukazało się szczególnie 
dużo opracowań dotyczących do-
robku naukowego Kardynała. Du-
żym zainteresowaniem szerokiego 
kręgu naukowców i praktyków cie-
szyła się od dawna myśl społeczna 
prymasa Wyszyńskiego. Jest ona 
przedmiotem wielu badań, wykła-
dów, konferencji, prac naukowych.

Podczas przygotowania w Instytucie Teologii KUL książ-
ki Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981). Myśl społecz-
na, w archiwach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL natrafiono 
na stary, pożółkły maszynopis z 1948 roku. Był to skrypt 
dla studentów ekonomii KUL do wykładu prowadzonego 
w roku akademickim 1947/1948 przez bp. dr. Stefana 
Wyszyńskiego, ordynariusza lubelskiego. Tekst w formie 
maszynopisu wydano nakładem Koła Naukowego Ekono-
mistów – studentów KUL. Skrypt nosi tytuł Chrześcijańska 
nauka społeczna i pochodzi z 1948 roku.

Po blisko 70 latach od jego powstania, naukowcy z KUL 
zadecydowali o wydaniu i krytycznym opracowaniu tek-
stu. Skrypt liczy 95 stron maszynopisu.

Książka wydana w 2020 roku pt. Chrześcijańska dok-
tryna społeczna to monograficzne opracowanie treści 
skryptu autorstwa prymasa Wyszyńskiego. Praca nad 
skryptem jest efektem wysiłku wielu specjalistów. Tekst 
wykładu spisali niegdyś studenci, więc zawierał on szereg 
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nieścisłości, błędów rzeczowych, wymagał korekty, obja-
śnień, ustaleń faktów, dat, odniesień do źródeł biblijnych, 
do encyklik, dokumentów. Badań nad tekstem dokonano 
w Katedrze Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Mo-
ralności w Instytucie Nauk Społecznych KUL.

Redaktorzy publikacji: M. Wódka i S. Fel, we wstępie 
do książki ukazują związki Prymasa Tysiąclecia z lubel-
ską uczelnią. To właśnie tutaj, studiując prawo kanonicz-
ne (1920-1924), S. Wyszyński szczególnie zainteresował 
się naukami społecznymi, głównie za sprawą najlepszego 
w Polsce międzywojennej znawcy katolickiej nauki spo-
łecznej, ks. prof. A. Szymańskiego. Po ukończeniu stu-
diów doktoranckich młody naukowiec ks. dr Wyszyński 
wyruszył w podróż naukową (1929-1930) do Niemiec, 
Austrii, Francji, Belgii, Włoch i Holandii. Celem podróży 
stypendysty było badanie zastosowania katolickiej nauki 
społecznej na Zachodzie, obserwacja działalności tamtej-
szych katolickich organizacji społecznych, ruchów robot-
niczych i młodzieżowych. Prymas Wyszyński był niewąt-
pliwie jednym z prekursorów polskiej szkoły katolickiej 
nauki społecznej.

We wstępie do publikacji czytelnicy odnajdą obszerny 
rys związków Prymasa z jego Alma Mater, historię działal-
ności naukowej i społecznej oraz zgłębianie wiedzy z za-
kresu nauki społecznej Kościoła.

Niewątpliwie skrypt, który jest podstawą opublikowa-
nego opracowania, stanowił fundament późniejszych ba-
dań jego Autora. Redaktorzy wykazali dużą staranność 
w opracowaniu starego tekstu, zadbali o jego uwspółcze-
śnienie językowe, przejrzystość tematyczną (śródtytuły). 
Współczesne wydanie zawiera też faksymile, które świad-
czą o stanie pierwotnego tekstu skryptu, a także wyeks-
ploatowaniu wydawnictwa – na pożółkłych dziś stronach 
maszynopisu są notatki, podkreślenia.

Trzy rozdziały tekstu Autor zatytułował następująco: 
Katolicka nauka społeczna, Źródła norm katolickiej nauki 
społecznej i gospodarczej, Z dziejów katolickiej myśli spo-
łecznej. Skrypt pozwalał na systematyczne prowadzenie 
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wykładów, a studentom służył jako źródło naukowe, za-
wierał też szczegółową bibliografię, co dawało wskazówki 
na dalszą drogę poszerzania wiedzy merytorycznej.

Współczesne opracowanie tekstu skryptu w swej drugiej 
części stanowią komentarze odnoszące się do zawartości  
treści wykładu. Są to rozważania filozoficzne, ekonomicz-
ne, historyczne, teologiczne i socjologiczne. Autorami 
opracowań są naukowcy KUL, a także innych ośrodków 
naukowych: J. Żaryn: KUL a społeczna nauka Kościoła; 
M. Hułas: Pośród szkół i tradycji. Źródła katolickiej nauki 
społecznej Stefana Wyszyńskiego; B. Klimczak: Ekono-
miczny przyczynek do chrześcijańskich źródeł i instytucji 
gospodarczych; M. Zdun: Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego koncepcja społeczeństwa a nurt „trzeciej socjologii;  
S. Fel: Stefan Wyszyński – prekursor szkoły katolickiej 
nauki społecznej.

Każdy z artykułów zawiera obszerną bibliografię dzieł 
polskich i obcojęzycznych, co umożliwia czytelnikom po-
szerzenie zakresu wiedzy. Autorzy prezentują monogra-
ficzne opracowanie koncepcji nauki społecznej Kościoła 
zaproponowanej przez Kardynała, ukazują tradycje in-
telektualne, z których czerpał, mocno akcentują etyczny 
wymiar życia gospodarczego w jego ujęciu, a także kon-
cepcję osoby ludzkiej i jej pozycji w świecie oraz wynika-
jące z tego rozumienie społeczeństwa.

Z prezentowanych przez naukowców analiz przebija się 
zasadnicza myśl: ujęte kwestie społeczne w historycznym 
skrypcie prymasa Wyszyńskiego można uznać za pierwo-
wzór, który wyznacza podwaliny lubelskiej szkoły katolic-
kiej nauki społecznej.

Wydając monografię Chrześcijańska doktryna społecz-
na, w oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia, 
wielkiego męża stanu i myśliciela, Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II składa hołd swemu Absolwentowi.

Jan Juszczak
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Fundacja Civitas Christiana została powołana w 2015 r. 
Głównymi celami Fundacji są: podtrzymywanie i upo-
wszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 
oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kul-
turowej; rozwój społeczeństwa obywatelskiego, budowa 
kapitału społecznego; przeciwdziałanie zagrożeniom współ-
czesnego świata oraz wykluczeniu społecznemu.

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez: mecenat kul-
tury, prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, 
kulturalnej, dydaktycznej, badawczej, publikowanie i roz-
powszechnianie wyników badań, prac badawczych, artyku-
łów oraz dokumentów, związanych z naukami społecznymi.

Od 2016 r. Fundacja Civitas Christiana jest wydawcą kwar-
talnika „Społeczeństwo”
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