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PRZEDMOWA

Monografia naukowa Historia. Religia. Media. Wybrane zagadnienia 
składa się z sześciu autorskich rozdziałów, które dotyczą istotnych proble-
mów współczesnego świata. Autorzy wskazanych tekstów zaprezentowali nie 
tylko ogólne problemy naukowe, lecz także swoje osobiste zainteresowania 
badawcze. Niniejsza publikacja powstała w wyniku współpracy badaczy z róż-
nych ośrodków akademickich znajdujących się w Polsce. W niniejszym tomie 
możemy znaleźć opracowania naukowców z Uniwersytetu Humanistyczno- 
Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Opolskie-
go, Politechniki Lubelskiej i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Pierwszy rozdział w tej publikacji stanowi tekst autorstwa Joanny Bocha-
czek Trąbskiej oraz Iwony Sterczewskiej zatytułowany W obliczu wojny. Jak 
Polak zagrał Niemcom na nosie czyli majora Jana Henryka Żychonia przypadki. 
We wskazanym opracowaniu autorki podjęły się charakterystyki postaci Jana 
Henryka Żychonia i jego działalności w służbie wywiadowczej na rzecz kraju, 
ze szczególnym uwzględnieniem okresu kierowania przez niego pracami Eks-
pozytury nr 3 w Bydgoszczy.

W kolejnym tekście, zatytułowanym Problematyka ubóstwa w tekstach 
skrypturystycznych, autorka Edyta Karczmarska omówiła różne znaczenia ter-
minu ubóstwo, a także sposoby naśladowania Boga w Jego ubóstwie. Komen-
tarze i opracowania do tekstów z jednej strony powielają stanowisko, że bie-
da nie oznacza grzechu, z drugiej jednak strony, wciąż pojawiają się pytania  
o powód cierpienia. Przekaz biblijny pokazuje różne znaczenia tego problemu. 
Między innymi pojawia się rozumienie biedy jako pewnego zgorszenia, ale 
także jako stanu, którego doświadczył sam Bóg w swoich narodzinach i śmier-
ci. W Starym Testamencie cały naród wybrany utożsamiał się z biedą, w No-
wym Przymierzu, sytuacja biedy była dyskutowana. Kolejny tekst autorki to 
Groza i makabra w Biblii. Komentarz biblijny do teksty ap 13,1-18, którego ce-
lem było odszukanie wskazówek jakie Biblia proponuje w tekście Ap 13, 1-18, 
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PRZEDMOWA

a w którym pojawiają się groza i makabra. Zjawiska te są częstym obrazem 
spotykanym w Piśmie Świętym. Liczne dzieła artystyczne nawiązujące do tek-
stów biblijnych ukazują sceny łączące ze sobą zniszczenie, zepsucie ludzkości 
oraz siły nadprzyrodzone próbujące uśmiercić i obezwładnić człowieka. Na 
kartach Biblii dość często można spotkać się z brutalnością i rozległością zła, 
które obecne jest w kolejnych pokoleniach. Ostatni tekst tej autorki to Ro-
dzeństwo w Biblii. Analiza wybranych przykładów rodzeństw dostępnych na 
kartach Biblii pozwala określić kondycję całej rodziny ludzkiej. Porównanie 
przykładów ze Starego i Nowego Testamentu pozwoliło na wstępne zaryso-
wanie definicji rodzeństwa. Obrany temat został poruszony ze względu na 
nieporozumienia w tejże tematyce, jakie wynikają, być może z braku znajo-
mości zakresu znaczeniowego i odniesień terminów „siostra” i „brat” oraz im 
pochodnych.

Celem rozdziału Cyfrowy świat we współczesnej edukacji autorstwa Pawła 
Juszczyńskiego i Macieja Celińskiego jest analiza zamian, jakie dokonały się 
i trwają dalej w edukacji, z wykorzystaniem nowych technologii cyfrowych. 
Internet i jego powszechność zdominowały proces dorastania, a także życie 
dorosłych. Wybór tematu determinował fakt, że technologia cyfrowa jest fun-
damentem funkcjonowania współczesnego człowieka.

Monografie zamyka rozdział Klaudii Bandoły i Pawła Kalinowskiego za-
tytułowany Wpływ mediów i internetu na występowanie zaburzeń psychicznych 
u dzieci i młodzieży. Tematyka tego tekstu skupiona została wokół wpływu 
mediów i internetu na występowanie zaburzeń psychicznych u dzieci i mło-
dzieży. Do przedstawienia niniejszego tematu zastosowano analizę literatury 
naukowej. Oglądanie przez dzieci i młodzież nieodpowiednich dla nich treści 
może skutkować pojawieniem się u nich traum i problemów psychicznych. 
Media społecznościowe mogą mieć negatywny wpływ na dzieci i młodzież. 
Z kolei młodzież doświadczająca cyberprzemocy częściej podejmuje próby 
samobójcze.

W imieniu Komitetu Redakcyjnego niniejszego tomu pragniemy podzię-
kować wszystkim osobom zaangażowanym w proces wydania tej monografii 
naukowej: wydawnictwu, recenzentom, autorom i pozostałym członkom Ko-
mitetu. Mamy nadzieję, że wieloaspektowość zakresu rozważań przyczyni się 
do lepszego zrozumienia otaczających nas zmian na świecie. 
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JOANNA BOCHACZEK-TRĄBSKA 
IWONA STERCZEWSKA 

UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY 

IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

W OBLICZU WOJNY. 
JAK POLAK ZAGRAŁ NIEMCOM 
NA NOSIE CZYLI MAJORA JANA 

HENRYKA ŻYCHONIA PRZYPADKI

Streszczenie: Od chwili odzyskania przez Polskę niepodległości, bezpieczeń-
stwo państwa było ciągle zagrożone ze strony Niemiec. W okresie międzywo-
jennym organizację Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego w terenie 
dostosowano do potrzeb służby wywiadowczej w kierunku wschodnim i za-
chodnim. W dyspozycji Referatu „Zachód” znajdowały się dwie ekspozytury: 
Nr 3 w Bydgoszczy oraz Nr 4 w Katowicach. W połowie 1939 r. uruchomio-
no kolejną, działającą w kierunku zachodnim – Nr 6 w Łodzi. W styczniu  
1930 r. stanowisko szefa Ekspozytury Nr 3 powierzono kpt. Janowi Życho-
niowi. Dzięki jego zaangażowaniu, a nierzadko i niekonwencjonalnym me-
todom pracy, placówka ta stała się najważniejszą i najefektywniejszą komórką 
polskiego wywiadu na Niemcy. Ekspozytura Nr 3 zbierała informacje z wielu 
dziedzin życia. Szczególną uwagę przywiązywano do wiadomości dotyczących 
wojska, polityki i gospodarki. W okresie od maja 1939 r. ekspozytura przed-
stawiała kilka razy dziennie meldunki sytuacyjne wywiadowcze z terenu swojej 
pracy Szefowi Oddziału II i Terenowym Inspektorom Armii. Meldunki za-
wierały dokładne dane z obserwacji wojska niemieckiego, jego ruchów, prac 
przygotowawczych do wojny itp. Zdobyty przez nią materiał wskazywał na 
nieuchronną agresję ze strony Niemiec. 

Słowa kluczowe: Żychoń Jan Henryk, Ekspozytura nr 3 w Bydgoszczy, wy-
wiad wojskowy, bezpieczeństwo
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WSTĘP

Dwudziestolecie Międzywojenne to krótki, aczkolwiek intensywny, 
wielowątkowy i barwny okres w zagmatwanych dziejach Polski, która odro-
dzona w listopadzie 1918 r. znalazła się w nowych realiach geopolitycznych  
i wojskowych. Wynikały one z dynamicznych zmian zachodzących na arenie 
międzynarodowej na początku XX w. Polska nie była krajem w pełni ukształ-
towanym terytorialnie, o jej kształcie decydowały zwycięskie mocarstwa 
pierwszego światowego konfliktu zbrojnego, plebiscyty oraz efekty zmagań 
militarnych prowadzonych przez Wojsko Polskie na Wschodzie i powstań-
czych na obszarze Wielkopolski i Śląska. Doświadczenia historyczne wska-
zywały, iż położenie geograficzne Polski było wielce niekorzystne z punktu 
widzenia wojskowego. Leżała ona bowiem na strategicznym szlaku wschód-

-zachód, którymi wiodły kierunki głównych działań militarnych. Jednym 
z priorytetów młodej państwowości było wywalczenie optymalnych granic, 
takich, które uzna forum międzynarodowe. Zadanie to było nie lada wyzwa-
niem, gdyż po zakończeniu działań I wojny światowej ówczesna linia gra-
niczna była kwestionowana niemal na wszystkich odcinkach. Stąd niezwykle 
istotna rola przypadła wojsku, a w tym fachowo funkcjonującym służbom 
specjalnym – wywiadowi i kontrwywiadowi. Na dalszy plan schodziły kwe-
stie administracyjne, ujednolicenie prawodawstwa, wprowadzenie jednej sil-
nej monety, zespolenie mentalności społecznej rozczłonkowanej przez ponad 
stulecie (Wiśniewska, Wyszczelski 2009, s. 12-30).

PIERWSZE LATA SŁUŻBY WYWIADOWCZEJ

Jedną z wyjątkowych osobowości omawianego okresu była bez wątpienia 
osoba mjr. Jana Żychonia. Zwykło mówić się o nim jako o: asie wywiadu, 
wybitnym umyśle służb specjalnych, architekcie i wykonawcy zagmatwanych  
i ryzykownych przedsięwzięć, skandaliście, pijaku, prowokatorze, osobie wiel-
ce kontrowersyjnej. Jak go zatem postrzegać, gdy przewrotnie pasują do niego 
rozbieżne opinie: cichy bohater głośnej walki lub zupełnie na odwrót – głośny 
bohater tajnego frontu? Wszystko w zależności, kto tę postać ocenia, w jakim 
kontekście. Warto przy tym pamiętać, że na tle szalonego tempa skompli-
kowanych procesów politycznych dwudziestu lat względnego spokoju, ocena 
ta jest niełatwa. Życiorys mjr. Żychonia to niewątpliwie gotowy scenariusz 
na film sensacyjny. Akcje przez niego prowadzone znalazły odzwierciedlenie  
w kilku odcinkach serialu „Pogranicze w ogniu” w reżyserii Andrzeja Konica.
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W pierwszy dzień 1902 r. w małopolskiej Skawinie urodził się syn Henry-
ka i Antoniny z domu Janas. Rodzice nadali mu imiona Jan Henryk, by w ten 
sposób oddać cześć twórcy Legionów Polskich we Włoszech – gen. Dąbrow-
skiemu. Krewki charakter powodował, że od małego coś gnało go w świat, ku-
siło przygodą. Do tego doszły trudne relacje z ojcem. Chłopak szybko opuścił 
rodzinne gniazdo, uciekł do Legionów. Od tego momentu jego nauczycielem 
życia stało się wojsko. Zasilił szeregi odrodzonego Wojska Polskiego. Uczest-
niczył w walkach o Lwów, w Małopolsce Wschodniej, brał udział w trzecim 
powstaniu śląskim (CAW, sygn. 1769/89/6023). Był to praktyczny egzamin 
dla jego charakteru oraz siły woli. Następnie trafił do służb wywiadowczych – 
znalazł zatrudnienie w Oddziale II Sztabu Generalnego. 

Terenową organizację oddziału dostosowano do potrzeb służby wy-
wiadowczej na kierunku niemieckim i radzieckim. Samodzielne Referaty 

„Wschód” i „Zachód” koordynowały w sztabie Oddziału II pracę wywiadu 
oraz kontrwywiadu. Wywiad tzw. płytki oparto na sieci krajowych ekspozytur 

– samodzielnych terenowych placówkach Oddziału II, ulokowanych przeważ-
nie w rejonach przygranicznych, koordynujących działalność wywiadowczą. 
Do marca 1928 r. Żychoń kierował katowickim Posterunkiem Oficerskim 
Nr 2 Ekspozytury Nr 4 z siedzibą w Krakowie. W latach 1928-1930 sterował 
Biurem Informacyjnym w Gdańsku, a w latach 1930-1939 Ekspozyturą Nr 3 
w Bydgoszczy. I to właśnie od tego momentu jego kariera nabrała rozmachu, 
gdzie przydał się jego zapał, pomysłowość, co w sprytny sposób pozwalało mu 
być jeden krok przed nieprzyjacielem. Niemcy mieli w nim godnego sobie 
przeciwnika. Agenci ekspozytury, którą kierował, posiadali źródła informa-
cji i kontakty w niemieckich siłach lądowych, lotnictwie i marynarce, policji, 
kolejnictwie, kołach partyjnych NSDAP i SA (Suchcitz 1988-1989, s. 166). 
Zdobyte informacje pozwalały odtworzyć w najważniejszych zarysach obraz 
sił militarnych przeciwnika na bezpośrednim przedpolu i obserwować ich dal-
szy rozwój (Jastrzębski 1994, s. 21).

NA CZELE EKSPOZYTURY NR 3 W BYDGOSZCZY

Żychoń objął stery ekspozytury z dużym bagażem doświadczeń, ale już 
wówczas miał opinię szorstkiego, pijącego i rubasznego człowieka, któremu 
zarzucano, że żył ponad możliwości, na jakie pozwalała jego pensja. Był czę-
stym tematem dyskusji. W opinii Stanisława Strumph-Wojtkiewicza Żychoń 
często i nader zuchwale powiadamiał swoich niemieckich adwersarzy o miej-
scach, w których przebywał. Oprócz tego pił ponad miarę, zawsze jednak 
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zachowując przytomność, gdy chodziło o zdobywanie potrzebnych mu in-
formacji lub o uniknięcie zastawionych na niego pułapek. Pośród gładkich 
i eleganckich sztabowców odznaczał się prowokacyjnie szorstkim sposobem 
bycia i niedbałością stroju. Słynął również z ekstrawagancji, złośliwości, cza-
sem lekceważenia dyscypliny wojskowej (Strumph-Wojtkiewicz 1986, s. 76).

W podobnym tonie wypowiadała się o nim grupa oficerów z Referatu 
„Wschód”, szczególnie kpt. Jerzy Niezbrzycki i mjr. Tadeusz Nowiński. Utrzy-
mywali oni, że metoda Żychonia to przede wszystkim głośna reklama pole-
gająca na rozgłaszaniu wszem i wobec swoich sukcesów, co nie wiele miało 
wspólnego z szeroko pojętą tajemnicą. Nowiński gorączkował się, iż Żychoń 
przebywając na terenie Wolnego Miasta Gdańska często odwiedzał lokale, 
w których spożywał nadmierne ilości alkoholu, bawił się, ale i awanturował, 
prowokując przy tym policjantów. Na domiar złego, kazał grać „Jeszcze Pol-
ska nie zginęła” pod Prezydium Policji. A przecież Abwehra znajdowała się 
w rękach wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Na jej czele 
stali przeważnie dawni oficerowie wywiadu z dużym doświadczeniem. Samo 
kierownictwo konspirowało się niemal do przesady, każdy jej funkcjonariusz 
posiadał po kilka pseudonimów i zakonspirowanych adresów (Proces Adama 
Doboszyńskiego 1949, s. 289).

Nowiński wytknął Żychoniowi, że ten ma kochankę, niejaką Lottę,  
z którą spotyka się w swoim służbowym mieszkaniu, będącym pod ostrza-
łem czujnych oczu Abwehry. Adwersarz zadał sobie przy tym pytanie: jak na 
niefrasobliwe zachowanie szefa ekspozytury reagują Niemcy? Niebywałe! Oni 
nie tylko przyklasnęli tym poczynaniom a nawet niejako sami przyczyniali się 
do jego reklamy. Warto zatem przedstawić pogmatwanej kulisy tej sprawy 
(Proces Adama Doboszyńskiego 1949, s. 289).

Na początku 1931 r. współpracę z ekspozyturą podjęła Czesława Irena 
Bociańska, znana pod pseudonimami: „Sława”, „Lange”, „Litta Heller”. Była 
rozwódką, mieszkała w Sopocie, gdzie ze względu na swoją atrakcyjność, pro-
wadziła bujne życie towarzyskie. Co ciekawe, zarówno Niemcy jak i Polacy 
uważali ją za swoją agentkę, dając początek dziwacznej grze wywiadowczej, 
jakich w tym czasie było niemało. Po rozwodzie Bociańska związała się ze 
starszym od niej o dwadzieścia lat niejakim płk. Mieczysławem P. Pod koniec 
1931 r., podczas pobytu w Gdańsku, P. ujrzał swoją kochankę siedzącą w ka-
wiarni w towarzystwie dwóch mężczyzn. Przy najbliższym spotkaniu ostrzegł 
ją, że oficerowie występujący w Gdańsku w cywilnych ubraniach to najczę-
ściej pracownicy tajnych służb, po czym udał się do Komisariatu Generalnego 
RP w Gdańsku i zameldował o sprawie kierownikowi Wydziału Wojskowego, 
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Antoniemu Rosnerowi. Ten przedstawił mu swoją koncepcję, aby zapropo-
nować Bociańskiej rolę podwójnego agenta. Pułkownik otrzymał szczegółową 
instrukcję i podczas spotkania z przyjaciółką kazał jej podtrzymać kontakt  
z mężczyznami, z którymi przebywała w kawiarni (Lemiesz 1989, s. 278). 

O następstwie tych wydarzeń dowiadujemy się z zeznań Bociańskiej  
z 1940 r., kiedy to została aresztowana przez Niemców. Początek docho-
dzeniu prowadzonemu przez Gestapo dało doniesienie jednego z agentów 
niemieckich, współpracującego z wrocławską placówką Abwehry. W maju  
1940 r. zwrócił on uwagę swoim zleceniodawcom na niejaką Littę Heller. 
Agent donosił, że przed wojną współpracowała ona z wywiadem polskim. Bo-
ciańska w natłoku obciążających ją faktów rozpoczęła współpracę z Niemca-
mi. Początkowo zlecono jej obserwację obywateli polskich odwiedzających 
kasyno w Sopocie, w szczególności stałych bywalców, utracjuszy przegrywają-
cych spore kwoty. Niemcy ustalili swoimi kanałami, że w ramach współpracy  
z polskimi służbami miała wchodzić w bliższe relacje z oficerami gdańskiej 
policji. Pierwszy taki kontakt nawiązała z oficerem Juliusem Oslowem, który 
przedstawił się jako reprezentant angielskiej firmy (Lemiesz 1989, s. 287-296). 

Na tej podstawie można wnioskować, że Oslow występował w charakte-
rze niemieckiego naganiacza. Po bliższym poznaniu kandydatki, zaaranżował 
spotkanie z dwoma oficerami policji gdańskiej, kpt. Maxem Janke oraz Oska-
rem Reile, szefem Abwehry w Wolnym Mieście Gdańsk. Warto nadmienić, że 
z przechwyconych przez Niemców dokumentów wywiadu polskiego wynika-
ło, że przełożeni Bociańskiej nie byli zadowoleni z rezultatów jej pracy, skoro 
już we wrześniu 1931 r. została zwolniona z obowiązków służbowych. Jednak 
po roku Żychoń kazał ponownie nawiązać z nią kontakt i wysłać ze specjalną 
misją do Berlina. Efekty pracy były mizerne. Bociańska zadania wykonywała 
niedbale, czasem wręcz preparowała meldunki o wydarzeniach, które nigdy 
nie miały miejsca. Romans z Bociańską nie wyszedł P. na dobre, kobieta wy-
dała go, by chronić siebie. Po konfrontacji tej dwójki, sterowanej zresztą przez 
Niemców, kobieta wymusiła na nim zeznanie, że działał z ramienia Oddziału 
II na szkodę III Rzeszy. Po upływie kilku dni P. zaczął wysyłać z więzienia pi-
sma do prowadzących śledztwo, w których przyznawał się do stawianych mu 
przez byłą przyjaciółkę zarzutów. Nie zapomniał zaznaczyć, że Bociańska była 
kochanką kpt. Żychonia. Dla pełnego obrazu należy wyjaśnić, że w ostatnich 
dniach grudnia 1930 r. w mieszkaniu dzielonym wspólnie przez Bociańską 
i pewną barmankę zjawił się porucznik policji gdańskiej. Kobiety wezwano 
na przesłuchanie. Przy tej okazji Bociańska poznała innego oficera, który 
wkrótce zaczął ją adorować. W trakcie jednego ze spotkań zasugerował jej, 
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że ze względu na dobrą znajomość języka niemieckiego, mogłaby pracować 
na rzecz Abwehry. Zaaranżował również spotkanie z komisarzem Reile. Traf 
chciał, że P. zauważył swoją przyjaciółkę w kawiarni w towarzystwie Reilego 
i kpt. Janke. Nakłonił ją, aby podjęła współpracę z Niemcami, równocześnie 
informując o sprawie wywiad polski. Z kolei kpt. Janke zlecił Bociańskiej 
nawiązanie znajomości z pracownikami gdańskiego Komisariatu Generalnego 
RP oraz odpowiednie „zaprzyjaźnienie się” z zatrudnionymi w nim oficerami 
(Lemiesz 1989, s. 282-290).

We wrześniu 1942 r., w końcowej fazie toczącego się śledztwa przeciwko 
Bociańskiej, kpt. Janke, w odpowiedzi na jedno z pytań nadprokuratora przy 
berlińskim Trybunale Ludowym, szczegółowo opisał przebieg współpracy  
z kobietą. Jak utrzymywał, Reile poza pracą w policji gdańskiej dodatkowo 
pracował na rzecz Abwehry w Królewcu, na co miał zgodą przełożonych. Pew-
nego dnia zwrócił się do niego i zasugerował, że potrzebne mu są sprytne 
agentki, które potrafiłby działać na terytorium Polski, tym samym zapropo-
nował mu Bociańską, która nie tylko utrzymywała dobre stosunki z polskimi 
kołami oficerskimi, ale również była wrogo nastawiona wobec Polski. Na-
stępnie skontaktował ich ze sobą. Zeznając dalej, nie wspomniał jednak, że 
na polecenie Reilego wręczył Bociańskiej służbowe fotografie, wśród których 
znajdowało się zdjęcie Żychonia w towarzystwie żony i dzieci. Z kolei w lu-
tym 1941 r. Bociańska zeznała w Gestapo, że spotkała się kilka razy z Re-
ilem, rozmawiała z nim m.in. na temat Żychonia i jego wizyt w Komisariacie 
Generalnym w Gdańsku. W trakcie jednego ze spotkań Reile zapytał, czy 
Bociańska jako kobieta nie mogłabym zbliżyć się do Żychonia, który miał 
niechlubną opinię kobieciarza. Zaproponował nawet, aby go upiła i w takim 
właśnie stanie doprowadziła do gdańskiego Prezydium Policji. Zaoferował 
również, że dla ułatwienia jej zadania, przydzieli jej środki odurzające. Plan 
był w miarę przemyślany, w ten oto sposób kierownik ekspozytury bydgoskiej 
miałby wpaść w ręce Reilego. 

Z racji, że do tego czasu Bociańska nie znała Żychonia, Reile wręczył 
jej za pośrednictwem Jankego zdjęcie, na którym m.in. widniał Żychoń,  
co w sposób zrozumiały, miało jej pomóc w rozpoznaniu. Fotografię przed-
stawiającą szefa ekspozytury, Abwehra odebrała przyrodniemu bratu Życho-
nia, przebywającego w omawianym czasie w Niemczech. Z innego protokołu 
zeznań Bociańskiej wynika, że Reile polecił jej, aby zraniła, a nawet zabiła 
Żychonia, gdy ten będzie znajdował się na terenie Wolnego Miasta Gdań-
ska. Kobieta zeznała również, że bezskutecznie próbowała zaczepić go w po-
bliżu siedziby Komisariatu Generalnego RP. O zamiarach Abwehry wobec 
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kierownika ekspozytury wiedział płk P., który utrzymywał kontakt z przedsta-
wicielami Oddziału II w Wolnym Mieście Gdańsku. Wkrótce też informacja 
ta dotarła do samego Żychonia, który błyskawicznie spożytkował tę wiedzę. 

W sierpniu 1931 r. Bociańska wybierała się w podróż z Gdańska do Po-
znania, gdzie miała odebrać uprawomocnienie orzeczenia sądowego o roz-
wodzie. P., który znał jej zamiary, odwiedził ją na polecenie kpt. Żychonia.  
W trakcie chwilowej nieobecności kochanki w pokoju, wyciągnął z szafy wizy-
tówkę Jankego oraz dwie fotografie. Na pierwszej znajdował się szef ekspozy-
tury bydgoskiej, a na drugiej kpt. Janke, po czym wszystko schował do leżącej 
na stole torebki Bociańskiej. Kiedy przyjaciółka wróciła do pokoju, pożegnał 
się i wyszedł. W jakiś czas później kobieta z torebką pod pachą udała się na 
dworzec, skąd wyruszyła do Poznania. W Tczewie do przedziału, w którym 
siedziała Bociańska weszli funkcjonariusze polskiego kontrwywiadu w celu 
przeprowadzenia rewizji bagażu. W torebce znaleźli zdjęcia wraz z wizytówką 
i na tej podstawie zabrali ją pod konwojem do Bydgoszczy. W siedzibie eks-
pozytury doszło do konfrontacji Bociańskiej z Żychoniem, który oświadczył, 
że wokół tego zdjęcia powstanie duży rezonans. Tym samym zakazał kobiecie 
powrotu do Gdańska, gdzie mogłaby zostać aresztowana, zalecając powrót 
do Poznania, gdzie mieszkali jej rodzice. Tak też się stało. Po przyjeździe do 
miasta wezwano ją do miejscowego komisariatu policji. W obecności kilku 
osób, w tym dwóch oficerów polskiego wywiadu, złożyła szczegółowe zezna-
nia o kryminalnych zamiarach Reilego wobec Żychonia. Po upływie kilku dni 
od oficjalnego zwolnienia Bociańskiej ze współpracy z polskim wywiadem, 
zastępca kpt. Żychonia, kpt. Bogusław Gorgolewski wysłał protokół zeznań 
agentki do prokuratury w Toruniu. Wynikało z niego, że kobieta nie współ-
pracowała z wywiadem polskim. Jednocześnie kpt. Gorgolewski poinformo-
wał prokuratora, że Reile i jego współpracownicy usiłowali namówić ją do 
działalności szpiegowskiej na rzecz Abwehry (Lemiesz 1989, s. 297-302).

Jesienią 1932 r. do Bociańskiej zwrócili się dwaj oficerowie – kpt. Su-
sicki oraz kierownik poznańskiego Posterunku Oficerskiego Nr 6 z propozy-
cją służbowego wyjazdu do Niemiec. Kobieta miała rozpracować środowisko 
berlińskich narkomanów, osób uzależnionych od alkoholu i hazardu, w celu 
rozpoznania wśród tej grupy urzędników, wojskowych oraz osób, które nada-
wałyby się do współpracy z wywiadem. Bociańska otrzymała paszport na na-
zwisko Elżbieta Maria Lange. Wyjazd nie doszedł do skutku w zaplanowanym 
terminie, ponieważ niemiecki konsulat w Warszawie odmówił wydania wizy 
pobytowej. Po upływie kilku dni Bociańska w asyście oficera polskiego wy-
wiadu wyjechała do Pragi, aby tam starać się o wizę w konsulacie niemieckim, 
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ale i ten plan nie wypalił, więc powróciła do Warszawy, gdzie zamieszkała  
w mieszkaniu wynajętym za pieniądze ekspozytury. Stąd właśnie wysłała do 
kilku berlińskich salonów kosmetycznych list z zapytaniem, czy mogłaby 
uczyć się w nich zawodu. Jedna z firm wyraziła zgodę i na tej podstawie ko-
bieta wznowiła starania o wizę, którą tym razem otrzymała i już w następnym 
roku wyjechała do Berlina. Po jakimś czasie okazało się, że bardziej zabiegała 
o swoje sprawy niż o wykonywanie powierzonych zadań, co w efekcie dopro-
wadziło do tego, że latem 1933 r. ekspozytura zrezygnowała z jej usług. 

Ponowny kontakt z Bociańską nawiązano dwa lata później. Jesienią  
1937 r. zachorowała i musiała podjąć leczenie. Jej kontakty z polskim wywia-
dem ustały. Ale to nie koniec tej zawiłej historii. W chwili wybuchu wojny 
nadal przebywała w Warszawie. Podczas okupacji stolicy nawiązała kilka zna-
jomości z Niemcami. W 1940 r. zakochał się w niej volksdeutsch, Wilhelm 
Engel, zatrudniony jako tłumacz w Policji Bezpieczeństwa. Dzięki jego pro-
tekcji została zatrudniona w dziale kadr Policji Porządkowej. Złożyła również 
dokumenty z prośbą o wpisanie jej na volkslistę. Jednak po przechwyceniu 
przez Niemców dokumentów Oddziału II wyszło na jaw, że przez lata była 
związana z polskim wywiadem. W sierpniu została aresztowana. Śledztwo 
trwało przeszło dwa lata. W lutym 1943 r. odbyła się główna rozprawa przed 
Trybunałem Ludowym. Eksperci wyrazili zdziwienie, że choć ekspozytura 
bydgoska bardzo nisko oceniła jej pracę w Gdańsku, to powierzała jej nowe 
obowiązki. Biegli upatrywali przyczyny tego stanu w jej relacjach z Życho-
niem, który podobno bardzo ją lubił. Trybunał orzekł wyrok dziesięciu lat 
ciężkiego więzienia. Na poczet kary zaliczono jej dwa lata więzienia śledcze-
go. Akta sprawy „Litty” kończą się na korespondencji pochodzącej z pierw-
szych miesięcy 1943 r., a dalsze jej losy jak dotąd pozostają owiane tajemnicą  
(Lemiesz 1989, s. 306-309).

BITWA O TAJEMNICE

Żychoń kierował wieloma spektakularnymi akcjami, które demasko-
wały działalność Abwehry, w tym słynną akcją „Wózek” polegającą na śle-
dzeniu zawartości niemieckich przesyłek transportowanych z III Rzeszy do 
Prus Wschodnich i Wolnego Miasta Gdańska. Był to niezwykle pomysłowo 
napisany scenariusz zdobywania cennego materiału wywiadowczego. Dodat-
kową zaletę stanowiły stosunkowo niewielkie koszty akcji. Jej przygotowa-
niu sprzyjała postawa samych Niemców, którzy korzystali z prawa tranzytu, 
przysługującego im w świetle postanowień wersalskich. Pociągi niemieckie 
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kursujące na odcinku Szczecinek-Chojnice-Tczew-Malbork oraz na linii Piła-
-Chojnice-Tczew były pociągami eksterytorialnymi. Zarówno pociągi towa-
rowe, jak i osobowe, przejeżdżały przez obszar Polski zaplombowane, ale ze 
względów oszczędnościowych nie były eskortowane przez urzędników pocz-
towych. Niemcy nie spodziewali się żadnych zakłóceń w czasie przewozu ani 
tym bardziej włamań. Nic bardziej mylnego. Na pierwszej stacji po polskiej 
stronie, w Chojnicach, polscy kolejarze przejmowali opiekę nad tranzytem, 
przy czym wagony plombowano w obecności kolejarzy niemieckich. Dalej, na 
stacji kończącej przejazd przez Polskę, w Tczewie, plomby sprawdzano komi-
syjnie, a pociąg przejmowali Niemcy. Wśród przesyłek pocztowych znajdowa-
ła się tajna korespondencja, a urzędnicy niemieccy rejestrowali jedynie liczbę 
wysyłanych worków. Stwarzało to doskonałe warunki do przechwytywania 
przesyłek, bowiem koperty wyjmowane z worków mogły być po kilku godzi-
nach ekspediowane następnym pociągiem. Okres ten wystarczał na zbadanie 
zawartości, sfotografowanie, staranne zamknięcie i ponowne zaplombowanie. 
Do niektórych trudniejszych akcji angażowano byłych przestępców-kasiarzy 
(CAW, sygn.I.303.4.7818). Drogą akcji „Wózek” przechwycono tajne rozka-
zy sztabów niemieckich, ustalono nowe wzory uzbrojenia oraz kilka rodzajów 
modyfikacji technicznej w modelach już znanych (CAW, sygn.I.303.4.6035). 

Żychoń stworzył skomplikowany system współdziałania dużego zespołu 
ludzi, agentów, kolejarzy, pracowników poczty, kryminalistów, zajmujących 
się przechwytywaniem przesyłek, tak, aby nie wzbudzić najmniejszych po-
dejrzeń Niemców. Przedsięwzięcie „Wózek” przynosiło w pewnych okresach 
około 60% materiałów wywiadowczych, jakie w ogóle napływały do Oddzia-
łu II ze wszystkich placówek wywiadu na Niemcy (Kozaczuk 1999, s. 202). 

Ważnym osiągnięciem ekspozytury było rozpracowanie gdańskiego po-
sterunku Abwehry. Nieświadomym źródłem informacji był niejaki komandor 
podporucznik Reinhold Kohtz, zastępca szefa tej placówki. W 1937 r. ekspo-
zytura rozpoczęła współpracę z jego kochanką, Pauliną Tyszewską (Gondek 
1982, s. 279-284). Od tego momentu do Bydgoszczy płynął szeroki strumień 
informacji dotyczących obsady personalnej placówek Abwehry, dane doty-
czące werbunku oraz niemieckich zamiarów wobec Polski. Ekspozytura wie-
działa niemal o każdym kroku przeciwnika, w pełni kontrolując sytuację na 
pograniczu polsko-gdańskim (CAW, sygn.I.303.4.6011). 

W 1936 r. Żychoń został awansowany do stopnia majora. Był to czas, 
który ustalił jego markę jako doskonałego organizatora i koordynatora 
prac ekspozytury. Rok później placówka odniosła kolejny sukces – zaini-
cjowała współpracę z Wiktorem Katlewskim (Lemiesz 1989, s. 221-222) 
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zatrudnionym w niemieckim Urzędzie Uzbrojenia Marynarki Wojennej, da-
jąc początek berlińskiej operacji pod kryptonimem „Victor”. Katlewski z wiel-
kim narażeniem życia przekazał wywiadowi polskiemu dokumenty na temat 
urządzeń morskich na całej długości wybrzeża niemieckiego. Zawierały one 
informacje dotyczące rozmieszczenia przeciwlotniczych baterii nadmorskich, 
urządzeń ostrzegawczych związanych z obroną przeciwlotniczą. Wśród prze-
chwyconych dokumentów znalazła się również wiadomość o urządzeniach 
specjalnych znajdujących się w bazie niemieckiej marynarki wojennej na 
wyspie Uznam (w Peenemünde). Według oświadczenia biegłych sądowych,  
z dowództwa niemieckiej marynarki wojennej, „Victor” ujawnił Polakom nie-
mieckie tajemnice państwowe i wojskowe o najwyższym znaczeniu. W stycz-
niu 1940 r. został aresztowany przez Niemców i postawiony przed sądem.  
W uzasadnieniu wyroku zarówno sąd, jak i biegli stwierdzili, że informacje, 
które trafiły do Oddziału II, były również cenne dla ówczesnych sojuszni-
ków Polski – Wielkiej Brytanii oraz Francji. Wszystko, co miało związek  
z zagadnieniem niemieckiej obrony w pasie morskim, było w zasadzie znane 
wywiadowi polskiemu. „Viktor” przekazał kilka tysięcy fotokopii dokumen-
tów dotyczących uzbrojenia i zaopatrzenia niemieckiej marynarki wojennej. 
Zawierały one dokładne projekty inwestycyjne dotyczące baterii nadmorskich 
i baterii przeciwlotniczych artylerii brzegowej, dane związane z obroną prze-
ciwlotniczą oraz z systemem ostrzegawczym (Gondek 1982, s. 298-299). 

Dotychczasowa działalność wywiadowcza mjr. Żychonia została doce-
niona w 1938 r. Ówczesny szef Oddziału II, płk dypl. Tadeusz Pełczyński 
złożył wniosek o odznaczenie szefa ekspozytury Złotym Krzyżem Zasługi. We 
wniosku wyeksponował jego kwalifikacje służbowe, które uznał za wybitne. 
Stwierdził m.in., iż Żychoń wykazał ogromną ambicję pracy w swojej spe-
cjalności i może poszczycić się znakomitymi wynikami. Zarówno zdolnością 
organizacji pracy w swoim zakresie, jak i niepospolitą wnikliwością dowiódł 
on swojej wielkiej przydatności na wszystkich szczeblach służby wywiadow-
czej. Docenił jego sumienność, rzeczowość, pomysłowość i umiejętność 
wykorzystywania nadążających się okazji oraz koleżeńskość. Dodał również,  
że w ostatnim okresie major uzyskał wybitne wyniki pracy, które kwalifi-
kują go do specjalnego wyróżnienia przez odznaczenie go poza kolejnością.  
W 1941 r. w podobnym tonie wypowiedział się o nim ppłk. dypl. Stanisława 
Gano, który wychwalał jego patriotyzm i lojalność. Także i on docenił jego 
talent organizacyjny, wyczucie zamiarów ludzi, umiejętność uzyskania maksi-
mum wydajności pracy u podwładnych. Zauważył również, iż Żychoń przez  
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życie przemierza przebojem, stąd też gromadzą się wokół niego ludzie mu 
nieprzychylni, niechętni oraz zawistni (CAW, sygn. 1769/89/6023).

Zgoła odmienne zdanie na temat Żychonia i jego pracy miał Julian Suski, 
ostatni przed wybuchem wojny starosta w Bydgoszczy. Jego zarzuty były róż-
ne, miał za złe majorowi, że bezprawnie, w jego ocenie, przetrzymuje on ludzi 
w lokalu ekspozytury, uczestniczy w libacjach alkoholowych oraz sprowadza 
na teren Pomorza obywateli niemieckich (rzekomo skompromitowanych 
członków wywiadu polskiego w Rzeszy), legitymujących się sfałszowanymi 
paszportami polskimi. Suski starał się unikać bliższych relacji z Żychoniem. 
Nie podejrzewał go o zdradę ojczyzny, lecz uważał go za człowieka bez skru-
pułów, zdolnego do nielegalnego postępowania, a przy tym niepoprawnego 
pijaka (Suski 1988, s. 127).

W OBLICZU WOJNY

W okresie poprzedzającym agresję Niemiec na Polskę dla ekspozytury 
bydgoskiej pracowało 60-80 stałych agentów. Materiał wywiadowczy pozy-
skiwano często drogą żmudnych obserwacji. Zdobyte informacje pozwalały  
w ogólnych zarysach odtworzyć obraz sił militarnych Niemiec rozlokowanych 
na bezpośrednim przedpolu. Tuż przed wkroczeniem Niemców na teryto-
rium Polski, rano 31 sierpnia 1939 r., mjr Żychoń przybył do Komisariatu 
Generalnego RP w Wolnym Mieście Gdańsku z ostrzeżeniem rychłego ataku 
(Borowiak 2008, s. 34-35). 

Mobilizacja ekspozytury bydgoskiej została przeprowadzona na kilka dni 
przed mobilizacją powszechną. Major Żychoń wraz z częścią jej załogi po-
został dłużej w jej siedzibie, aby opróżnić pomieszczenie. Jakież musiało być 
zdziwienie Niemców, gdy w gmachu ekspozytury zastali jedynie otwarte żela-
zne szafy. Żychoń opuścił Bydgoszcz w chwili, gdy kilkanaście kilometrów od 
miasta, w okolicach Nakła-Wyrzyska, toczyły się walki. W tym czasie Żychoń 
ze swoja ekipą przebywali we Włocławku (IPMS, s. 10-11). 

Niemal natychmiast po zajęciu Bydgoszczy Niemcy podjęli poszuki-
wania personelu i dokumentów ekspozytury – jednak bezskutecznie. Mało 
tego, Janio, bo tak zwracano się do niego, zagrał Niemcom na nosie –  
w jednym z pokoi na środku biurka, jakby na powitanie, pozostawił im bilet 
wizytowy. Pod nadrukiem wizytówki „Jan Żychoń. Major W.P.” znajdował 
się odręczny dopisek: „Götz von Berlichingen”. Jest to tytuł dramatu Johan-
na Wolfganga Goethego osnutego na tle wojen chłopskich w Niemczech  
z 1525 r. Tytułowy bohater wypowiedział posłuszeństwo cesarzowi i stanął 
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na czele zbuntowanego chłopstwa. Przez wiele miesięcy skutecznie unikał 
zastawionych na niego pułapek, nękając wojska cesarskie. Ostatecznie został 
schwytany. Postawiony na szafocie, w obliczu śmierci wypowiedział nastę-
pujące słowa: „Zawrzyjcie wasze serca szczelniej niż wrota. Nadchodzą czasy 
oszustwa, któremu dano wszelką swobodę. Nikczemni będą się posługiwać 
podstępem i chytrością, a ludzie sprawiedliwi nie unikną ich sideł”. Jeden  
z oficerów niemieckich miał wówczas powiedzieć: „Ptaszek, jak mi się wydaje, 
ma humor!” (Goethe 1956, s. 224)

OSTATNIE LATA

Tymczasem mjr Żychoń wraz z załogą ekspozytury znajdował się już  
w drodze do Francji, gdzie wkrótce objął stanowisko szefa polskiej Sekcji Wy-
wiadowczej w sztabie Admiralicji Francuskiej. Po upadku Francji, w czerwcu 
1940 r., ewakuował się do Wielkiej Brytanii (Panecki i in. 2003, s. 142-159). 
Przez krótki czas był referentem Oddziału II, a następnie powierzono mu 
szefostwo Wydziału Wywiadowczego. Na tym stanowisku odniósł liczne suk-
cesy, m.in. zainicjował współpracę z wywiadem amerykańskim jeszcze przed 
przystąpieniem Stanów Zjednoczonych do wojny, zacieśnił współpracę z Bry-
tyjczykami oraz rozbudował sieć ekspozytur i placówek Oddziału II. W 1944 
r., wskutek wysuwanych pod jego adresem oskarżeń, do dziś pozostawiających 
jeszcze wiele znaków zapytania, zrezygnował z dalszego kierowania wydziałem. 
Na własne żądanie znalazł się na froncie. Zginął w bitwie pod Monte Cassino, 
a Oddział II stracił jednego z najlepszych oficerów wywiadu (Jastrzębski 1988, 
s. 86).

Zanim jednak do tego doszło, eskalacja konfliktu na linii Nowiński, Nie-
zbrzycki – Żychoń sięgnęła zenitu. Major Żychoń poczuł się zniesławiony  
i mocno poirytowany trwającymi od lat atakami na jego osobę. Wystąpił prze-
ciwko wspomnianym oficerom na drogę sądową. Proces odbył się w Lon-
dynie przed Morskim Sądem Wojennym i toczył się w dniach 26 sierpnia –  
22 listopada 1943 r. (CAW, sygn.I.303.4.7818) Przewód sądowy potwier-
dził tylko częściowo zasadność zarzutów. Na podstawie uzupełniających się 
fragmentach zeznań świadków ujawniono, że Żychoń będąc kierownikiem 
ekspozytury bydgoskiej prowadził swoją pracę w atmosferze, która umożliwia-
ła dekonspirację działalności wywiadowczej na terenie Gdańska, jak również 
infiltrację niemiecką. Będąc osobą dobrze znaną Abwehrze, odbywał zebrania  
z oficerami placówki gdańskiej w znanym i obserwowanym przez kontrwywiad 
niemiecki własnym mieszkaniu, znajdującym się w domu Klubu Polskiego  
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w Gdańsku, gdzie miały również miejsce spotkania z agentami. Wypomniano 
mu również, że zachowywał się zbyt głośno, jak na funkcjonariusza wywiadu 
nie przystało, nadużywał alkoholu, a do tego ignorował metody pracy prze-
ciwnika i ostrzeżenia własnych oficerów. Obwiniano go za gadulstwo, przed-
stawiając w najlepszym razie jako nieodpowiedzialnego i swawolnego plotka-
rza. Co jednak najważniejsze, nie wykazano, by był świadomym narzędziem 
wywiadu niemieckiego, a tym samym państwowo nielojalnym. Kolegium 
sędziowskie orzekło więc, że swoimi oskarżeniami Nowiński znieważył mjr. 
Żychonia. (Suchcitz 1988-1989, s. 242) 

Nie można do końca rozstrzygnąć, czym kierował się mjr Nowiński wraz 
z grupą oficerów podczas rzucania kolejnych obelg. Wydaje się zasadne, że 
ich działania wynikały z dobrze pojętego obowiązku służbowego, przy czym 
zawodowa podejrzliwość cechująca tę grupę zawodową, u mjr. Nowińskiego 
osiągnęła wymiar nieprawdopodobnej obsesji. Jako żołnierz, oficer tajnego 
frontu, był wybitny, choć opinie jak widać o nim były skrajne. Od super-
szpiega, po awanturnika i zdrajcę – rzekomego współpracownika Abwehry. 
Od niepojętej lekkomyślności po majstersztyk. Z jednej strony szanowany, 
cieszący się dobrą opinią u przełożonych, z drugiej natomiast szykanowany  
i oczerniany. Ciągnące się latami insynuacje na jego temat przeżyły nawet jego 
samego. 

Po zakończeniu wojny ciało mjr. Żychonia zostało ekshumowane i osta-
tecznie pochowane na cmentarzu wojennym Monte Cassino. Rozkazem Na-
czelnego Wodza z dnia 23 lipca 1944 r. Żychoń został pośmiertnie odzna-
czony orderem Virtuti Militari V klasy (IPMS, A.XII.85/5/164). Nie dano 
mu jednak spokoju nawet po śmierci. Był to wynik niewiary, że zginął. On, 
tak żywotny i ciągle skory do żartów, mógł się przecież ponownie wywinąć 
z opresji. W grupie niedowiarków znalazł się jego odwieczny wróg, mjr No-
wiński, który bazował na rzekomej relacji jednego z oficerów informacyjnych 
spod Monte Cassino, który jakoby miał stwierdzić, że w spisach poległych 
żołnierzy 2. Korpusu nie było nikogo o nazwisku Żychoń. Z kolei po po-
wrocie do kraju mjr Nowiński skorzystał z faktu, że ówczesne władze szukały 
różnych sposobów zdyskredytowania przedwojennej Polski w oczach opinii 
publicznej i wniósł sprawę na wokandę. W 1949 r. przed Wojskowym Try-
bunałem w Warszawie odbył się proces przedwojennego polskiego entuzjasty 
faszyzmu – Adama Doboszyńskiego. Podczas rozprawy mjr Nowiński kolejny 
raz wytoczył ciężkie zarzuty pod adresem mjr. Żychonia, w tym o współpracę 
z Abwehrą (Jastrzębski 1994, s. 67-68). 
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Major Żychoń – tak często oskarżany o najgorsze rzeczy i nierzadko 
traktowany jako człowiek bezwzględny, pozbawiony jakichkolwiek hamul-
ców moralnych – był nade wszystko patriotą. Nie ulega wątpliwości, że był 
osobą bardzo kontrowersyjną. Jego zachowanie i metody pracy wzbudzały 
wiele dyskusji, które nie ustały nawet po jego śmierci. Warto uwzględnić, że 
uwarunkowania rodzinne, specyficzny tryb życia, jaki prowadził oraz wczesna 
przygoda z wojskiem, miały istotny wpływ na kształtowanie się jego systemu 
wartości. Wyrastający w atmosferze romantycznego patriotyzmu, przyszły ofi-
cer wywiadu, przechodząc poprzez kolejne szczeble kariery wojskowej, stał się 
pragmatykiem przygotowanym do realistycznej oceny uwarunkowań i sytu-
acji w jakiej aktualnie się znajdował. Przewidywał ruchy nieprzyjaciela. Był 
sprytny, działał niekonwencjonalnie, zapobiegawczo. W obliczu zagrożenia 
zachowywał zimną krew. Na swoim koncie zgromadził liczne sukcesy. Wy-
pracował sobie szacunek u podwładnych oraz dobrą opinię u przełożonych, 
o czym świadczą chociażby kolejne awanse. Jego decyzje nie były wynikiem 
brawury, lecz doświadczenia jakie nabywał w trudnym i złożonym politycz-
nie okresie odbudowy polskiej państwowości. Bez żadnej wątpliwości można 
uznać, że był on osobą nieprzeciętną, wyróżniającą się, barwną.
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IN THE FACE OF WAR. HOW A POLE PLAYED  
THE GERMANS ON THEIR NOSES  

OR MAJOR JAN HENRYK ŻYCHOŃ’S CASES.

Summary: From the moment Poland regained independence, the national 
security was threatened by Germany. During the interwar period the organiza-
tion of Unit 2 of the General Staff of the Polish Army in the field was adapted 
to the needs of intelligence service in the east and west. There were two bran-
ches at the disposal of the “West” Department: Branch 3 in Bydgoszcz and 
Branch 4 in Katowice. In the middle of 1939, another branch, functioning 
in the west, was initiated. It was Branch 6 in Łódź. In January 1930, Captain 
Jan Żychoniow was entrusted with a position of the head of Branch 3. His 
commitment or often even his unconventional methods of work enabled the 
branch to become the most important and the most effective cell in a Polish 
Military Intelligence for Germany. Branch 3 gathered information from many 
fields of life. They attached great importance to the army, politics and econo-
my. From May 1939, several times a day, the branch presented situational 
and intelligence dispatches from its area of work to the head of Unit 2 and 
Local Military Inspectors. The dispatches contained accurate data concerning 
observation of German forces, troop movements and the German prepara-
tions for the war. The material obtained indicated the inevitability of German 
aggression against Poland.

Keywords: Żychoń Jan Henryk, Branch 3 in Bydgoszcz, military intelligence, 
security
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UNIWERSYTET OPOLSKI

PROBLEMATYKA UBÓSTWA  
W TEKSTACH SKRYPTURYSTYCZNYCH 

Streszczenie: Celem artykułu było poznanie różnych znaczeń terminu ubó-
stwo, a także sposobów naśladowania Boga w Jego ubóstwie. Ubóstwo w od-
niesieniu do Trójcy Świętej, a także interpretacje tekstów świadczące o różnych 
rodzajach biedy, miały za zadanie przybliżenie do ubóstwa we właściwym sen-
sie duchowym, który otwiera na transcendencje, pozwala odnaleźć sens lub 
podjąć decyzję zawierzenia Bogu, który w swojej kenozie zniżył się do czło-
wieka. Bycie ubogim było problemem dla osób dotkniętych biedą. Na kartach  
Pisma Świętego oprócz samego problemu, spotykamy różne interpretacje po-
wodów ubóstwa. Ideałem jest bycie ubogim duchowo. Naśladowanie Chry-
stusa ubogiego pozwala osobie stać się wolną od rzeczy i osób. Ubóstwo może 
stać się powodem do zgorszenia. Jednakże istnieje błogosławione ubóstwo 
zbliżające do Boga. Temat ubóstwa zbliża do ubogiego grobu i żłóbka Zba-
wiciela. Zagadnienie ubóstwa znane jest od najwcześniejszych wieków. Przez 
kolejne etapy historii Izraela, następowały przemiany w podejściu do ludzkiej 
biedy, jak również w rozumieniu całego problemu. Komentarze i opracowania 
do tekstów z jednej strony przychylają się do stanowiska, że bieda nie ozna-
cza grzechu, z drugiej strony, wciąż pojawiają się pytania o powód cierpienia. 
Przekaz biblijny pokazuje różne znaczenia. Między innymi występuje rozumie-
nie biedy jako zgorszenia, ale także jako stanu, którego doświadczył sam Bóg  
w swoich narodzinach i śmierci. W Starym Testamencie cały lud wybrany 
utożsamiał się z biedą, w Nowym Przymierzu, sytuacja biedy była dyskutowa-
na. Znaczenie duchowego ubóstwa i materialnej biedy jest inspiracją nie tylko 
wśród biblistów.

Słowa kluczowe: ubóstwo, skandal, błogosławieństwo, rozumienie cierpienia

WPROWADZENIE

Przekaz biblijny wspomina o kwestii ubogich. Tematyka ta pojawia się 
już w starotestamentalnych przekazach. Na znaczeniu przybiera w kontekście 
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Wcielenia. Kwestia ubóstwa nie jest pomijana, pojawia się w szeregu różnych 
wydarzeń spisanych w Piśmie Świętym. Pojawiają się różne odcienie znacze-
niowe rozumienia biednych i w jakiś sposób poniżonych ludzi, zarówno poje-
dynczych, jak i w dużej mierze pojmowanych jako lud czy rodzina osób, które 
przez jakiś czas, albo przez całe życie zmagają się z ubóstwem w różnej jego 
odsłonie. 

Biedni i ubodzy zajmują w tekstach biblijnych bardziej wyróżnione 
miejsce niż to miało miejsce w innych pismach Starożytnego Wscho-
du. Ubóstwo samo w sobie nie było jednak traktowane jako dobro 
duchowe. Terminologia hebrajska odzwierciedla negatywną ocenę 
tego stanu. Obok neutralnego terminu rasz („ubogi”), występują ne-
gatywne określenia: dal („mizerny”), ’ebyon („uciśniony”), ’ani / ’anaw 
(„potrzebujący”) (Malina, 2004). 

Problematyka ubóstwa pojawia się niemalże we wszystkich dziedzinach 
ludzkiego życia, była inspiracją dla natchnionych autorów, a do dnia obecne-
go jest niewyczerpanym obszarem, dla którego nie brakuje wskazań, porad, 
określeń w tekstach biblijnych.

Zagadnienie ubóstwa, mimo wszechstronnego tam przedstawienia, nie 
przestało być rozpatrywane po napisaniu ostatniej księgi Pisma Świętego. Od-
krycia w Qumran wydobyły nowe światło na tę kwestię (por. Matysiak 2001, 
s. 43). Żydowska wspólnota esseńczyków wypracowała pewnego rodzaju po-
bożność ubogich (por. Matysiak 2001, s. 44). Wydaje się zatem zasadnym 
choćby zarysowanie ubóstwa, jakie pojawia się w koncepcjach Pisma Świę-
tego, a które ma wpływ na myślenie i duchowość wielu osób współcześnie 
żyjących. Przekaz Pisma Świętego traktowany jest jako żywe słowo Boga, któ-
re domaga się wciąż nowego podejmowania, interpretowania i zastosowania  
w różnych sytuacjach i kontekstach kulturowych (por. Ratzinger, Schchön-
born, i in. 1994, s. 81).

Metodą pracy jest analiza literatury i selekcja wybranych wątków odno-
szących się do kwestii głównej zawartej w temacie. Kwestia ubóstwa ma fun-
damentalne znaczenie dla całości wywodu. Celem jest prześledzenie znaczenia 
terminu ubóstwa w tekstach skrypturystycznych w odniesieniu do różnych 
wariantów i możliwości jego interpretacji, które mogą rozświetlić rozumienie 
Trójcy Świętej i uniżenia Syna Bożego. Naśladowanie Boga w jego ubóstwie 
może się kojarzyć ze skandalem czy zgorszeniem, niemniej poszukiwany jest 
również sens ubóstwa i kenotycznego zbliżenia Boga do człowieka w różnych 
rodzajach jego biedy.
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Ubodzy rozpatrywani będą w pięciu wątkach. Najpierw nastąpi analiza 
problematyki ubóstwa na kartach Starego i Nowego Testamentu, natomiast 
później przedstawione zostaną przebijające się tematy powiązane z biedą i jej 
interpretacją. Nawiązanie do Osoby Zbawiciela oraz Jego historii ziemskie-
go bytowania, poprowadzi do właściwego i pożądanego rozumienia ubóstwa  
w znaczeniu duchowym. Pomimo zgorszenia jakie powoduje ten stan w kon-
cepcjach biblijnych, dotykamy centralnego rozumienia chrześcijaństwa jako 
bliskości i naśladowania Boga, który jest obecny pomimo warunków życio-
wych danej osoby czy społeczności. Już w Narodzie Wybranym spotykane są 
historie osób w określonym położeniu materialnym.

UBODZY NA KARTACH STREGO TESTAMENTU

Naród Wybrany przez swoje historyczne położenie, wychylony był ku 
jakiemuś zubożeniu i zagrożeniu podstawowych dóbr w tym materialnych. 
Spotykamy różne postawy wobec kwestii ubóstwa. 

Negatywna ocena biedy nie oznaczała krytyki biednych. Prorocy uwa-
żali, że wielu ubogich to ofiary niesprawiedliwości. Adresatami naucza-
nia proroków potępiających krzywdę społeczną byli najczęściej ludzie 
zamożni. Nauczanie społeczne zawiera treści aktualne jeszcze dzisiaj. 
W najstarszych tekstach (u proroków Ozeasza, Amosa, Izajasza i Mi-
cheasza oraz w narracji o Eliaszu i Elizeuszu) znajdujemy mocną kryty-
kę oszustw ekonomicznych, kradzieży cudzej własności, nadużywania 
władzy dla wzbogacenia się, stronniczości sądów i korupcji. Nie była 
to jednak tylko sama krytyka. Prawo Mojżeszowe nakazywało obronę 
praw ubogich oraz uczynki miłosierdzia względem biednych (Wj 22, 
21-26; 23, 6; Pwt 15, 1-15; 24, 10-15; 26, 12) (Malina 2004). 

Owe podejście do kwestii ubogich, być może wynikało z podziału spo-
łecznego istniejącego w państwie babilońskim na „człowieka, syna człowiecze-
go” oznaczającego osobę wolno urodzoną, na „ubogich” i na „niewolników”. 
W tej hierarchii ubodzy posiadali ochronę swojego skromnego dobytku i nie 
byli spychani na margines społeczeństwa (por. Matysiak 2001, s. 19). Bardziej 
wyłania się dążenie do bycia wolnym, by nie spaść do warstwy niewolniczej, 
a początkowe rozumienie ubóstwa jako skutku i kary za grzech, powodowało 
pragnienie bogactwa. Ta sytuacja jednak uległa zmianie. 

Pod wpływem literatury mądrościowej powstał w Izraelu inny nurt, 
który za ideał uważał, by nie być ani bogatym, ani biednym (por. Prz 
30,7-9). Według tej koncepcji ubóstwo zaczęło być rozumiane jako 
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cnota. W końcu ubóstwo było pojmowane jako postawa religijna: 
ubogi jest pokorny wobec Boga. Ubóstwo zatem to otwarcie się na 
Boga, a ubogi był Jego przyjacielem. Był to ostateczny etap rozwoju 
pojęcia ubóstwa (Matysiak 2001, s. 19). 

Niejako ubogi był bardziej predestynowany do przyjęcia orędzia staro-
testamentalnego (por. Klimek 2003, s. 111). Wielokrotnie pojawia się temat 
ubogiego w kontekście pobożności. Charakterystyka człowieka zorientowane-
go na Boga opiera się na jego odniesieniu do ubóstwa i Słowa. Motyw ten nie 
jest zawsze gloryfikowany.

W zarysach teologii ubóstwa, reprezentowanych w obrębie Starego Te-
stamentu, spotykamy negatywne ujęcie biedy, która występuje niezależnie od 
człowieka. Wiele tekstów o pauperyzacji, rozumie ją w oderwaniu od stanu 
człowieka (m. in. Prz 6,10-11; 24, 33-34; Koh 10,18, Prz 19,1; Prz 19,17; 
Prz 30, 7-9), owa bieda nie jest powodem oceny, wnętrze człowieka jest istot-
niejsze od stanu posiadania (por. Klimek 2003, s. 112-113). Pojawia się pe-
wien nurt mądrościowy, który przejawia się odczytywaniem ubóstwa w sensie 
materialnym jako coś negatywnego, natomiast w sensie duchowym jest ono 
pożądane. W zależności od tekstów należałoby zwracać uwagę, czy opisywane 
jest zjawisko materialne, czy symbolika języka (por. Klimek 2003, s. 114). 
Wypracowanie postawy ubóstwa jako stanu człowieka niejako zawiązane jest 
zazwyczaj z bojaźnią jako cechą zbliżającą do rozumienia Boga, czy też zmianą 
człowieka powodowanego różnymi doświadczeniami, które w mniejszym lub 
większym stopniu składają się na przyjęcie Słowa i nawrócenie.

Różne sensy i interpretacje należałoby konfrontować z dostępną odsłoną 
etapu, na którym spotykamy się z ludem przechodzącym od systemu noma-
dycznego do monarchistycznego, z ludźmi, wspólnotami, przywódcami naro-
du zrywającymi przymierze, których niewierność naświetla nauczanie proro-
ków. Królowie i kapłani należeli do zdeprawowanych klas, które lekceważyły 
porządek Boży i ład społeczny, dbając o własne korzyści (Kietliński 2003,  
s. 89). Upadek moralny i ciemiężenie warstwy najuboższej powodował roz-
warstwienie i pojawienie się grzechów dotykających głównie biedaków:

1. „sprzedaż ubogiego za parę sandałów,
2. sprzedaż biednego za srebro,
3. w prochu ziemi deptanie głów biednych,
4. kierowanie biednych na bezdroża,
5. występki dotyczące sfery seksualnej,
6. wylegiwanie się przy ołtarzach na płaszczach zastawnych,
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7. picie wina pochodzącego z grzywny (por. Am 2, 6-8; Am 4, 1; 5, 10-
11.12; 8, 4.6)” (Kietliński 2003, s. 93).

Szeroka gama wypaczeń i deprawacji społecznej ludu starotestamen-
talnego przekłada się na przepowiadanie prorockie i na metafory stosowane 
względem warstw prowadzących hulaszcze życie. W tej perspektywie, rażącym 
przestępstwem jest brak zabezpieczenia praw biedaków, niewolników, zwłasz-
cza niewolnic, osób, które bez wyraźniej przyczyny pozostają w niedostatku. 
Stary Testament rozpatruje różne rodzaje biedy, w nowotestamentowych 
przekazach istnieją wątki, w których czerpie się ze starotestamentowej wizji 
bycia biednym, chorym, cierpiącym. Z wieloma dolegliwościami, które le-
czy Wcielony Bóg, związane są mentalne schematy ludzi, którzy próbują brak 
i niedostatek wytłumaczyć przykładowo przez winę jednostkową człowieka, 
albo jego krewnych.

UBODZY W PRZEKAZACH NOWOTESTAMENTALNYCH

Bycie ubogim w Nowym Testamencie wiąże się z niedołęstwem społecz-
nym i jest poniekąd związane z kalectwem fizycznym i duchowym. Często 
bywa napiętnowane jako synonim kary za grzechy lub jakiejś sytuacji powo-
dującej brak błogosławieństwa Boga, który jakoby odwraca się od takiej osoby. 
Wartością samą w sobie jest człowiek, zatem głoszenie Królestwa wiąże się 
z odkrywaniem osoby, która jest biedna czy cierpi z różnego rodzaju powodów.

Ukazywanie rzeczywistości Królestwa Bożego i wskazywanie na jego 
nadrzędną wartość stanowi istotę nauczania Jezusa. On głosi Dobrą 
Nowinę o Królestwie (Mt 4,23; 9,35). Królestwo jest darem Bo-
żym w najpełniejszym tego słowa znaczeniu, jest skarbem, o które-
go zdobycie należy się troszczyć za cenę wszystkiego, co się posiada  
(Mt 13,44nn). Jezus nie tylko wykazał swoim przykładem, że kon-
kretne ubóstwo stanowi nieodzowny warunek wejścia do Królestwa 
Bożego i stania się ostatecznie jego dziedzicem, ale wymagał od swoich 
naśladowców porzucenia wszystkich dóbr, a ubogich ogłosił błogosła-
wionymi. Królestwo Boże należy do ubogich, pokornych i biednych. 
Jezus na początku «Kazania na górze» ogłasza ubogich szczęśliwymi  
(Mt 5,3: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy króle-
stwo niebieskie). Kogo ma na myśli Jezus? Czy chodzi o nędzarzy, czy 
o tych, którzy nie pokładają ufności w bogactwach? Te dwie interpre-
tacje nie wykluczają się wzajemnie, ale dopełniają (Klich 2007, s. 116).

Ubodzy są obecni zarówno w nauczaniu, jak i w zbawczej misji Jezusa 
Chrystusa. Nie są to zawsze osoby biedne materialnie. Owa bieda to w dużej 
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mierze sposób bycia i styl życia osób, a zwłaszcza sposób myślenia, w tym też 
myślenia o Bogu. Nie wyklucza się w przekazach biblijnych ludzi ze względu 
na przypadłości, jednakże często próbuje się dociec powodu takiego stanu 
rzeczy.

Ewangeliści często powołują się na rolę ubogich w rozumieniu przyję-
cia Królestwa Bożego. Przyjmujący Chrystusa to najczęściej właśnie ubodzy. 
Widoczne są także przeszkody w osiągnięciu zbawienia. „Łukasz widzi także 
przeszkody w osiągnięciu zbawienia. Jedna z głównych to chciwość, niespra-
wiedliwość społeczna, przywiązanie się do dóbr doczesnych. Stąd Łukasz kre-
śli rodzaj duchowości ubóstwa. (…) Ubogi jest Jezus, Jego Matka, osoby z hi-
storii dzieciństwa, uczniowie, «ubogi Łazarz» z przypowieści, wreszcie wszyscy, 
którzy są «głodni» i «płaczą» którzy cierpią jakąkolwiek krzywdę. Tym wszyst-
kim Jezus «błogosławi» (Chmielewski 2002, s. 897).

Nowy Testament ukazuje niejako powszechność Bożego zbawienia. Kró-
lestwo Boże jest głoszone także ubogim, uciśnionym, skrzywdzonym przez 
ludzką niesprawiedliwość. Ubogi to nie tylko biedny, ale i pokrzywdzony 
przez los i rozmaite okoliczności. Ubóstwo zatem jest rozumiane szerzej niż 
brak czegoś materialnego, jego rozumienie przekształca się w postawę otwar-
tości wobec Bożego orędzia i Dobrej Nowiny. „Nie jest gloryfikacją biedy. 
Wiąże się z otwartością i pokorą serca na «przyjmowanie» daru (przeciwień-
stwo pychy, zadufania)” (Chmielewski 2002, s. 897). Postawa wewnętrzna, 
odpowiednia w przyjmowaniu Boga, to postawa bycia ubogim, otwartym 
na bogactwo darów zbawienia, postawa posiadania pustych dłoni, które Bóg 
może wypełnić. Ze względu na to, że ubóstwo dotyka w sposób widzialny 
Drugiej Osoby Trójcy Świętej, całe Jego życie od narodzin do grobu nazna-
czone jest gorszą pozycją materialną.

UBÓSTWO BOŻEGO GROBU I ŻŁÓBKA

Uniżenie Syna Bożego wykracza poza stereotypowy temat rozumienia 
ubóstwa jako zapłaty za grzech. Swoim cielesnym przyjściem i śmiercią, Dru-
ga Osoba Trójcy Świętej przekazuje orędzie znacznie bardziej wiążące się  
z rozumieniem ubóstwa, w które jest w stanie wkroczyć Bóg. Ubóstwo, z ja-
kim mamy do czynienia nie jest synonimem nędzy, ale określonym pomysłem 
na życie. Można się spotkać z przesadnym podkreślaniem ubogości, związanej 
z narodzinami czy śmiercią Boga. Jak wskazują na to różni autorzy, nie jest to 
uprawomocnione, bowiem należałoby oceniać ten stan rzeczy przez pryzmat 
sposobu życia i kontekstu w jakim znajdował się Wcielony.
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Na przykładzie narodzin, można prześledzić zwyczajne koleje losu, które 
miały nadzwyczajne skutki, jeżeli chodzi o dzieje ludzkości. Sam kontekst 
powicia dziecięcia nie jest nadzwyczajny. 

Tymczasem fakt, że w czasie spisu ludności zabrakło miejsca w gospo-
dzie, nie wydaje się niczym nadzwyczajnym. Nie ma też powodu sądzić, 
że Maryja i Józef nie byli świadomi nadchodzącego czasu rozwiązania, 
i że nie przygotowali się odpowiednio – według ówczesnych «ubogich» 
standardów – do narodzin dziecka. Święta rodzina nie żyła w nędzy; 
prowadziła proste i pełne ciężkiej pracy, ale godne życie. Uprzywilejo-
wanym miejscem historii zbawienia jest ubóstwo, ale nie nędza, która 
niszczy fizycznie i duchowo (Gołębiewski, Klimek 2003, s. 10). 

W podejściu do Wcielenia, należałoby bardziej akcentować sam fakt keno-
zy Trójjedynego. Ubóstwo, z jakim tu mamy do czynienia, związane jest  
z przyjęciem, czy lepiej ujmując, ogołoceniem siebie do ludzkiej natury, kon-
dycji, ciała. Skrajna solidarność z człowiekiem jest głębią ubogiego majestatu 
Bożego.

Ubóstwo żłóbka świadczy o nieskończonej różnicy między Bogiem  
a stworzeniem:

Tajemnica wcielenia nie wyczerpuje się jednak w tym Boskim samo-
-ogołoceniu. «Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem» 
- nie wahali się mówić Ojcowie Kościoła. Uniżenie Boga ma na celu 
wywyższenie człowieka. Jeśli bowiem Bóg może zstąpić i stać się jed-
nym z nas, to znaczy, że my możemy wraz z nim wstąpić, by cieszyć się 
życiem wiecznym w Bogu. Innymi słowy, wcielenie (wczłowieczenie) 
się Syna Bożego jest zapowiedzią przebóstwienia człowieka. Gdyby 
Bóg nie mógł stać się człowiekiem (to, że może, wcale nie było przed 
historycznym Wcieleniem oczywiste), to człowiek nie mógłby zostać 
przebóstwiony, czyli zbawiony (Gołębiewski, Klimek 2003, s. 11). 

Zatem owa dramatyczność wcielania się Boga, zasługuje na pewien rodzaj 
odmiany terminu „ubóstwo”. Daleka przepaść i rozdarcie między istnieniem 
na sposób ludzki, a zewnętrznym wtargnięciem bóstwa w skrajne ubóstwo 
ludzkiej natury, można rozpatrywać w odniesieniu do miłości. Zjednocze-
nie z Bogiem ma przełożenie na radykalność i rzeczywistość zjednoczenia 
z człowiekiem.

Podobnie można by, podejść do ubóstwa związanego ze śmiercią i gro-
bem Chrystusa. 
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Szczytem tajemnicy ubóstwa Boga jest misterium paschalne Chrystusa, 
Jego śmierć, zmartwychwstanie i zstąpienie do piekieł. (…) W godzi-
nie unieruchomionych nóg i unieruchomionych rąk Jezus doznał ra-
dykalnego ubóstwa, ale zarazem dokonał aktu ostatecznej nadziei bycia 
u-Boga. Okazuję się zatem, że ubogi w najgłębszym, ewangelicznym 
znaczeniu tego słowa to ten, kto ogołacając siebie oddaje się w pełnym 
zaufaniu Bogu (Gołębiewski, Klimek 2003, s. 11). 

Przedwieczne ubóstwo Boga można różnie rozpatrywać. Bazując na biblij-
nym przekazie, teologowie wymieniają szczególne objawienie się i ujawnienie 
tajemnicy ubóstwa w zstąpieniu do piekieł. Niektórzy zauważają, że tam bar-
dziej, niżeli na krzyżu, należałoby się dopatrywać ogołocenia Chrystusa. 

Jeden z najwybitniejszych teologów XX wieku, Hans Urs von Baltha-
sar sprzeciwia się teologii widzącej w zstąpieniu do piekieł, czasu naj-
różniejszych «działań» triumfującego po drugiej stronie Jezusa. Wręcz 
przeciwnie, «jak na ziemi był On solidarny z żyjącymi, tak w grobie jest 
solidarny z umarłymi». Wielkopiątkowe cierpienie jest jeszcze aktywne 
(Gołębiewski, Klimek 2003, s. 11-12). 

Wszystkie elementy składające się na bycie bezbronnym, umarłym, ogołoco-
nym są miłością posuniętą do samowyniszczenia. 

Bóg jest ubogi, ponieważ jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym, któ-
rzy egzystują nie jako samowystarczalne monady, ale jako relacje. Jest 
to ubóstwo miłości, w którym każda Osoba mówi do pozostałych: 
«Bez Ciebie nie mam nic. Jedynie w relacji z Tobą jestem bogaty».  
Ta wewnętrzna u-Boga egzystencja Boga jest fundamentem takiego, a 
nie innego kształtu misji Jezusa ubogiego (Gołębiewski, Klimek 2003, 
s. 13-14). 

Ubóstwo Bożego grobu i żłóbka, podprowadza nas ku rozumieniu ubóstwa 
w perspektywie trynitarnej. Fakty, o których wspominają biblijne perykopy, 
unaoczniają postawę bycia ubogim, reprezentowaną zarówno przez Chrystusa, 
jak i przez jego rodziców i uczniów. 

Balthasar niejako zmienia perspektywę ubóstwa poprzez zakotwiczenie 
człowieka w teatrze rzeczywistości ziemskiej. Wskazuje na doświadczenie 
człowieka jako istoty ograniczonej, ponieważ mogłoby nas nie być. Przepaść 
między Bogiem a człowiekiem rozgrywająca się w „teatrze świata” dziejów 
może zmienić tradycyjne pojmowanie ubóstwa, na rzecz ograniczoności, cier-
pienia, nie poznania. Człowiek pojawiający się jako aktor pyta o sens swojej 
tożsamości. Na pytanie „kim jestem?” następuje niejako odpowiedź, o byciu 
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dramatyczną istotą, która przejawia sens egzystencji w jej realizacji życia, do 
którego nie dostaje instrukcji. Niewspółmierność odniesień między Bogiem  
a człowiekiem występuje również w historii Chrystusa. Owo dzianie się prze-
jawia się w ogołoceniu i utracie, jakiej doświadcza w sobie Chrystus pozba-
wiony kontaktu z Ojcem. Założenia staurologii ogarniają i przezwyciężają 
wszelkie możliwe opuszczenie, zubożenie człowieka. Zarówno Wcielenie, jak 
i zstąpienie do piekieł obnaża daleko idące ubóstwo bycia. Życie jawi się jako 
zmaganie z całościowym dramatycznym przedsięwzięciem, w którym ma 
miejsce bieda i bycie ubogim (Majewski, Makowski 2003, s. 10-19). Poprzez 
faktyczność bycia ubogim Bogiem, ujawnia się w pełni potęga Jego kenozy. 
Rozumienie jej samej, zaczyna się wraz z weryfikacją tego, co dokonało się 
przy narodzeniu i śmierci Jezusa. Dzięki tym wydarzeniom, można podcho-
dzić do uniżenia i ubóstwa w formie naśladowania i/lub udoskonalania wizji 
ubóstwa jako czegoś zwyczajnego i pożądanego.

Duchowe ubóstwo jako programowa postawa chrześcijańska jest rozwi-
jana i praktykowana względem Boga i człowieka w sytuacji powodującej biedę. 
Chrześcijańskie wezwanie do służby ubogim obecne jest od czasów starożyt-
nych. Postawa wobec ubogiego nigdy nie pozostawała bez znaczenia. Istnieje 
kategoria osób tzw. „ubogich w duchu” (Mt 5,3), którym jest przypisywane 
błogosławieństwo. Pragnienie takiego duchowego ogołocenia na wzór Chry-
stusa wynika z postrzegania Boga jako źródła dobra, które przewyższa wszyst-
kie inne wartości (por. Sikorski 1989, s. 331). Zatem w rozumieniu wnętrza 
człowieka, ubogi jest błogosławiony, a to oznacza, że ubóstwo też może być 
błogosławione, pożądane i praktykowane.

BŁOGOSŁAWIENI UBODZY

Duchowe ubóstwo jest czymś diametralnie różnym niż ubóstwo mate-
rialne, niemniej każdy rodzaj biedy domaga się pewnych działań i odpowied-
niego sposobu rozumienia. Do tej pory odczytaliśmy ubóstwo jako powód do: 
niezrozumienia, zgorszenia, czy nawet powód do oskarżeń o brak błogosła-
wieństwa Bożego. Niejedna postać na kartach Pisma Świętego, ze względu na 
niedomaganie odnoszące się do zdrowia lub brak majętności, posądzana była 
o brak przychylności Stwórcy. 

Słowo ubogi nie oznacza w językach oryginalnych jedynie materialnego 
braku: 
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Grecki przymiotnik ptochós (ubogi) ma nie tylko znaczenie materialne, 
ale znaczy «żebrak». Określenie to należy wiązać z żydowskim pojęciem 
anawim, «ubogich Jahwe», które wskazuje na pokorę, świadomość 
własnych ograniczeń, ubóstwo egzystencjalne. Anawim ufają Panu, 
wiedzą, że są od Niego zależni (por. Papież Franciszek 2014).

 Zależność od Pana prowadzi do wolności. Papież Franciszek wyraźnie 
konkretyzuje sposób stawania się ubogim w duchu, czyli błogosławionym 
ubogim. Przykład Ojca Świętego pozwala lepiej zrozumieć konstrukcję bi-
blijnych wypowiedzi. Sposoby wymieniane w Orędziu Papieża są następu-
jące: powrót do ewangelicznego życia i braku przywiązania do jakichkolwiek 
rzeczy, błogosławieństwo ubogich, rozumiane jako nawrócenie powodujące 
zainteresowanie się pomocą ubogim w różnych formach współczesnego ubó-
stwa (emigracja, bezrobocie, uzależnienia), a także uczenie się błogosławio-
nego ubóstwa, które polega na tym, że od biednych ludzi można nauczyć się 
czegoś o człowieku, jego kondycji i jego godności, mianowicie m.in. tego, 
że do wartości osobistej nie są potrzebne dobra materialne, ale duchowe  
i takie, które możemy przekazać innym (por. Papież Franciszek 2014). Prze-
kazywanie dobra jest niejako centralnym tematem nauczania ewangelicznego. 
Otrzymane dary mają być rozdysponowane do tych, którzy ich najbardziej 
potrzebują. Nie chodzi tutaj o dobra jedynie wspomagające biedę materialną, 
ale w głównej mierze dary duchowe i wieczne, które związane są z eschatolo-
gią człowieka i możliwość jego relacji z Bogiem. „Ubodzy duchem” to przede 
wszystkim ludzie w pełni świadomi swojego ubóstwa, odczuwający potrzebę 
Bożej interwencji, która pozwala w mniej skrępowany sposób otrzymywać 
dobra duchowe (por. Léon-Dufour 1985, s. 1000-1001). To ludzie świadomi 
swojego powołania do relacji z Bogiem. Nikomu poza człowiekiem Pan Bóg 
nie pobłogosławił, jeżeli chodzi o jego działalność i życie (por. Rdz 1, 28). 
Osoba świadoma tego wyróżnienia, panowania nad światem wartości oraz 
zespolenia z Bogiem, stoi w obowiązku ów świat przyprowadzać do Boga (por. 
Grzybek 1991, s. 129). Błogosławione ubóstwo to także postawa służby. Jest 
to forma wyrzeczenia się, oderwania się od materialnych i osobistych dóbr 
na rzecz działania w imieniu Boga dla służenia wspólnocie (por. Harrington 
1984, s. 741). Takie służenie ma miejsce dzięki błogosławionemu życiu, które 
jest ubogie. Ubogi wobec Boga, jak również ubogi w znaczeniu religijnym to 
stan, w którym możliwe jest przyjęcie łaski, przyjęcie obdarowania miłością 
bez zapłaty (por. Rahner, Vorgrimler 1987, s. 510). Błogosławione ubóstwo 
jest postawą konkretnej osoby, społeczności i Kościoła. Powołaniem Kościo-
ła jest solidaryzowanie się z ubogimi, powinien on fizycznie i duchowo być 
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ubogi, aby dzięki jego ubóstwu, faktyczni ubodzy doświadczyli wyzwalającego 
Boga 

Historia zbawienia zakłada głoszenie Ewangelii nie dla zapłaty, ale dla 
przekazywania wiary i nowego sposobu rozumienia życia jako egzystencji  
w sensie absolutnym, pełnym i nieprzemijającym. Obrazy, które są metafo-
rą rozumienia ubóstwa bywają opacznie rozumiane, stają się także powodem 
zgorszenia.

UBÓSTWO JAKO ZGORSZENIE

Prorocy niegdyś chronili ubogich, przypominając, jak Bóg wyprowadził 
z Egiptu cały naród, który był biedny (por. Schelkle 1984, s. 287). Zdanie się 
na Jahwe jest powodem do zgorszenia. Na kartach starotestamentalnych, lud 
co jakiś czas szemrze i dosyć ma tego wypatrywania pomocy od Najwyższego. 
Ubóstwo w tym kontekście związane jest z ufnością w to, jak biedni zostaną 
wyswobodzeni, a za tym kryje się obawa czy Bóg nie zapomniał o nich, sko-
ro tak źle im się wiedzie. W czasie od zburzenia Jerozolimy w 586 r. Izrael 
żył pięćdziesiąt lat na wygnaniu babilońskim, przez co stał się społecznością 
ubogich (por. Schelkle 1984, s. 287). Po powrocie do kraju, z niewoli znowu 
zaczęły wyodrębniać się podziały społeczne, które jak poprzednio były pod-
noszone jako kwestie do Boga, który niejako miał zsyłać bogactwo i ubóstwo 
(por. Schelkle 1984, s. 287). W takim pojmowaniu należałoby jednak przejść 
do interpretacji właściwego stanu rzeczy, w której omawiano problem biedy. 

Traktowanie ubóstwa jako zła było związane z pojmowaniem bogac-
twa jako znaku Bożego błogosławieństwa i wyboru. Stary Testament 
uwydatnia bogactwo najważniejszych bohaterów biblijnej historii: 
Hioba, który przeszedł zwycięsko próbę, patriarchów Abrahama, Iza-
aka i Jakuba, królów Dawida, Salomona i Ezechiasza. W literaturze 
mądrościowej zdobycie bogactw jest znakiem pozytywnych postaw: 
zapobiegliwości, obrotności, realizmu, odwagi i oszczędności. Mędrcy 
Izraela widzieli w ubóstwie konsekwencje złych cech: lenistwa i niepo-
rządku. Skrajna bieda mogła także pobudzić do grzechu. Dostrzegano 
jednak względną wartość bogactwa, które jest przyczyną niepotrzeb-
nych trosk i nie może zastąpić ani zapewnić większych dóbr: pokoju, 
sprawiedliwości, miłości, życia wiecznego (Malina 2004). 

W tym kontekście biblijny przekaz obejmuje wszelkie możliwe postawy wobec 
rozwijanej tematyki. Jeżeli chodzi o wymiar praktyczny, to nie można pomi-
jać problemów, jakie zsyła na człowieka jego bieda i związane z tym elementy.
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Wartą poruszenia kwestią jest fakt, iż ubóstwo jest skierowane przeciw 
ludzkiej godności: 

(...) zagadnieniem wskazującym na to, że ubóstwo jest wymierzone 
przeciwko godności człowieka, jest zawarta w teologii stworzenia myśl 
o materialno-biologicznym wymiarze istnienia człowieka. Na podsta-
wie danych biblijnych można wywnioskować, że życie materialno-bio-
logiczne, a w konsekwencji wszystko co je implikuje, jest istotną cechą 
bycia człowiekiem. (…) Zdaniem biblistów, opisy stworzenia z Księgi 
Rodzaju zawierają intencję dydaktyczną, której celem jest przekazanie 
prawdy, że człowiek wedle planu Bożego jest bytem cielesnym. Być 
człowiekiem – znaczy być obrazem Bożym, także w cielesności ist-
nienia. Stworzenie człowieka na obraz i podobieństwo Boże oznacza 
szczególną świętość otrzymanego życia (Pietrzak 2002, s. 75). 

Z tych racji, zubożenie jest wymierzone w godność istoty ludzkiej, jaką 
warunkują odpowiednie warunki bytowe, umożliwiające jego rozwój oraz 
docieranie do prawdy o chrystocentrycznym wymiarze istnienia, w którym 
Chrystus jest osobą sensorodną (por. Bartnik 1987, s. 331). Centrum jest 
osoba i działalność Chrystusa. To dzięki Niemu kwestia ubóstwa i rozumienia 
człowieka cierpiącego jest związana z postawą służby i współcierpienia.

Nadmienić należy, że przeciwieństwo ubóstwa, czyli bogactwo, jest czę-
sto powodem braku dostępu do Zbawienia. Dzieje się tak, ze względu na 
wzmiankowane już na przykładzie Orędzia Papieża Franciszka, oddalenie po-
stawy związanej z błogosławionym ubóstwem. Bogaty wiąże się z rzeczami. W 
wielu przykładach biblijnych perykop, nie zauważa biedaków znajdujących 
się w swoim pobliżu, a co więcej jako bogaty nie widzi konieczności innego 
rozumienia i odczytywania swojej godności jako człowieka, godności, do któ-
rej nie potrzebne są majętności i rzeczy, które zamiast czynić wolnym, wikłają 
człowieka w przywiązanie do materii. Materialne nastawienie zasłania ogląd 
całej rzeczywistości. Nie pozwala na patrzenie poza stan posiadania. Możliwa 
jest oczywiście zmiana postawy, rozdanie majątku, albo też umorzenie długu 
wobec biedniejszego. Niemniej te wszystkie postawy są wyrazem naśladowa-
nia Tego, który stał się ubogi dla zbawienia świata. Ubóstwo to bardziej styl 
życia niż stan posiadania. Podkreślana jest pokora i kenoza Boga, który uczy 
nas bycia ubogimi duchem i wspierania innych ubogich. „Chrystus, nasz po-
średnik, okazał zarówno w swej Osobie, jak i w tym, co uczynił, mądrość i 
miłość Boga. Okazanie takiej miłości musiało mieć skutki pobudzenia nas 
do odwzajemnienia Mu miłości” (Kelly 1988, s. 293). Owo odwzajemnianie 
miłości miało też strukturę społeczną. Wynikające z dekalogu zobowiązanie 
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i regulacje, nazywane „prawem ubogich”, odnosi się do cudzoziemca, tubylca 
i przybysza. Akcentuje się tu nawiązanie do wyzwolenia i ziemi obiecanej (por. 
Papieska Rada Iustitia Et Pax 2005, s. 17). Zamysł miłości Bożej realizuje się 
poprzez naśladowanie Jego postawy wobec ludzkości.

ZAKOŃCZENIE

W Piśmie Świętym spotykamy się z różnymi podejściami do kwestii ubó-
stwa. Bywa ono z jednej strony etapem w dochodzeniu do Boga i zdaniem 
się na Niego w ufności, cierpliwości, niedostatku, a z drugiej strony bywa 
interpretowane jako skutek złego prowadzenia życia lub wręcz wystawienia 
go na niebezpieczeństwo. Należałoby podkreślić, że doświadczenie ubóstwa 
implikuje pytania o jego sens. Zarówno społeczne, jak i indywidualne dywa-
gacje, w powiązaniu z sensem dziejów i stworzenia, powodują wypracowanie 
określonej postawy wobec ubogiego. 

Ubóstwo stwarza zagrożenie człowieka, w rozumieniu dysfunkcji jego 
biologicznej cielesności, ale także stwarza przeszkody we wszechstronnym 
jego rozwoju. Egzystencjalny fenomen ubóstwa, wraz z objawieniem chrze-
ścijańskim, otwiera przed ubogimi i bogatymi wspólną eklezjalną wspólnotę, 
która posiada szerokie spektrum realizacji.

Przekaz Pisma Świętego pozwala na stwierdzenie, że kwestia ubogich 
została tam gruntownie przepracowana. Interdyscyplinarne interpretacje i ba-
dania tekstów pozwalają na analizę i prześledzenie rozwoju terminu „ubogi”. 
Ubóstwo dzięki chrześcijaństwu nabiera kształtu naśladownictwa Mistrza, za-
wierzenia Mu, chęci służenia i oczekiwania pomocy, której nikt poza Bogiem 
udzielić nie może. Ubóstwo w pozytywnym znaczeniu jest postawą wyczeki-
wania na obdarowanie wartościami transcendentnymi.
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POVERTY ISSUES IN SCRIPTUAL TEXTS

Summary: The aim of this paper was to explore the various meanings of the 
term poverty, as well as the ways of imitating God in His poverty. Poverty 
in relation to the Holy Trinity, as well as interpretations of texts testifying 
to different kinds of poverty, were intended to bring us closer to poverty in 
its proper spiritual sense, which opens us to transcendence, allows us to find 
meaning or to decide to trust God, who in His kenosis has lowered Himself to 
man. Being poor was a problem for those in poverty. In the pages of the Bible, 
apart from the problem itself, we find various interpretations of the causes of 
poverty. The ideal is to be spiritually poor. Following the poor Christ enables a 
person to become free from things and persons. Poverty can become a scandal. 
However, there is a blessed poverty that comes close to God. The theme of 
poverty brings us closer to the poor tomb and manager of the Savior. The issue 
of poverty has been known since the earliest centuries. Over the next stages of 
the history of Israel, followed the changes in the approach to human poverty, 
as well as the meaning of the whole problem. Comments and studies texts on 
the one hand, they are following the position that poverty does not mean sin, 
on the other hand, there are still questions about the reason for suffering. The 
biblical account shows different meanings. Among other things, there is the 
understanding of poverty as a scandal, but also as a state that has experienced 
God in his birth and death. In the Old Testament, the chosen people identi-
fied with poverty, in the New Covenant, the situation of poverty was discussed. 
The importance of spiritual poverty and material poverty is an inspiration not 
only for of biblical scholars.

Keywords: poverty, scandal, blessing, understanding suffering
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UNIWERSYTET OPOLSKI

GROZA I MAKABRA W BIBLII. 
KOMENTARZ BIBLIJNY  
DO TEKSTU AP 13, 1-18 

Streszczenie: Groza i makabra są częstym obrazem spotykanym w Piśmie 
Świętym. Liczne dzieła artystyczne na podstawie tekstów biblijnych ukazu-
ją sceny łączące ze sobą zniszczenie, zepsucie ludzkości, siły nadprzyrodzone 
próbujące uśmiercić i obezwładnić człowieka. Na kartach Biblii dość często 
można spotkać się z brutalnością i rozległością zła, które obecne jest w ko-
lejnych pokoleniach. Stan ludzkości często jest spowity masakrą i wojnami 
powodowanymi oddawaniu się w niewolę bożkom i słabościom władającym 
ludzkim bytem. Wiele ciekawych motywów związanych z grozą znajduje się 
w Apokalipsie św. Jana. Jest to księga pełna symboli i wizji. Nie oznacza to, że 
w innych miejscach Biblii nie znajdziemy wątków o podłożu makabrycznych 
zdarzeń, czynów i zamierzeń. Istnieją teorie naukowe o tym, że w Apokalipsie 
następuje reinterpretacja Księgi rodzaju. Symbolika tekstów biblijnych pozwa-
la na zestawianie ich i porównywanie podobnych lub/i identycznych sformu-
łowań. Dla przykładu w Księdze rodzaju występują podobne makabryzmy jak 
w księdze Apokalipsy. W Piśmie Świętym często pojawiają się opisy śmierci, 
zagłady jako obrazy pełne makabry i grozy. Motyw śmierci i łączenia się z Bo-
giem, czy też śmierci, ze względu na miłość do Niego albo też alegorie śmierci 
i męki, jakie mogą ją poprzedzać. Pewną rzeczą jest śmierć każdego człowieka. 
Biblia natomiast nadaje życiu wymiar eschatologiczny. Znaczy to, że pomi-
mo możliwych katastrof i upadków ludzkiej natury, jest coś więcej. Są rzeczy, 
które przemijają, ale też takie, które pozostają pomimo śmierci. Celem arty-
kułu jest odszukanie wskazówek jakie Biblia proponuje w tekście Ap 13, 1-18,  
a w którym pojawiają się groza i makabra. Słowo Boże jest tym, które zbawia  
i prowadzi do wieczności, a jednocześnie ostrzega przed możliwym zatrace-
niem możliwości pełnego i godnego życia na tym świecie. Niejako sam Bóg 
staje się przewodnikiem człowieka po tej ziemi. Czy groza i makabra w Biblii 
mówią coś o Stwórcy? Może należy się Go bać? Albo też mówi coś o człowie-
ku, który na podstawie biblijnych treści może zrozumieć swój lęk? Być może 
chodzi i o Boga i o człowieka?

Słowa kluczowe: Groza, Biblia, Bestia, Apokalipsa,
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WPROWADZENIE 

Apokalipsa jest dziełem trudnym i fascynującym, różne rodzaje inter-
pretacji pozwalają na obcowanie ze Słowem Bożym w perspektywie eschato-
logicznej, jak i praktycznej. „Pismo Święte odzwierciedlające żywe doświad-
czenie Ludu Bożego w Kościele, jest nośnikiem jego objawienia w historii” 
(Hahn 2021, s. 29). 

Poszukiwanie syntezy i metod krytycznej interpretacji biblijnej jest ko-
nieczne dla zrozumienia sposobu powstania teksów i ich interpretacji (Hahn 
2021, s. 30-31). Sposób tworzenia, odwołania, Sitz im Leben, osoba uważana 
za autora Apokalipsy - wszystkie te faktory mają wpływ na podejście do słów 
natchnionych. W Apokalipsie spotykamy się z pewnym rodzajem symboli-
ki, gdzie wyimaginowane przedstawienia religijne odwołują się do niebezpie-
czeństw, które czyhają na człowieka (Leon-Dufour 1985, s. 65). Mimo że ła-
two dzisiaj wyobrazić sobie Bestię i wszelakiej maści potwory, to jednak groza 
i makabra płynąca z tekstu biblijnego odwołuje się do przeciwników planu 
zbawienia człowieka. Aby lepiej zrozumieć tekst, konieczne jest określenie 
gatunku literackiego.

GATUNEK LITERACKI

Rekonstrukcja zamysłu autora spotyka się z pytaniami na temat rodzaju 
dzieła literackiego. Istnieją teorie o tym, że Apokalipsa jest zwykłym listem 
pasterskim ze względu na podobną budowę do pism pasterskich wcześniej 
tworzonych - zarówno wstęp i skierowanie tekstu do wielu kościołów, jak  
i formuła końcowa pożegnania.

Apokalipsy św. Jana nie należy traktować jako zbioru zwierzeń osobi-
stych wielkiego wizjonera. Jest to natomiast orędzie, które przywódca 
kościelny skierował do wspólnoty żywej, znajdującej się w konkretnej 
sytuacji, a jest to sytuacja krytyczna czasów prześladowań. Jak świadczy 
zwłaszcza początek tej Księgi jest to orędzie (list) pasterskie skierowany 
do wielu Kościołów, które przeżywają pewne trudności. Reaguje na 
nie, wyjaśnia i ukazuje wyjście (Bednarz 2013, par. 1-4). 

Dla słuchaczy tych słów gatunek ten był znany, a sam rodzaj wypowiedzi 
nie jest czymś nowym. Literatura apokaliptyczna była obecna już wcześniej. 
Zjawisko apokaliptyki w judaizmie dotyka przełomu wieków III/II przed 
Chrystusem (Urbanek 2012, s. 7). Była to powszechna forma przemawiania. 
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Nurt prorocki, w który wpisuje się autor podkreśla główne zadanie pro-
roka, który wiąże Boga z człowiekiem w określonym czasie, wyjątkowych 
okolicznościach, czasie próby czy w zbliżającym się niebezpieczeństwie (Leon-

-Dufour 1985, s. 788). „Wydarzenia historyczne interpretowane przez pro-
roków stają się nośnikami objawienia, stają się teofanią. Bóg przez nie działa,  
a w działaniu siebie przedstawia” (Jelonek 1991, s. 83). 

Apokalipsa jest w pewnej mierze gatunkiem, przez który wypowiadają 
się prorocy:  

Apokalipsa Janowa bliska jest perspektywom nauczania proroków 
pragnących wywołać duchowe przebudzenie przez odwołanie się do 
wydarzeń związanych z zawarciem Przymierza i powołaniem Izraela. 
Uwaga poświęcona królestwu Bożemu przez autorów starotestamen-
talnych popycha autora Apokalipsy do podkreślenia pilnej potrzeby 
przyjęcia postawy adekwatnej do przyjścia Chrystusa, dopełniającej się 
w Kościele (Férant 2015, s. 45). 

Wizja apokaliptyczna staje się niejako rzeczywistością, która domaga się 
życia, w którym słuchacz Słowa opowie się za Bogiem i sprzeciwi się złu i Złe-
mu. Groza i makabra to wynik sprzeniewierzenia się Bogu i pójścia za Złym. 
Zatem ten rodzaj apokalipsy, proroctwa, listu pasterskiego może być odczyty-
wany w różnych wymiarach. „Jeśli chodzi o rodzaj literacki, Księga objawienia 
jest apokalipsą, jakkolwiek spokrewnioną z proroctwem, listami i dramatem. 
(…) Apokalipsa jako starożytny gatunek literacki wydaje się zdradzać płyn-
ność i pewien brak precyzji” (Brown, Fitzmyer, Murphy 2001, s. 1542). 

Zwornikiem jest cel, który ma doprowadzić do zbawienia, a oprócz nie-
go należy też zwrócić uwagę na kontekst i umiejscowienie tej księgi w Piśmie 
Świętym.

KONTEKST, MIEJSCE KSIĘGI  
W KANONIE I CZAS POWSTANIA

Nieoczywistą sprawą było uznanie księgi Apokalipsy jako niezbędnej  
w Biblii, ale to właśnie w jej przekazie cały wcześniejszy kanon znajduje swoje 
odzwierciedlenie1. 

1 Użytek jaki w II w. uczynili z Apokalipsy montaniści spowodował nieufność i wątpliwości przed 
włączeniem jej do kanonu. Wschód chrześcijański miał z tym trudności, natomiast na zachodzie 
nie było większych problemów z uznaniem księgi za natchnioną (Jasiewicz 2010, s. 163). 
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Fakt, że Apokalipsa Janowa została włączona do kanonu chrześcijań-
skiego (w odróżnieniu od popularnych apokalips Piotra i Tomasza),  
a więc stała się częścią Nowego Testamentu, oznacza, że Kościół uznał 
ją za księgę natchnioną i inspirującą. (…) Umieszczenie Apokalipsy 
na końcu kanonu jest także wielce wymowne. Wewnętrzny porządek 
ksiąg Nowego Testamentu ma charakter tematyczny; nie zależy od 
daty ich powstania. Ewangelie umieszczono na początku Nowego Te-
stamentu, ponieważ wyjaśniają podstawę wiary. Na końcu mamy Apo-
kalipsę, w której na czoło wysuwa się wymiar eschatologiczny i której 
głównym tematem jest nadzieja chrześcijańska. Nasza Biblia zaczyna 
się od stworzenia i »utraty raju«, natomiast jej punktem kulminacyj-
nym jest »ponowne stworzenie« świata (»niebo nowe i ziemia nowa«), 
jako pewnego rodzaju »raj odzyskany« (Farmer 2001, s. 1671).

Pozycja na końcu jest niejako podsumowaniem i odmienieniem perspek-
tywy. Gdy w nowotestamentalnych przekazach znajdujemy wypełnienie sta-
rotestamentalnych zapowiedzi, to księga Objawienia ugruntowuje w przeko-
naniu o ostatecznej wygranej Boga i przyszłości z nim dla tych, którzy wobec 
przeciwności i wrogów opowiedzą się za Nim i jego panowaniem. 

Tło powstania dzieła nie wynika z wizji i prorockiego uniesienia au-
tora. Księga jest odpowiedzią na trudny czas Narodu wybranego do relacji  
z Panem Wszechświata. Historyczne uwarunkowania są zawarte w przesłaniu 
jakie można odczytać z wartkiej akcji rozgrywającej się w tekście.

W czasach, gdy powstawała Apokalipsa, władcą Rzymskiego Imperium 
był Domicjan, którego poddani otaczali kultem (w Efezie wybudowa-
no mu świątynię i postawiono wielki posąg). Myliłby się jednak ten, 
kto sprowadzałby symbol Bestii jedynie do dawnego Imperium; jest 
on ponadczasowy: w każdej epoce może zdarzyć się, że władza poli-
tyczna będzie uzurpować sobie prawa niemal boskie, prawa do decydo-
wania o tym, co dobre i złe, wbrew Bożym przykazaniom, oczekując 
służalczej czci od poddanych. A jeżeli ktoś wierny Bogu powie katego-
ryczne» Nie!?« (Piekarz 2014, s. 204). 

Kontekstem jest opowiedzenie się wobec prawdziwego kultu wbrew pro-
pagowanemu kultowi cesarza, władcy obwołującego się bogiem i stawiającego 
sobie świątynie. 

Czytelnicy Apokalipsy – współcześni św. Janowi – do których księga była przede 
wszystkim skierowana, dobrze rozumieli jej cel i aluzje do ówczesnej sytuacji 
oraz widzieli w niej polemikę z religią państwową. Wymagania państwowe sta-
wały się rzeczywistą groźbą dla Kościoła Chrystusa. Czy chrześcijanie powinni 
ulec tym wymaganiom? Uznać za prawdziwe bóstwa państwowe? Od chrześcijan 
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wymagano przecież czci cesarza. Św. Jan pisze w ten sposób, gdyż w polityce ce-
sarskiej Pana i Boga widzi elementy antychrześcijańskie (Bednarz 2013, par. 1-4).

Jeśli chodzi o czas i miejsce napisania dzieła, to można spotkać się z po-
dwójną datacją i różnymi podaniami. Świadectwa o tym nie są jednoznaczne. 
Jedne ze starszych świadectw Ireneusza i Euzebiusza z Cezarei, Wiktoryna  
z Pettau i Hieronima przypisują czas panowania cesarza Domicjana i ostatnie 
lata jego władzy przypadające na lata 81-96. Natomiast apokryficzne dzieła 
pt. „Dzieła Jana” i fragment z dzieła „Muratoriego” przypisują napisanie za 
panowania władcy Nerona w latach 54-68 (Gryglewicz, Mędala [br. r. wyd.], 
s. 513-538). Według wielu tłumaczy miejscem napisania jest Patmos (Gry-
glewicz, Mędala [br. r. wyd.], s. 513-538). Po zapoznaniu się z kontekstem, 
czas określić strukturę tekstu i motyw przewodni. Struktura tekstu jest nieja-
ko opowiadaniem i narracją zawierającą zarówno grozę, jak i makabrę, która 
związana jest z Bestiami i działaniami jakie podejmują, by zaszkodzić ludziom.

STRUKTURA TEKSTU

Strukturę tekstu można zawrzeć w sześciu punktach, które stopniowo po-
kazują sposób działania Bestii i tych, do których adresuje ona swoje działania. 

A  (13,11-12a) – Ogólna prezentacja Bestii z ziemi i jej wyglądu - relacja do 
Bestii z morza

B  (13, 12b) – Działanie: ku komu (w ogólności) kieruje ona swoje działanie 
w jakimś celu

C (13,13) – Na czym polega znak, który zwodzi, i do kogo jest on 
zaadresowany

C’  (13, 14a) – Jaki skutek (generalnie ujęty) wśród adresatów wywołuje 
znak, który zwodzi

B’  (13, 14b-17) – Skutki szczegółowe działania Bestii i dookreślanie 
adresatów

A’ (13, 18) – Konkluzja – liczba Bestii z morza (Siemieniec 2018, s. 257).

Struktura całego rozdziału opiera się na mamieniu, na rozgrywkach ni-
czym z wojny partyzanckiej. Walka dotyczy zwodzenia i parodiowania rzeczy 
należących do Boga i Jego samego. Rozdział 13 opowiada o dwóch Bestiach, 
które wychodzą, by przeciwstawiać się ludziom i z nimi walczyć. Sposób 
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wprowadzenia ich jest charakterystyczny, bowiem z morza rozumianego 
jako chaos wchodzi bestia o dziesięciu rogach i siedmiu kłach, a co za tym 
idzie twór asymetryczny. Asymetria świadczy o nieporządku, nieładzie, czymś  
o nieułożonej strukturze i przeznaczeniu. 

Gdy Jan patrzy na to co się rozgrywa daje dwie wskazówki. Pierwsza 
dotyczy wytrwałości tam, gdzie są pokusy, kuszenie i zło, a druga to mądrość, 
by rozróżniać i nie dać się omamić parodiom dzieł Bożych (Kuraś 2020, 
00:00:00-01:41:00). Struktura i zawiązanie wątków mamienia i parodiowa-
nia dzieł Stwórcy przeplata cały tekst. Odkrycie fałszu i przeciwników Boga 
następuje w dramatycznych okolicznościach. Groza i makabra są przewodnią 
treścią walki dobra ze złem. Wybrany fragment posiada swoistego rodzaju 
interpretacje i komentarze, które są istotne dla całej księgi.

KOMENTARZE

Interpretacji Apokalipsy było wiele2. W wybranym fragmencie można 
dokonać podziału na dwie części, w których występują podobne motywy 
związane z władzą Bestii i sługami powodującymi spustoszenie i zamęt. Strach 
i groza są obecne w tekście dla ukazania władzy Bestii i jej zamiarów wobec 
planów pokrzyżowania zamysłu Boga.

Pierwsza część rozdziału 13 opiewa na dziesięć wersetów - Ap 13, 1-10 
- gdzie ma miejsce przekazanie panowania Bestii, a władzę przekazuje smok.

Wizja dwu Bestii w rozdz. 13 do akcji wkraczają dwie nowe postacie;  
o pierwszej z nich autor wspomniał już w 11,7, określając ją jako »Be-
stię, która wychodzi z Czeluści«. Jeżeli rozdz. 12 świętuje zwycięstwo 
Boga i Baranka oraz ostateczną klęskę szatana, to ten rozdział mówi 
nam o desperackiej walce szatana z potomstwem Niewiasty (12,17) – 
walce toczonej za pomocą jego narzędzia, Bestii wychodzącej z morza 
(13,1) (Farmer 2001, s. 1686).

Rozdział 13 jest określany jako walka dobra ze złem. Z Kościołem wal-
czą tajemnicze istoty, tj.: smok i bestia wychodzące z morza i druga bestia, 
która wychodzi z ziemi, czyli Szatan, będący smokiem reprezentowany jest 
przez obydwie bestie (Kozyra 2008, s. 250). W Apokalipsie niespotykany jest 
termin „antychryst”, niemniej jednak siły zła są reprezentowane przez różne 

2 Sugerowano się kierunkami tj. chiliastycznym, milenarystycznym jak u Hipolita. Orygenes  
i Metodiusz interpretowali Ap alegorycznie, powstał też nurt recapitulatio, a później interpretacje 
egzegetów przybierały charakter przepowiedni, albo też skupiano się na literackim dziele, porów-
nywano teksty z podobnymi tekstami historycznymi (Gryglewicz [br. r. wyd.], s. 346-357).  
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postacie i symbole. Makabryczne postacie i czyny, których chcą dokonać 
przeważają w opisie na temat walki i rozpoznawania postaci, które mamią  
i nakłaniają do wiary w swoje podobieństwo do Boga.

Przypisuje się czasem samym Bestiom znaczenie, co nie oznacza, że wy-
stępuje tylko jedna i jedyna ich interpretacja. 

Bestia wychodząca z morza to Imperium Rzymskie, obraz królestwa 
Szatana odznaczającego się niewiarygodną wprost perwersją. Bestię 
wychodzącą z ziemi utożsamia się z propagowanym w Azji Mniejszej 
kultem cesarza. Ap 13, 1-10 zawiera aluzję do szykan, z jakimi spoty-
kają się ci, co uchylają się od tego kultu (Kozyra 2008, s. 250). 

Z opisów Bestii wynika, że Szatan przekazuje jej władzę. Sposób opisu 
Bestii jest wymownym zaprezentowaniem zdolności, jakimi dysponuje.

Bestia posiada aż dziesięć rogów, na których znajdują się diademy. Są 
to symbole władzy. Znów »siedem głów« symbolizuje bystrość i prze-
biegłość Bestii. (…) Dziesięciu królów i dziesięć diademów wskazuje 
na Rzym, a szczególnie na przywłaszczenie kultu Bożego przez rzym-
skich cesarzy, łącznie z tytułami, które tylko Bogu przysługują (deus, 
divus, divi filius, dominus – gr. kyrios) (Langkammer 2009, s. 134). 

Parodiowanie Boga w przekazaniu władzy zwierzęciu zespalają trzy szcze-
góły odnoszące się do mocy-tronu-władzy, które przypominają pełnomocnic-
two Boga powierzone Synowi (Langkammer 2009, s. 135). Bestia jest tworem 
osobowym, którego celem jest naigrywanie się z wszelkich dzieł Bożych doko-
nanych w historii zbawienia. Prowadzenie wojny przeciwko wyznawcom ma 
miejsce poprzez m.in.: bluźnierstwa, nawiązania do dzieł Boga i pokazywanie 
dzieł podobnych im, walczenie przeciwko świętym, szatańskie sztuczki i zwo-
dzenie mające na celu wybicie uczniów i ich dezorientację. 

Mimo wydających się oczywistych manifestacji ośmieszających Boga 
możliwe jest pomylenie się wierzących. Szatan jako antystwórca wykazuje po-
dobieństwo do Lewiatana i Starodawnego Węża (Karczewski 2013, s. 38-39). 

Jak łatwo można dać się oszukać: uwierzyć zewnętrznym pozorom ła-
godności i dobra, i nie rozpoznać głosu Smoka – Szatana. Ta Bestia, 
Fałszywy Prorok, a zarazem propaganda pierwszej Bestii: (»sprawia, że 
ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii«) nie stosuje 
przemocy fizycznej ale ogłupia, »zwodzi mieszkańców ziemi«. Potrafi 
nawet czynić niezwykłe znaki, by jej działanie było bardziej przekonu-
jące (Piekarz 2014, s. 205). 
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Ogłupienie jest wyrazem braku mądrości ulegania ułudzie świata, któ-
ry proponuje jakiś twór przypominający Boga, ale nie mający z Nim nic 
wspólnego. 

Język symboli i szyfrowane komunikaty mają za zadanie ukazanie nie-
ludzkiego charakteru tego co się dzieje. Chodzi o ubóstwienie Bestii połączo-
ne z nakazem tego, by wszyscy mieszkańcy ziemi oddali pokłon takiemu wład-
cy (Farmer 2001, s. 1686). Następuje tu przeciwstawienie się i bunt wobec 
Boga. Mity kananejskie wspominają o Yam „Morzu” jako bóstwu skłócone-
mu z Baalem. Morze jest przeciwnikiem Boga, stanowi mitologiczny symbol: 
buntu, chaosu, otchłani, czeluści i sprzeciwu wobec Niego (Brown, Fitzmyer 
i Murphy 2001, s. 1561). Bestia próbuje ugruntować swoje panowanie nad 
ziemią i osobami, które nie rozpoznają różnic między znakami jakie daje Bóg, 
a jakie tworzy ona. Groza polega zatem na braku odnajdywania różnic mię-
dzy osobami. Obecność Bestii, potworów, jak widać jest możliwa do ukrycia  
i utajnienia na tyle, że możliwe są błędy ludzi.

Druga część rozdziału 13 opiewa na osiem wersetów - Ap 13, 11-18 - 
zdania te potwierdzają, że druga Bestia (fałszywy prorok) jest na usługach 
pierwszej Bestii (Langkammer 2015, s. 242). Owa Bestia ziemi ma dwa rogi 
podobnie do rogów Baranka i mówi jak Smok, przedstawiona jest jako fał-
szywy prorok (Brown, Fitzmyer i Murphy 2001, s. 1561). Coraz większe 
upodobnienie się do Baranka jest sposobem na zagładę prawdziwych wyznaw-
ców Chrystusa. 

Zwodnicze sztuczki, szatańskie zakusy przybierające na sile, oznaczają 
praktyczne wyeliminowanie przynależności do Baranka. 

W Ap 13 pojawią się kolejne przestrogi dotyczące sytuacji ludzko-
ści pozostającej w mocy szatana. (…) Naśladowanie Baranka może 
współbrzmieć z charakterystyką działalności bestii zawartej w Ap 13, 
12-17. Można to określić jako wprowadzanie fałszywego kultu pierw-
szej bestii (…) Można powiedzieć, że działanie bestii ma w sobie coś  
z przeciwieństwa ewangelizacji, jest propagowaniem fałszywej religii 
(Karczewski 2016, s. 55-58). 

Fałszywa religia to także nawiązanie do fałszywych ludzkich bogów  
i osób przypisujących sobie niezasłużoną cześć. Wcześniejsze teksty nawiązują 
do kolejnych wersetów. 

Bestia wychodząca z morza to cesarze rzymscy, o których symbolicznie 
mówi się, że jest ich siedmiu. W Ap 13, 11-18 autor podaje szczegóły 
dotyczące jednego z nich. Ukazuje go jako antychrysta, który został 
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śmiertelnie ranny, ale rana się zagoiła. Może nim być Neron redivivus, 
który usiłował się zabić, lecz przeżył i po powrocie z ucieczki do Partów 
stał się wielkim prześladowcą Kościoła (Kozyra 2008, s. 250).

Holistyczne spojrzenie na rzeczywistość bosko-ludzko-duchową pozwala 
na zrozumienie Ap 13, 1-18 jako tekstu, w którym oprócz Baranka mamy do 
czynienia z siłami duchowymi, które reprezentują Bestie, a także z duchową 
sferą człowieka, która domaga się walki i przeciwstawienie się wszystkiemu, co 
nie jest Bogiem. W tym tekście to właśnie ludzie stają się narzędziem, dzięki 
którym Bestie realizują swój plan (Siemieniec 2008, s. 293).

Dwa wnioski, jakie płyną z wybranego tekstu pozwalają na świadomą 
walkę przeciw bestii, smokowi i wszelkim upodobnieniom do Baranka i praw-
dziwej religii. Autor zachęca do wytrwałości (gr. hypomone) i do mądrości. 
Aby wytrwać należy kierować się mądrością, która demaskuje fałsz i mamienie 
bestii. Należy też, dzięki wierze, wytrwać w prześladowaniach, przetrzymać 
ogłupianie i parodiowanie. Po interpretacjach istotna jest krytyka.

KRYTYKA

Badania naukowców skłonne są do oddzielenia autorstwa czwartej Ewan-
gelii i Apokalipsy. Egzegeci podkreślają różnice językowe i sposób nazewnic-
twa samego autora, a także brakuje im częstszych aluzji do życia Chrystusa 
(Gryglewicz, Mędala [br. r. wyd.], s. 513-538). Z drugiej strony niektórzy  
z autorów potwierdzają, że chodzi o Jana ewangelistę. „Napisanie Księgi Ba-
ranka zostało powierzone Janowi, uczniowi Pana. Podczas gdy w swej Ewan-
gelii i listach umiłowany uczeń występuje bezimiennie, tutaj trzykrotnie wy-
mienia swe imię (…)” (Balthasar  2005, s. 45). 

Widzący prorok ma niejako przestrzec przed możliwym upadkiem ludzi 
pod pręgierzem bestii, fałszywego proroka i smoka, których działanie jest co-
raz bardziej wyspecjalizowane.

Apokalipsa mimo tego, że jest dziełem m.in. profetycznym, dotyczącym 
symboli, wizji i audycji nie jest w zamierzeniu pisana dla pogrążania kogo-
kolwiek w lęku. Apokaliptyka jako gatunek była znana i wykorzystywana dla 
przekazywania treści o charakterze nauczania w pewnych obrazach i sposobie 
patrzenia na rzeczywistość. Nie chodzi o banie się dla samego lęku, ale dla 
zrozumienia czegoś wykraczającego poza świat emocji i powierzchowności.
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Celem autora Apokalipsy nie jest straszenie czytelników, ale nauczenie 
ich mądrego, optymistycznego (tak!) spojrzenia na historię. Apokalip-
sa nie pozostawia złudzeń: owszem, w świecie, w którym żyjemy, są 
wojny, nieszczęścia, głód… to wszystko zapewne jeszcze spotęguje się 
przed nadejściem Dnia Ostatecznego, ale ostatnie słowo (i ostateczne 
zwycięstwo) należy do Boga (…) (Piekarz 2017, s. 150).

Triumf Baranka nad wrogami jest tematem przewodnim podejmowa-
nym w całym dziele i poszczególnych rozdziałach. W Ap 13, 1-18 Bóg jawi 
się jako ten, który daje się poznać i rozpoznać. Dzieła Bestii i podszywanie się 
pod Niego nie jest niemożliwe do rozpoznania.

Fascynacja księgą może prowadzić do błędnych wniosków, które nie-
poddane krytyce mogą rozprzestrzeniać się w różnych formach i wierzeniach. 
Nie należy w tekstach i cyfrach dopatrywać się ukrytych zagadek i magicz-
nych rozwiązań. Ówczesne zwyczaje wyjaśniają fenomeny, które mogą być 
opacznie tłumaczone. Dla przykładu liczby jako oznaczenie osób nie są czymś 
niespotykanym. 

Praktyki obecne w starożytności są proste w swoim przesłaniu i wynikają 
najczęściej z przyjętych w tamtym czasie ustaleń. Przykładowo Apokalipsa za-
leży od gematrii, która przypisywała literom w alfabecie greckim i hebrajskim 
liczby tak, by można rozszyfrować inskrypcje numeryczne jako osoby, dlatego 
według znawców liczba 6663 oznacza najprawdopodobniej władcę Nerona 
(Brown, Fitzmyer i Murphy 2001, s. 1687). Myśląc o realiach archeologicz-
no-historycznych, egzegeza biblijna odwołuje się do konkretnych odkryć, 
tj. wykopalisk i starożytnych tekstów kultury z czasów, w których powstawał 
kanon ksiąg natchnionych (Łuczkiewicz 2010, s. 10). Jest on związany z kon-
kretnymi odkryciami i tłumaczeniami z języków oryginalnych.

PODSUMOWANIE

Środowisko kulturowe i teksty starożytne sprzyjające powstaniu 
apokaliptycznego dzieła pozwalają patrzeć na jej interpretację przez pryzmat 
dostępnej wiedzy z tego okresu.

Istnieją różne klucze interpretacyjne, jednakże odchodzi się od mistycz-
nych natchnień skierowanych do proroka na rzecz odpowiedzi autora Apoka-
lipsy na zastaną sytuację społeczno-polityczno-religijną (Jankowski 2000, s. 24). 

3 Trzy szóstki są bliskie liczbie siedem. Pełnie oznaczałyby trzy siódemki św. Jan odwołuje 
się do symboliki, która ukazuje, że człowiek jest daleki od doskonałości, ale jest cenny wśród 
hierarchii stworzeń (Szamot 2018, s. 155).
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W rozdziale 13, 1-18 można zauważyć wątki spotykane w innych miej-
scach Biblii. Odwołania do stałych elementów kanonu pozwalają widzieć  
w dziele i tym rozdziale pewną kontynuację.

Główne przesłanie Apokalipsy można by wyrazić słowami: człowieku 
pamiętaj, że Bóg rządzi wszystkim co się dzieje i tak zwane świeckie 
wydarzenia, wcale nie są tylko świeckie. Nie ma historii powszechnej, 
która byłaby tylko historią polityczną. Za wydarzeniami politycznymi 
rozgrywa się tajemnicze Boże działanie, ale ciągle z definicji tajemnicze 
i ciągle nie do końca zrozumiałe (Jankowski 2000, s. 24). 

Stworzenie komentarza do rozdziału 13 nie jest prostym zadaniem, dla-
tego został on naszkicowany, a co za tym idzie możliwe są doprecyzowania  
i pogłębienia. Groza ukazana w Biblii na przykładzie tego fragmentu jest 
ostrzeżeniem i zachętą do patrzenia i oceniania wedle rozumu i wiary, a nie 
według podobieństw i iluzji jakie mogą wytworzyć osoby nieprzychylne 
człowiekowi.

Sąd nad światem nie jest zagadką, do której nikt nie potrafi znaleźć 
rozwiązania. Odpowiedź na pytanie, po której stronie staje człowiek jest od-
powiedzią, która decyduje o jego relacji z Bogiem o czym mówi m.in. tekst  
Ap 13,1-18. 

Dlatego także te obrazy Apokalipsy, które ukazują sąd Boga nad świa-
tem, powinny nas skłaniać bardziej do postawy pełnego szacunku 
milczenia w obliczu ukazującej się w ten sposób miłości Boga, niż do 
motywowanego ciekawością rozwiązywania zagadek związanych z za-
szyfrowanymi liczbami, czy do zarozumiałego odrzucania całości, jako 
konglomeratu zdezaktualizowanych czy wręcz mistycznych aluzji (Bal-
thasar 2005, s. 101). 

Synchroniczne spoglądanie na tekst Ap 13,1-18 pozwala na ujrzenie lu-
dzi jako tych, którzy doświadczają udręk i mogą przetrwać owe doświadczenia, 
ale także tych, którzy dają się zwieść i nie potrafią zidentyfikować fałszywego 
proroka, Bestii i smoka.

Groza i makabra w Biblii ukazują możliwą porażkę człowieka, który uwi-
kłany jest w różne sytuacje, wobec których musi stanąć po stronie prawdziwe-
go lub fałszywego stwórcy. Narracja przedstawiona we wskazanym fragmencie 
Apokalipsy jest szansą dla człowieka na zastanowienie się nad otaczającym go 
światem i grozą, jaka jest w nim obecna. Makabrą poniekąd jest brak roz-
poznawania w świecie właściwych postaw jak wytrwałość i mądrość, przez  
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które można zobaczyć i odróżnić parodię rzeczywistości od oryginalnego jej 
znaczenia.
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HORROR AND MACABRE IN THE BIBLE.  
BIBLICAL COMMENTARY ON THE TEXT OF AP 13,1-18

Summary: Horror and macabre is a common image found in Scripture. Nu-
merous works of art on the basis of biblical texts show scenes combining de-
struction, corruption of humanity, supernatural forces trying to kill and over-
power man. On the pages of the Bible, it is quite common to encounter the 
brutality and vastness of evil that is present in future generations. The state of 
humanity is often seised of massacres and wars caused by the slavery of the idol 
and the weakness wielding human existence. Many interesting motifs related 
to horror are located in the Apocalypse of St. John. It is a book full of symbols 
and visions. Which is not to say that elsewhere in the Bible we will not find 
threads about the basis of gruesome events, deeds, and intentions. There are 
scientific theories that the Apocalypse is reinterpreting genesis. The symbolism 
of biblical texts allows them to be juxtamized and compared with similar and/
or identical phrases. For example, genesis has similar macharisms as in the 
book of Apocalypse. In Scripture, descriptions of death, doom often appear as 
images full of macabre and horror. The theme of death and connection with 
God, or death because of love for Him, or allegos of death and the oriles of the 
oriness that may precede it. One thing is the death of every person. The Bible, 
on the other hand, gives life an eschatological dimension, that is, despite the 
possible catastrophes and falls of human nature, there is more. There are things 
that pass away, but also things that remain despite death. The purpose of the 
chapter is to look for the instructions that the Bible proposes in Ap13, 1-18, 
which contains horror and macabra. The Word of God is the one who saves 
and leads to eternity, while warning of the possible loss of the possibility of a 
full and dignified life in this world. In a sense, God himself becomes man's 
guide to this earth. Does the horror and macabra in the Bible say anything 
about God? Maybe you should be afraid of Him? Or does he say something 
about a man who, based on biblical content, can understand his fear? Perhaps 
it is about God and man?

Keywords: Horror, Bible, Beast, Apocalypse
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UNIWERSYTET OPOLSKI 

RODZEŃSTWO W BIBLII

Streszczenie: Analiza wybranych przykładów rodzeństw dostępnych na kar-
tach Biblii pozwala określić kondycję całej rodziny ludzkiej. Porównanie przy-
kładów ze Starego i Nowego Testamentu pozwoliło na wstępne zarysowanie 
definicji rodzeństwa. W Biblii nie używa się słowa rodzeństwo. Używane ter-
miny to brat i siostra oraz ich pochodne. Terminologia używana na oznaczenie 
sióstr i braci może być myląca. Według tekstów Chrystus z Nazaretu miał 
braci i siostry. Nie jest to jednak jego prawdziwe rodzeństwo. Istnieją bowiem 
wątki o siostrach i braciach, którzy nie są rodziną. Nowy Testament poka-
zuje takie stosunki interpersonalne, które nazywane są wspólnotą braterską. 
Celem artykułu jest zrozumienie powiązań między osobami bliskimi, które 
przypominają więzy rodzinne i mogą świadczyć o tym, że osoby przedstawione 
w tekstach biblijnych w pewien sposób stają się bliskie. Obrany temat został 
poruszony ze względu na nieporozumienia w tejże tematyce, jakie wynikają, 
być może z braku znajomości zakresu znaczeniowego i odniesień terminów 

„siostra” i „brat” oraz im pochodnych.

Słowa kluczowe: Biblia, rodzeństwo, wspólnota braterska, bracia i siostry 
Jezusa

WPROWADZENIE

Na kartach Starego Testamentu spotykamy wiele powiązań rodzinnych, 
w których można odnaleźć miłość i troskę, jak również konflikty i wcześniej-
sze dzieje tych rodzin. W Biblii znajdują się liczne historie związane z rodzeń-
stwem. Stary Testament, jak i Nowy Testament odwołuje się do więzi tak 
bliskich jak rodzinne więzy krwi. W Biblii zawarte są losy i historie rodzeństw. 
W tekstach biblijnych są one złożone i warunkowane nie tylko poprzez pokre-
wieństwo, ale także poprzez wspólne interesy polityczne, sprawy dziedziczenia,  
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bycie pierworodnym, związanie z grupą społeczną, a także ze sprawami kultu, 
obowiązkami i przywilejami. 

Interesującą sprawą poruszaną zwłaszcza w perykopach biblijnych i obu 
Testamentach jest właściwa relacja między rodzeństwem. Występujące w tek-
ście wzmianki o tym, że Syn Boży posiada braci i siostry wymagają interpreta-
cji. Interesujący jest zatem również sposób użycia terminów odnoszących się 
do rodzeństwa oraz jego zakres. 

Celem badawczym tego artykułu jest prześledzenie motywów biblijnych 
związanych z „rodzeństwem” i jego pochodnymi. Pytania, na które szukana 
jest odpowiedź są następujące:

1. Jakie przykłady relacji w rodzeństwach spotykamy w Starym 
Testamencie?

2. Czy Nowy Testament wnosi coś nowego do rozumienia terminów: 
rodzeństwo, braterstwo, jaka jest ich charakterystyka?

3. W jaki sposób można opisać rodzeństwo bazując na biblijnym 
przekazie?

4. Jak do kwestii rodzeństwa podchodził Chrystus i czy On sam miał 
rodzeństwo?

5. Co pozostaje wspólne dla rodzeństwa rozumianego dosłownie i me-
taforycznie, a co pozostaje różne?

Literatura została wyselekcjonowana pod kątem zagadnienia głównego. 
Są to w przeważającej części pozycje z zakresu teologii biblijnej, które następ-
nie uzupełnione zostały o komentarze, słowniki i pozycje odnoszące się do 
treści wynikłych z analizy1. 

DEFINICJA RODZEŃSTWA, JEGO SYNONIMY  
I ZAKRES ZNACZENIOWY 

Próbując wyrazić całościową wizję biblijnego orędzia o rodzeństwie  
i jego odmianach, należałoby odejść od posiłkowania się jednym terminem.  
W tekstach biblijnych nie używa się terminu „rodzeństwo”. W Piśmie Świę-
tym częściej spotykamy się z wąskim lub szerokim rozumieniem braterstwa. 

1 Metoda zastosowana do artykułu jest wieloetapowa. Najpierw zastosowana została analiza 
pojęcia „rodzeństwo”, „braterstwo” i jego pochodnych w Piśmie Świętym. A następnie po wy-
szczególnieniu powtarzających się elementów badanego zjawiska następuje drugi etap, gdzie 
odszukano przykłady rodzeństw i ich wzajemnych relacji. Kolejny etap polegał na zestawieniu 
wszystkich elementów wcześniej przeanalizowanych dla odkrycia powiązań pomiędzy szczegó-
łowymi częściami tworzącymi całość.
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Ono natomiast odnosi się do osób spokrewnionych, jak i osób przysposo-
bionych do trwania w określonej wspólnocie rodzinnej czy też wyznaniowej. 
Częściej spotykany termin to „brat”, który oznacza więzi rozumiane jako ro-
dzina, rodzeństwo i bliskie pokrewieństwo. Braterstwo oznaczało także więź 
siostrzaną. Idea braterstwa, która tożsama jest z rodzeństwem, w Biblii ma 
szersze zastosowanie niż w rozumieniu klasycznym jako pokrewieństwa wyni-
kającego z posiadania tych samych rodziców. 

W pierwszym znaczeniu rodzeństwo dotyczy zarówno potomstwa tych 
samych rodziców, jak i więzów krwi, jednakże nie jest to wyczerpująca defini-
cja. Braterstwo to także: przynależność do tego samego narodu, więzy tej sa-
mej religii, więzy przyjaźni i wspólnych zainteresowań (por. Romaniuk 1992, 
s. 19-26). 

Braterstwo kształtuje się na różnych płaszczyznach, ale zawsze jest nam 
dane: przez jedną krew (pokrewieństwo, braterstwo zrodzone, bio-
logiczne), przez wspólne korzenie (braterstwo etniczne) czy taki sam 
los (braterstwo historyczne). Inaczej mówiąc, braterstwo może wystę-
pować w mikroskali, jak i w makroskali. (…) pojęciem pokrewnym 
braterstwu jest też „wspólnota” (gr. koinonia); w tym słowie kryje się: 
zbiorowość, gremium, grupa, społeczność, jedność, solidarność, wza-
jemna więź, dzielenie się, uczestnictwo. W Nowym Testamencie ko-
inonia występuje 19 razy (Wójtowicz 2007, s. 6-7). 

Biblijne rodzeństwa są zatem de facto braterstwami, w których skład 
wchodzą zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Zakres pojęcia braterstwo wykra-
cza znacznie poza rodzinę i osoby tam zrodzone.

Braterstwo tłumaczone przez greckie adelfos i hebrajskie ach posiada sze-
roki zakres znaczeniowy, w którym znajdują się terminy metafizyczne i po-
chodne dotyczące także różnych stopni pokrewieństwa (por. Romaniuk 1992, 
s. 90). Mimo że najczęściej spotykane tłumaczenie odnosi się do faktycznych 
terminów o znaczeniu dosłownym, sytuacja nazewnictwa zmienia się w różne 
zastosowania więzi, które wychodzą poza rodzinę. Powstaje też pytanie, czy 
brat to bliźni, czyli osoba, ku której kieruje się przykazanie miłości. Wymienia 
się trzy słowa, które mają podobne znaczenie, jednakże różnią się sposobem 
zawierania relacji. „Przykładowo: braci nie wybiera się, tylko przyjmuje; nato-
miast przyjaciół dobieramy według własnych preferencji. Bliźnim jest zarów-
no brat, jak i przyjaciel, ale także ten, który nie zalicza się do tych kategorii” 
(Paszkowska 2013, s. 45).

Ze względu na przesunięcia w obrębie tekstów natchnionych, dla anali-
zowania słowa „rodzeństwa” będzie używany także termin „braterstwo”. Dla 
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pełniejszego oglądu przywołane zostaną wybrane przykłady rodzeństw zarów-
no ze Starego, jak i Nowego Testamentu, aby na tej podstawie odkryć powią-
zania i cechy charakterystyczne będące odpowiedzią na relacje między ludźmi 
w rodzeństwach, czy szerzej w braterstwie. Poruszony zostanie także motyw 
krewnych Chrystusa i relacji interpersonalnych w Biblii, mających pole zna-
czeniowe bliskie terminowi rodzeństwa i wspólnoty braterskiej. Na początek 
przywołane zostaną przykłady ze Starego Testamentu.

PRZYKŁADY RODZEŃSTW W STARYM TESTAMENCIE 

W Starym Przymierzu spotykamy się głównie z trzema wątkami dotyczą-
cymi rodzeństwa, braterstwa i bliskich więzi rodzinnych. Następują one po 
sobie - najpierw widoczny jest odwieczny zamysł, po wtóre konieczne staje się 
Przymierze, a następnie jako trzecie wyłania się dążenie do przywrócenia wię-
zi w rodzeństwach, między braćmi, siostrami, skłóconymi rodzinami i roda-
mi toczącymi między sobą wojny (por. Léon-Dufour 1994, s. 104-105). Od 
Księgi Rodzaju widoczny jest zamysł Boży o powszechnym braterstwie, które 
zostaje zniweczone i musi zostać odnowione w Przymierzu z Bogiem. Trwa-
nie w przymierzu skłania do rozlicznych powrotów i rozwiązywania trudnych 
sytuacji, takich jak godzenie się skłóconych rodzeństw, które zrywały więzi  
i relacje, czasem między całymi pokoleniami. Owe trzy tematy są przewodni-
mi motywami starotestamentalnego rozwoju koncepcji braterstwa i rodzeń-
stwa. W tym paragrafie zostaną poruszone relacje między trzema rodzeństwa-
mi, a mianowicie: między Kainem i Ablem, Ezafem i Jakubem oraz Józefem 
i jego braćmi.

Odwołując się do pierwszej Księgi Starego Testamentu, spotykamy od-
wieczny zamysł Bożej woli, która jak się okazuje zostaje zniweczona.

Powołując do życia «z jednego tylko człowieka» cały rodzaj ludzki (Dz 
17,26; por. Rdz 1-2), złożył Bóg w sercu człowieka pragnienie jednego 
wielkiego braterstwa w Adamie; marzenie miało się jednak ziścić do-
piero po bardzo długim czasie (por. Léon-Dufour 1994, s. 104-105). 

Synowie Adama, jako jedno z najbardziej charakterystycznych rodzeństw 
na kartach Biblii udowadniają, że ludzkość pogrążyła się w grzechu do tego 
stopnia, że brat nie rozpoznaje brata, zabija go czyniąc zbrodnię przeciwko 
powołującemu do życia Bogu, braterstwu, rodzeństwu i całej ludzkiej ro-
dzinie (por. Léon-Dufour 1994, s. 104-105). Na arenę życia rodzinnego  
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i więzów najbliższych członków rodziny wkrada się grzech, który jak widać na 
powyższym przykładzie może zawładnąć sercem człowieka. 

Pierwszy zabity jest figurą, w której zawarty jest problem zabójstwa  
w rodzinie. 

Abel jest pierwszą ofiarą w dziejach świata. Jego los stanowi paradygmat 
ilustrujący ludzką przemijalność i śmiertelność związaną z naturą czło-
wieka (por. 3, 19.22-24). Problem leży jednak w tym, że śmierć spo-
tkała go nie z woli Boga, lecz z ręki powodowanej gniewem i zazdrością 
własnego brata (Lemański 2013, s. 286). 

Dla polepszenia sytuacji konieczne jest podjęcie walki ze złem i ustalenie 
zasad współżycia rodzinnego i plemiennego. Gdy Kain zabija swego brata 
Abla, zostaje naruszona więź z Bogiem, ale też z innymi ludźmi. Aby uniknąć 
krwawego odwetu zabójca brata uznaje grzech i jego skutki. 

Gdy Kain błaga Boga o zmiłowanie, wskazując, że skutki grzechu są 
nie do zniesienia, Bóg przyrzeka ochronę i daje wyróżniające znamię. 
Jest to jeden z licznych biblijnych gestów, zwracających się przeciwko 
prawu krwawego odwetu (Brown, Fitzmyer i Murphy 2004, s. 19). 

Odwet i rywalizacja odnoszą się do kolejnych bohaterów, którzy ze wzglę-
du na błogosławieństwo przeznaczone pierworodnemu stają się wrogami.

Przywilej bycia starszym synem nie pozwala młodszemu bratu na przeka-
zanie przez ojca błogosławieństwa. 

Tak więc prawo pierworództwa silniejsze jest od prawa uczuć lub mó-
wiąc inaczej: przywileje pierworodnego były większe od przywilejów 
bardziej umiłowanej żony. Po śmierci ojca głową rodziny stawał się 
zazwyczaj syn pierworodny. (…) Prócz tego, pierworodnemu przy-
sługiwało bardzo szczególne błogosławieństwo, udzielone przez ojca 
w chwili śmierci i cenione bardziej niż największe dobra materialne 
(Romaniuk 2015, s. 54). 

Prawo dotyczące pierworództwa było niekiedy zmieniane i zawieszane, 
a wskutek tego błogosławieństwo wraz z przywilejami mógł otrzymać inny 
syn, jednakże prawodawca w Starym Testamencie wprowadził ochronę inte-
resów pierworodnego chroniąc go przed niesprawiedliwością ojca (Paszkow-
ska 2013, s. 79). Błogosławieństwo wyszarpane podstępem staje się ważne. 
Ojciec przekonany był, że podchodzi do niego starszy syn. Młodszy dokonuje  
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oszustwa. Bracia zostają przez ten występek poróżnieni i tracą więź rodzinną 
i ludzko-braterską.

Opowieść o Ezawie i Jakubie zawiera motyw centralny o wprowadzaniu 
w błąd bliźniego i to tego najbliżej spokrewnionego, a chęć odebranie błogo-
sławieństwa za brata doprowadza do fałszu w rodzeństwie.

A więc wszystko tu jest fałszem: fałszywa tożsamość, fałszywe imię, fał-
szywe szaty, fałszywe mięso, fałszywe owłosienie, fałszywa woń, fałszy-
wy dialog. Tylko błogosławieństwo jest prawdziwe: to życzenie – za 
łaską Pana Boga – obfitości zboża i moszczu winnego, poddaństwa 
ludów i narodów, przewagi nad braćmi; do tego życzenia patriarcha 
dołączył jeszcze prośbę o społeczny «parasol ochronny»: złorzeczący 
Jakubowi niech będą przeklęci, błogosławiący go niech będą błogosła-
wieni! (Wójtowicz 2007, s. 72). 

Rodzinne układy i praktykowana tradycja nie uchroniły od spisku, któ-
ry miał dalekosiężne konsekwencje. Rodzeństwo kolejny raz jest przestrzenią,  
w której dokonuje się niesprawiedliwość za sprawą przemocy. Podobnie jak  
w przypadku historii Kaina i Abla, Ezaw też zapragnął zabić brata, ale nie 
doszło do tego jedynie z powodu jego ucieczki i ukrycia się. Owa batalia  
o błogosławieństwo zatruła obydwa rodzeństwa.

Ostatnim przykładem rodzeństwa, które pomimo trudności zachowuje 
relację braterstwa i wzajemnego wybaczenia jest historia z Józefem i jego je-
denastoma braćmi, którzy nie mogąc znieść tego, że jest on bardziej niż oni 
miłowany przez ojca, wrzucają go do studni i sprzedają, aby raz na zawsze się 
go pozbyć. Mimo to Józef przebacza winę i pomaga rodzinie w potrzebie, gdy 
tej brakuje żywności i stary ojciec posyła synów do Egiptu. Szukanie żyw-
ności wiąże się też ze znalezieniem brata. Znalezienie to związane jest także 
z wyrażeniem przez braci poczucia winy i szukaniem przebaczenia za swoje 
wykroczenie przeciw rodzinie i rodzeństwu.

Kiedy w końcu po wielu przygodach i perypetiach odnajdują Józefa, 
kiedy opowiadają o poczuciu winy względem niego, ten z jednej strony 
dokonuje wspaniałych gestów przebaczenia: obdarza ich zbożem i ofia-
ruje im pieniądze, a z drugiej – wystawia ich na kolejne próby, aż jeden 
z nich (Juda) – dotknięty miłością ojca – dojrzeje do zrozumienia, iż 
nie może powrócić do domu bez brata (Wójtowicz 2007, s. 95). 

Idea braterstwa wiąże się z czymś więcej niż więzami. W dużej mierze we 
wszystkich historiach chodzi o miłość. 
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Historia Józefa to historia synów, którzy nie potrafią być braćmi. (…) 
Jakub szczególnie kochał Józefa. (…) Kochał Józefa, bo był synem 
zrodzonym w starości, był synem Racheli, którą Jakub kochał, a poza 
tym… po prostu dlatego, że był jego ulubieńcem. Jakub w młodości 
też miał problemy z ojcem. Jakub i Ezaw byli synami Izaaka. Izaak 
bardziej kochał Ezawa, jego żona natomiast wolała Jakuba (Costacurta 
2005, s. 93).

Każde z rodzeństwa chce być najbliżej miłości rodzicielskiej, chce otrzy-
mać błogosławieństwo, chce by jego ofiara podobała się Bogu. Temat rodzeń-
stwa związany jest z problemem matczynej i ojcowskiej miłości. Faworyzowa-
nie dziecka prowadzi do tragedii, a te wynikają z winy ojców i matek, które 
tak okazują miłość. Rodzeństwo w Biblii zawiera w sobie problematykę czło-
wieka, antropologię związaną z historią życia danej osoby.

Przekaz starotestamentalny odwołuje się do rozumienia człowieka i jego 
funkcjonowania w rodzinie i społeczności. „Skądinąd wiadomo, że pojmo-
wanie człowieka, albo biorąc bardziej całościowo – antropologia, musi być 
punktem wyjścia do wszelkiej refleksji na temat człowieka, jego egzystencji  
i działalności” (Jankowski 2008, s. 5). 

Rodzeństwa przedstawione jako przykład możliwego traktowania osób  
w rodzinie przekonują o słabej kondycji ludzi zaproszonych do powszechnego 
rozumienia braterstwa jako zamysłu Boga wobec człowieka. 

Rodzina i rodzeństwo jako podstawa narodu i budowania relacji zawo-
dzi w wielu opowiadaniach, co widać w historiach trzech przedstawionych 
rodzeństw. W wymienionych przykładach kiełkuje i urzeczywistnia się m.in. 
chęć rywalizacji i wybicia się ponad swojego brata. Niezależnie od początku  
i rodzaju grzechu skutek jest prosty do przewidzenia. Jedynie w ostatnim opo-
wiadaniu o braciach następuje pozytywny zwrot i wybaczenie dokonujące się 
w rodzinie. Niemiej zauważalny jest też obraz niszczący człowieka. 

Przywileje, jakie spadają na pierworodnego albo też ówczesne prawa są 
powodem do niezgody i niezdrowego podejścia do relacji rodzinnej wyraża-
jącej się w trosce i szacunku do rodzeństwa. Między braćmi i rodzeństwami 
oprócz przywilejów istniały również obowiązki i prawa, które wypełniano  
i miały one charakter zakazów i nakazów. Stary Testament wymienia przykła-
dowe pięć zasad regulujących życie rodzeństwa. Są one następujące: zakazuje 
się rodzeństwu prowadzenia waśni, żywienia nienawiści, prześladowania swo-
jego brata (por. Kpł 19, 19; Rdz 13, 8; Rdz 33, 3n, Am 1, 11), rodzeństwu 
należało anulować długi (por. Pwt 15, 3), instytucji braterstwa, czyli rodzeń-
stwu ze względu na więzy należała się wierność (por. Syr 7, 18), bracia powinni 
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się miłować i uczestniczyć w swoich nieszczęściach (por. Prz 17, 17; 2Sm 1, 
26), a także ustawodawstwo starotestamentalne dawało braciom prawo lewira-
tu (por. Pwt 25, 5-10) (por. Romaniuk 1992, s. 63-66). Prawa, przywileje 
i obowiązki zostały stworzone dla podtrzymania pokolenia i ciągłości rodu. 
Wskazania odnoszące się do rodzeństwa i to nie tylko w rozumieniu samych 
braci, ale też sióstr miały na celu jednoczenie rodzin i utrzymywanie w nich 
relacji będących miłymi Bogu. Pojawiały się konfliktowe sytuacje, w których 
dla przykładu dwie siostry były małżonkami jednego mężczyzny, gdzie jedna 
była poniżona przed drugą (por. Jelonek 2007, s. 83). Problemy związane 
z dziedziczeniem i kształtującym się prawem dotyczącym pierworództwa są 
przykładem walki między siostrami i braćmi. 

Pytanie o brata to także pytanie o człowieka i sposób jego utożsamiania 
się z własnym rodem, historią i problemem, jaki natrafia w danej scenerii 
i opowiadaniu znajdującym się na kartach Biblii. Rodzina izraelska w cza-
sach starotestamentalnych kryje się pod terminami takimi jak: plemię, klan, 

„instytucja goela”, „dom ojca”. Brak ostrości terminologicznej i długi okres 
historyczny powodował powstawanie zmian społeczno-kulturowych, a to od-
bijało się na funkcjonowaniu rodzin (por. Pilarz 2013, s. 167-169). Próba 
instytucjonalizacji dotyka także rodzeństwa. 

Rodzeństwo jest w starotestamentalnych przekazach swoistego rodzaju 
instytucją. Podobnie jak w zamierzeniu zamysłu Bożego, rodzina jest prze-
strzenią, która ma na celu zbawienie człowieka. Przykładowe opowiadania  
o braciach niedostrzegających możliwości jakie są dostępne w rodzinie, poka-
zują jak konieczne staje się Wcielenie Słowa i potwierdzenie starotestamental-
nych ksiąg, które się wypełnią i rozjaśnią rozumienie braterstwa, bycia bliźnim 
i miłości okazywanej w rodzinie i relacjach międzyludzkich. 

Motyw rodzeństwa w Biblii związany jest z rodziną i wychowaniem. Od 
czwartego przykazania dekalogu mówi się o powinnościach wobec rodziny. 
Osoba, która czci rodziców ma większe prawdopodobieństwo nauczenia się 
także przestrzegania innych nakazów rodzinnego życia.

Życie rodzinne jest tematem wielu opowiadań, a postacie biblijne wy-
stępują w rolach rodzinnych – męża lub żony, ojca lub matki, dziecka, 
brata lub siostry. W sumie stwierdzić można, że modelowe sytuacje 
z życia rodzinnego, czy to dobre, czy to złe, stanowią znaczną i ko-
nieczną część moralności biblijnej. Postawy i powinności człowieka 
mają na względzie najpierw bliskich (Wojciechowski 2013, s. 169).
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Prymat rodziny i relacji wewnątrzrodzinnych zawarty jest w istocie 
rozumienia związków między rodzeństwem. Kształtuje się ono w rodzi-
nie i może być też wyznacznikiem późniejszego braterstwa z innymi ludź-
mi niespokrewnionymi. Przedstawione historie osobistego odejścia od Boga  
w ramach rodzeństwa są zarazem historiami rodzin, które napotkały trudno-
ści. Kolejne przykłady zamieszczone w Nowym Testamencie pokazują kolejne 
rodziny z ich rodzeństwami. Przykłady pojawiają się w kontekście powiązań 
i problemów rodzinnych.

PRZYKŁADY RODZEŃSTW W NOWYM TESTAMENCIE

Zostały wybrane dwa przykłady, które wydają się wystarczające dla uka-
zania istoty relacji w rodzeństwie. Jako pierwszy przykład posłuży rodzeństwo 
Łazarza, brata Marii i Marty z Betanii. Później rodzeństwo zostanie podzielo-
ne na same siostry Marię i Martę, a na końcu rodzeństwo znane z perykopy 
o „Synu marnotrawnym”. Podobnie jak wcześniej, częstotliwość pojawiania 
się słów związanych z rodzeństwem ma różne natężenie. Nie nazywa się ro-
dzeństwa, ale wymienia się siostry i braci. Dla porównania, w Konkordancji 
Nowego Testamentu słowo „siostra” występuje 24 razy (Grela 1987, s. 210), 
a jeżeli chodzi o termin „brat”, użyto go około 325 razy (Grela 1987, s. 50). 
Oprócz samego słowa „brat” występują jeszcze pochodne jak „braterski”  
i „bratni”, czego nie spotykamy u „siostry”, gdyż kolejnym terminem jest już 

„siostrzeniec”.
Rozpoczynając od historii Łazarza i jego sióstr można przyjrzeć się ko-

lejnemu, bardziej licznemu rodzeństwu. W interpretacjach i opisach innych 
Ewangelistów rodzeństwo jest rozdzielane. Ewangelia Janowa wspomina  
o Łazarzu, natomiast synoptycy zajmują się siostrzaną relacją Marii i Marty.  
Z tego powodu jedno rodzeństwo będzie rozpatrywane ze względu na rodzeń-
stwo rozumiane jako całość z Łazarzem i jako część w odniesieniu do dwóch 
sióstr. 

Łazarz był bratem Marii i Marty. Mieszkali razem w Betanii, na 
wschodnim zboczu Góry Oliwnej. Chrystus darzył ich swoją przyjaź-
nią i bywał w ich domu. Kiedy Łazarz zmarł i został pochowany, Jezus 
przybył do Betanii i wskrzesił go (J 11, 1-44). Ewangelista Jan opisuje 
także inny pobyt Chrystusa w domu Łazarza na dzień przed Jego wy-
jazdem do Jerozolimy (J 12, 1-11) (ILG 2021).
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Rodzeństwo to wyróżnia się na tle innych rodzinnych więzów krwi. 
Wszystkie znaki i tłumaczenia wskazują, że jest to dom i rodzina szczególnie 
umiłowana przez Zbawiciela, głównie, dlatego że dostępne jest w Biblii jedno  
 
zdanie, w którym jest mowa o płaczu Boga nad konkretną osobą i dotyczy 
ono właśnie Łazarza.

Nie jest to rodzeństwo takie jak inne. Wspomina się o chorobie Łazarza 
i o domu, do którego przybywa Chrystus. 

O św. Łazarzu, bracie Marii i Marty z Betanii mówi czwarta Ewangelia 
(J 11, 1-44; 12, 1-11), synoptycy zaś o samym Łazarzu w ogóle nie 
wspominają. Trochę dziwna to była jak na tamte czasy i tamten region 
świata sytuacja: troje dorosłego rodzeństwa żyje razem nie zakładając 
własnych rodzin, choć wydaje się, że byli już w wieku, który ich do tego 
i przeznaczał i poniekąd zobowiązywał. (…) Niezwykłe więzy łączyły 
Jezusa z domem tych trojga młodych ludzi w Betanii, położonej zresztą 
niedaleko Jerozolimy. Ewangelista zaznacza: «Jezus kochał Martę i jej 
siostrę, i Łazarza» (17, 5). A nieco dalej Jezus sam oświadczył: «Nasz 
przyjaciel Łazarz» (11, 11). Szczególną, uczuciową wymowę posiadał 
płacz Jezusa nad grobem Łazarza. Był to jedyny człowiek, nad którym 
Jezus zapłakał. (…) Objawy tej więcej niż życzliwości Jezusa względem 
Łazarza były widoczne na zewnątrz (Romaniuk 2004).

Zewnętrzne rozrzewnienie Boga na wieść o śmierci przyjaciela może pod-
prowadzić do wniosku, że był On związany z tym domem i ludźmi oraz, że 
rodzeństwo, które nawiedzał miało ze sobą bliskie relacje, a ich domostwo 
było otwarte i gościnne. 

Widać w tym domu miłość i doświadcza jej też Chrystus przebywając 
tam i udając się do nich z wizytą. 

Jezus też spotykał się w domu Łazarza i jego sióstr z wyrazami praw-
dziwego szacunku i miłości. O Marii jest powiedziane, że «namaściła 
Pana olejkiem i swoimi włosami otarła Jego nogi» (11, 2). (…). We-
dle wszelkiego prawdopodobieństwa to ta sama Maria „siedząc u stóp  
Jezusa wsłuchiwała się w Jego słowa” (Łk 10, 3a) a Jezus powiedział  
o niej, «że wybrała najlepszą cząstkę; taką, która nie będzie jej odjęta» 
(Łk 10, 42) (Romaniuk 2004).

Tak też przechodząc do synoptycznych przekazów, można pominąć 
Łazarza. Przez wyżej wzmiankowaną scenę uwidacznia się relacja siostrzana, 
w której obydwie siostry na swój sposób próbują ugościć Pana. Jakie zatem 
jest rodzeństwo tych dwóch sióstr? Gdy Chrystus przebywa w ich wspólnym 
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domu, Maria zasłuchana w Mistrza niejako opuszcza siostrę w domowych 
obowiązkach. Wynika z tego powodu sytuacja, w którą włączają Pana. 

W pewnym jednak momencie Marcie puszczają nerwy i oburzona 
wkracza między Jezusa i Marię z wymówkami do Gościa: «czy Ci to 
obojętne, nic Cię to nie obchodzi?» To bardzo ostre słowa, pełne roz-
czarowania, niezadowolenia, rozżalenia i pretensji, zawodu i frustra-
cji. Tak samo odezwali się do Jezusa Apostołowie podczas burzy na 
jeziorze: «Nauczycielu, nic Cię nie obchodzi, że giniemy?» (Mk 4,38) 
Marta zjawia się w tej scenie jak burza, bo chce ratować dobre imię jej 
domu (Wójtowicz 2007, s. 102). 

Marta jest zatem oburzona postępowaniem siostry i chce wywołać zmia-
nę jej postawy myśląc, że jej podejście do przyjmowania gości jest słuszne.  
W dalszej części dialogu, jednakże następuje wyrażone w miłosnym tonie za-
proszenie również jej do słuchania i odłożenia wszystkiego na bok.

Reakcja i odpowiedź Jezusa ma charakter poważny i uroczysty, o czym 
świadczy powtórzenie imienia interlokutorki w formie bezpośrednie-
go podwójnego wołacza: Marto, Marto. W tym podwójnym imieniu 
można wyczuć nie tylko powagę sytuacji, lecz także wiele ciepła i mi-
łości w stosunku do samej osoby. (…) W ten sposób Marta zostaje 
jednak «wywołana do tablicy» i postawiona w stan najwyższej goto-
wości do uważnego słuchania. Jezus zamiast długo rozwodzić się nad 
argumentami Marty, mówi jej wprost, że jej ogląd sytuacji rozmija się 
z prawdą, bo wszystko widzi na odwrót (…) (Wójtowicz 2007, s. 103). 

Rodzeństwo w tej perykopie pomaga pionować patrzenie na sprawy, któ-
re wydają się w danej chwili najważniejsze. Krótka wymiana zdań i przedsta-
wienie pretensji przekonuje, że intencje obydwu sióstr były w zamierzeniu po-
zytywne, jednak to Maria zauważyła, że odwiedzający Gość jest istotą sprawy, 
natomiast Marta potrzebowała więcej czasu dla zrozumienia postawy siostry. 
Obydwie siostry przepełnione były pragnieniem służenia i słuchania Służba 
okazała się jednak być na drugim miejscu dopiero po słuchaniu. Zwyczaje, 
prawo i przyjęte sposoby zachowania w obliczu spotkania z Bogiem tracą na 
wartości. 

Jeżeli celem prawa jest wyłącznie dobro człowieka, możemy być zasko-
czeni, że koncepcja prawa nagle traci swój sens. (…) Dla Jezusa każda 
osoba jest wyjątkowa i dlatego, zależnie od swego własnego powołania, 
może wypełniać swoje zadanie na wiele różnych sposobów (Charles  
i Fernando 2019, s. 314). 
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Życzliwe spojrzenie na siostry i prezentowane przez nie postawy dopełnia 
szerszy kontekst Wcielenia.

Kolejny przykład rozumienia rodzeństwa i zawartego w nim postulatu 
przebaczenia wybrzmiewa z tekstu o „Synu marnotrawnym”, nazywanego 
m.in. tekstem o” Miłosiernym Ojcu” lub o „Dwóch synach”, gdzie starszy 
syn wydaje się niedoceniony i odepchnięty w obliczu relacji jego brata z oj-
cem. Brata, który zapragnął wyjść z domu i zyskać przypadającą część majątku,  
a który poza domem popada w ubóstwo i cierpi głód. Grzech i klasyczna 
scena nawrócenia, w której ojciec wyczekuje zbłąkanego syna, przekonuje  
o potrzebie kolejnego nawrócenia. Pierwszym jest w tym wypadku przyję-
cie Dobrej Nowiny, kolejne natomiast jest konieczne w sytuacji kryzysowej,  
w braku, który powoduje grzech (por. Grzybek 1991, s. 37). Ten brak prze-
jawia się także w niedostatku pojmowania reakcji ojca przez starszego syna. 

Ojciec jest delikatny. Chociaż traci umiłowane dziecko, pozwala mu 
jednak odejść. Odprowadza go wypełnionym bólem i żalem spojrze-
niem, a potem na pewno długo wpatrywać się będzie w ten punkt, 
gdzie po raz ostatni widział odchodzącego syna. (…) Starszy brat nie 
może zrozumieć niewypowiedzianej, niepojętej i niezgłębionej miłości 
ojca. Nie może pojąć, że ojciec z otwartymi ramionami powitał syna 
marnotrawnego. Oto obraz Boga, Ojca miłosiernego, który czeka na 
powrót grzeszników (Grzybek 1991, s. 37-38). 

W zaskakujący sposób przypowieść ta oparta o perypetie młodszego bra-
ta odnosi się do wspominanych wcześniej historii między rodzeństwem, czyli 
Józefem z braćmi oraz Ezawem i Jakubem (por. Brown, Fitzmyer i Murphy 
2004, s. 1085). Pojawiający się refren o „byciu umarłym i odnalezieniu się”, 
czyli dialog między ojcem, a starszym synem obrazuje, jakie myślenie prze-
szkadza w przyjęciu na powrót swojego brata do domu. Rola i reakcja starsze-
go syna przede wszystkim odwołują się do ludzkiego rozumienia pojęć takich 
chociażby jak: sprawiedliwość, życie, ojcostwo i rodzeństwo. Braterskie relacje 
między rodzeństwem są tutaj wyzwaniem o charakterze eschatologicznym. 

Przyszłe losy tego, który zgrzeszył mają swoje odzwierciedlenie w rozu-
mieniu do człowieka, który uważa siebie za sprawiedliwego. 

Chociaż zwykle pomijane, wersety te stanowią integralną część przy-
powieści o dwóch synach i poruszają zagadnienie uważania siebie za 
sprawiedliwego (…), w którym słowo «sprawiedliwi» może ironicznie 
oznaczać «uważających się za sprawiedliwych» (…) Wezwanie zawar-
te w tej przypowieści uwydatnia jego zakończenie: Czy sprawiedliwi  
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wejdą na ucztę, by radować się z grzesznikami i Bogiem, który cieszy 
się ich towarzystwem? (Brown, Fitzmyer i Murphy 2004, s. 1085). 

W gąszczu znaczeń wyłania się rozumienie rodzeństwa i konfliktów, jakie 
w nim występują jako tematu odnoszącego się do relacji z Bogiem. Rodzeń-
stwa, które występują na kartach Nowego Testamentu są związane ze sobą 
i są silne swoim domem rodzinnym. Zarówno Łazarz i jego siostry Maria  
i Marta, jak i dwaj synowie nie cierpią z powodu niedostatku, gdyż mają 
siebie. W wypadku Łazarza nawet śmierć nie jest problemem. Więzy miłości 
w rodzeństwach dotychczas przedstawionych przechodzą próby i są wystawio-
ne na możliwość wyparcia się miłości czy też postawy, w której nie rozpoznaje 
się rodzonego brata lub siostry.

Zagadnieniem bardziej ogólnym staje się zatem braterstwo i rodzeństwo, 
które nie jest związane z więzami krwi. Powodem takiego rozumienia są dra-
matyczne decyzje, o których świadczą teksty zarówno z Nowego, jak i Starego 
Testamentu. Kondycja człowieka i kondycja rodzeństwa wielokrotnie nie ma 
nic wspólnego z człowieczeństwem. 

Nasze człowieczeństwo ma jednak swą drugą stronę. Jak wszystkie 
inne istoty żyjące, włączeni jesteśmy w nurt przemijania, jesteśmy 
śmiertelni, wydani na pastwę chorób, nieszczęśliwych wypadków i nie-
obliczalnego losu. Jak żadna inna żywa istota możemy dokonywać tak-
że straszliwych rzeczy: nadużywamy naszej inteligencji, aby niszczyć. 
Potrafimy nie tylko kochać, ale też okrutnie nienawidzić i ranić. Nad-
używamy naszej wolności i dopuszczamy się okrucieństw (Skowronek 
2008, s. 11). 

Z tego powodu w Biblii mamy do czynienia z innym rozumieniem bli-
skich relacji braterskich. Występowały one w odniesieniu do osób szczególnie 
wyróżnionych w miłości Chrystusa. Płacz nad śmiercią Łazarza może stać się 
przyczynkiem do rozwinięcia tematu krewnych braci i sióstr Chrystusa.

KREWNI CHRYSTUSA

Istnieją wzmianki o siostrach i braciach w Chrystusie, a także o rzeko-
mym rodzeństwie Chrystusa z Nazaretu. Występują tu częściej przesunięcia  
w warstwie tłumaczenia tekstu i celu, który przyświecał piszącemu. „Sło-
wa greckie adelphe (siostra), adelphos (brat) mają w tym języku wielorakie 
znaczenie i oznaczają siostrę lub brata przyrodniego, rodzonego, kuzyna, 
krewnego, towarzysza wspólnoty, chrześcijanina. Tych terminów używa 
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Biblia i to jest kluczem do rozwiązania tego problemu. Ta sama zasada dotyczy 
języka hebrajskiego (por. hebr. «ach» - brat w Rdz 4,2 [brat] i 13,8 [krewny] 
patrz Rdz 11, 27). Słowo adelphe (siostra) pada w Nowym Testamencie  
26 razy, a adelphos (brat), aż 343 razy (patrz «Wielki Słownik Grecko-Polski 
Nowego Testamentu» Ks. R. Popowski). Słowo «brat» zastosowane jest do 
krewnego w Rdz 29,12-15 (BG, ks. Wu.), gdzie teść Jakuba nazywany jest 
jego bratem, a przecież Jakub był bratem Ezawa” (Sekściński 2020)

Krewny według wyjaśnionych wyżej terminów jest osobą z tego same-
go rodu, czyli też możliwe, że z innej matki i dalszego pokrewieństwa. Sam 
termin adelphós2 nie dopuszcza nieporozumień w warstwie tłumaczenia (Spi-
netoli 1974, s. 273). Jest to zapewne osoba ważna ze względu na akcję danej 
historii biblijnej lub morał, jaki z niej płynie. Wykorzystanie literackie ter-
minu osoby lub osób, które nazywane są braćmi lub siostrami może mieć też 
fundamentalne znaczenie dla funkcji jaką ten człowiek pełnił we wspólnocie 
czy też racji przebywania w jej miejscu zamieszkania albo też innych osób 
obecnych w danej przestrzeni. Więzy przynależności, okazywany braterski 
stosunek jest także przydatny w zakotwiczeniu w Sitz im Leben toczącego 
się opowiadania. Kontekst, przyjęte zwyczaje, częstokroć jak w przypowieści  
o „Synu marnotrawnym” wymykają się z ogólnie przyjętych zasad. Przykła-
dem jest tu postępowanie starszych wobec młodszych.

Temat tak zwanych braci Jezusa pojawia się m.in. w badaniach nad tek-
stami biblijnymi prowadzonych przez biskupa Kazimierza Romaniuka. Pró-
buje on dociec miejsc, w których Nowy Testament robi aluzję do Marii jako 
matki Jakuba mniejszego i Józefa, co rzutuje na rodzaj i stopień pokrewień-
stwa (Romaniuk 1992, s. 41). W tekstach nowotestamentalnych spotykamy 
siedmiokrotne mówienie wprost o „braciach Jezusa”, natomiast „siostry Jezu-
sa” pojawiają się marginalnie, głównie przykładem są teksty (Mt 13, 56 i Mk 
6, 3; Romaniuk 1992, s. 55-56).

Bracia Jezusa są częściej wymieniani analogicznie do terminów „brat”  
i „siostra”. Określenie pojawia się m.in. w stosunku do Jakuba, Józefa, Judy, 
Szymona (Mk 6, 3), ale też i Piotra, Andrzeja i innych uczniów (Mt 23, 8). 
Przeważa tendencja do podważania dosłownej interpretacji tych słów. Zazwy-
czaj - jak w Kościele wschodnim - uważa się ich jako przyrodnie rodzeństwo, 
a obecność w tekście tłumaczy się semickimi naleciałościami (Rahner, Vor-
grimler 1996, s. 44-45). Osoby nazywane siostrami Chrystusa nie występują 

2 Por. Oryginalnie słowo: ἀδελφός lub adelphós użyte jest na oznaczenie współbrata, w du-
chowym rozumieniu osoby lub osób, które mają wspólnego Ojca, którym jest sam Bóg (por. 
Thayer 2021).
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z imienia, a mimo to interpretacja może być szersza ze względu na powstającą 
wspólnotę, gdzie zgormadzeni byli nie tylko apostołowie, ale też kobiety, któ-
re szły za Jezusem. 

Zarówno bracia, jak i siostry Jezusa stanowiły problem teologiczny  
w odniesieniu do rozumienia wiecznego dziewictwa Maryi i tego, że dziewicze 
narodzenie Chrystusa nie zmieniło stanu dziewictwa jako trwałego wyboru 
Matki Boga. Pytania o to, czy Bogurodzica mogła mieć później inne dzieci był 
już podejmowany przez teologów.

Powołując się na apokryficzną Protoewangelię (II w.), Klemensa Alek-
sandryjskiego (z. po 215) i Orygenesa (zm. 253) w Kościołach prawo-
sławnych przyjmuje się, że w przypadku braci i sióstr Jezusa chodzi  
o dzieci Józefa z wcześniejszego małżeństwa (…) od czasów Hieronima 
(zm. 419), uważa ich za fizycznych krewnych Jezusa, ponieważ język 
hebrajski (w odróżnieniu do greckiego) nie zna terminów na określe-
nie kuzynów i kuzynek i zamiast o nich, mówi o braciach i siostrach 
(…) (Vorgrimler 2005, s. 38). 

Niezależnie od interpretacji, przypuszczenie o faktycznym i fizycznym 
rodzeństwie nie zgadza się z innymi tekstami, w których odrzuca się możli-
wość posiadania przez Maryję starszych (Łk 1, 27) i młodszych (Łk 2, 41n.) 
dzieci, a także potwierdza to testament Chrystusa na krzyżu, który nie zawie-
ra polecenia skierowanego do brata, ale ucznia mającego opiekować się Jego 
Matką (J 19, 21n.) (por. Vorgrimler 2005, s. 38). Ojcowie Kościoła (Oryge-
nes, Klemens Aleksandryjski, Efrem, Epifaniusz, Hilary z Poitiers, Ambroży) 
podzielali pogląd, w którym bracia Chrystusa byli rodzeństwem z pierwszego 
małżeństwa Józefa. Oprócz nich pojawili się helwedianie, którzy utrzymywali, 
że Józef miał z Maryją jeszcze inne potomstwo poza Jezusem, co powodowało 
reakcje i zwalczanie ich przez Hieronima (Romaniuk 1992, s. 42-43). 

Hipoteza o tym, że Chrystus posiadał faktyczne i zrodzone przez Jego 
Matkę rodzeństwo, poddana procesowi weryfikacji zostaje obalona. Przytacza 
się dla jej potwierdzenia szereg tekstów i tłumaczeń z języków oryginalnych.

Na podst. Mt 1, 25 («lecz nie zbliżał się do Niej aż porodziła 
Syna»), nie można wnioskować, że po narodzeniu Jezusa, Maryja 
i Józef prowadzili pożycie małżeńskie, z którego to pochodzą inne 
dzieci. Polskie «aż» jest tylko przybliżonym odpowiednikiem słowa 
greckiego. (por. «Wielki Słownik Grecko-Polski Nowego Testamentu»  
Ks. R. Popowski s.253 - aż do czasu, gdy, aż, zanim nie, dopóki 
nie, zanim nie). Terminem tym autor wyznacza kres czasu który go 
interesuje, nie zajmując się czasokresem występującym później (po 
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owym «aż»). Na przykład Mt 28, 20 («A oto Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni aż do skończenia świata») nie mówi, że Jezus nie będzie  
z nami później. Podobny problem ukazuje 2Sam 6:23, Ps 
112, 8; 110,1; 1Mch 5,54; Iz 46,4; Flp 2,8; 1Tm 4,13.  
Kom. KUL do Mt (s.81-2), który podaje, że interesujący nas werset 
powinien być oddany i zrozumiany następująco: «I nie zbliżał się do 
niej, a gdy porodziła Syna, nadał mu imię Jezus» a w rozwinięciu uzu-
pełnia to dwiema innymi wersjami: «i nie poznał jej, mimo to poro-
dziła... », «chociaż jej nie poznał porodziła....ST proroczo wskazując 
Chrystusa i dziewictwo Maryi nie mówi o żadnych rodzonych bra-
ciach, czy siostrach Mesjasza» (Sekściński 2020).

Można powtórzyć myśl o tym, że znaczenie słów było odpowiednie dla 
określenia ram, które odnosiły się do wydarzeń z historii zbawienia, a które 
można przedstawić w sposób, który odwołuje się do wcześniejszych tekstów 
i tradycji. 

Na dowód prawdziwości tych ustaleń podaje się jeszcze fakty związane  
z redakcją i przedstawianiem kolejnych postaci opowieści biblijnych. Potwier-
dzenie dziewictwa Maryi i jej pozostania w nim odnajdujemy w rodowodzie 
Jezusa, w braku wzmianek o rodzinnym życiu rodziny Zbawiciela, a także 
w ówcześnie panujących zwyczajach, w tym braku znajomości męża przez 
Matkę Bożą, jej podróży na święto paschy do Jerozolimy, rozumienia sło-
wa pierworodny czy świadectwa osób stojących pod krzyżem, których rodzaj 
i pokrewieństwo próbuje się określić (Romaniuk 1992, s. 44-49). Niemniej 
częstotliwość i sposób użycia terminów związanych z rodzeństwem ma zwią-
zek z tworzącym się Kościołem. Pierwotna gmina chrześcijańska miała w so-
bie coś na kształt rodziny, w której wszyscy byli dla siebie braćmi i siostrami.

WSPÓLNOTA BRATERSKA

Rodzeństwa, czyli w Biblii braterstwa wynikłe z więzów krwi, jak i te 
tworzące się w wyniku powstania grupy wyznawców, często są określane mia-
nem wspólnoty braterskiej. Chodzi tu o coś więcej niż powiązanie z osobami, 
z którymi jesteśmy związani. Chodzi o wybór i decyzję dotyczącą całego życia.

Andrzej Zuberbier opisuje tę rzeczywistość tworzącego się Kościoła: 

Pierwotnie Kościół stanowił braterską wspólnotę («Jeden jest wasz Na-
uczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście» - Mt 23,8), a raczej szybko 
mnożące się lokalnie wspólnoty (także nazywane w Nowym Testa-
mencie Kościołami). Charakteryzowały się one silną więzią osobową  
i równie silnym poczuciem odrębności od innych ludzi i od całej 
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pogańskiej społeczności, w której tkwiły. Dzieje Apostolskie przedsta-
wiają życie chrześcijan z pierwszej gminy jerozolimskiej w następujący 
sposób: «Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu 
chleba i w modlitwie… Ci wszyscy którzy uwierzyli, przebywali razem  
i wszystko mieli wspólne…» (2,42.44). Poczucie wspólnoty między 
wyznawcami Chrystusa i odrębności od innych wzrastało jeszcze  
w miarę prześladowań, jakie ich spotykały (por. Dz 4,23-31: 12,5) 
(Zuberbier 1989, s. 377-378). 

Rodzeństwa w powstającym kościele to związki między obcymi osobami, 
które posiadają wspólnego Ojca w niebie. Chrześcijaństwo wzorem wspólnoty 
rodzinnej wzrastało w podziale dóbr i wierze w zbawienie objawione przez 
Jezusa Chrystusa. 

Rodzeństwa czy w Biblii bracia i siostry, to wspólne braterstwa obej-
mujące także osoby zrzeszone razem dla wyznawania wspólnych zasad i jed-
noczenia się w ogół nauki przekazanej przez Apostołów. Na wzór wspólnoty 
braterskiej miały tam miejsce interpersonalne relacje, przez które osoby tam 
przebywające utwierdzały się w swojej postawie wobec świata. Pierwsze wspól-
noty braterskie charakteryzowały się widocznymi i mocnymi relacjami, które 
związane były miłością do Zbawiciela i gotowością do oddania życia w obro-
nie tej wiary, której wyznawcami osoby te się stawały. Bliskie relacje pozwalały 
też na zwykłe upominanie i dążenie do wspólnych celów. 

Czymś oczywistym jest również miłość między rodzeństwem. Odzna-
cza się ona trwałością i poświęceniem. Dlatego stała się modelem mi-
łości między członkami ludu Bożego. Nazywanie chrześcijan braćmi 
i siostrami oznacza, że łączą ich więzy miłości rodzinnej: «Starszego 
upominaj jak ojca, młodszego jak braci, starsze matki, młodsze jak sio-
stry! (1Tm 5, 1-2)» (Wojciechowski 2013, s. 170). 

Zasady obecne w tym nietypowym rodzeństwie składającym się z sióstr 
i braci będących połączonych wiarą i relacją z Panem, pozwalają wnioskować, 
iż związki, jakie panowały we wspólnocie braterskiej kształtowały się na wzór 
rodziny, w której dzieci starają się być posłuszne rodzicom, a w tym wypadku 
samemu Bogu. Od tego na ile Kościół staje się wspólnotą braterską zależy jego 
odziaływanie i dynamizm, który zawiera miłość, bowiem wspólnotę zespala 
wzajemne obdarowanie powodowane miłością (Karczmarska 2018, s. 42). 

Żyjąc prawdziwie w miłości sprawimy, by wszystko rosło ku Temu, 
który jest Głową – Ku Chrystusowi. Z Niego całe Ciało – zespalane 
i utrzymywane w łączności dzięki całej więzi umacniającej każdy 
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z członków stosownie do jego miary - przyczynia sobie wzrostu dla 
budowania siebie w miłości (Ef 4, 15n) (Zuberbier 1983, s. 292). 

Zatem zasadniczy zwrot, jaki następuje w rozumieniu rodzeństwa opiera 
się o relację, w której powstaje przestrzeń do miłości i faktycznego braterstwa. 
Rodzeństwo wedle biblijnych przekazów jest także okazja na budowanie sie-
bie i drugiej osoby wedle wskazań miłości braterskiej, która została powie-
rzona Kościołowi. „Chrześcijańskie braterstwo jest ostatecznie zakorzenione  
w wierze, która daje nam pewność naszego realnego synostwa Bożego i nasze-
go braterstwa” (Ratzinger 2007, s. 57). 

Niezależnie od tego, czy rodzeństwo ma charakter fizyczny i odnosi się 
do więzów krwi czy też ma wyłącznie charakter wspólnotowy związany z du-
chowymi przekonaniami o naturze świata i Objawieniu Boga w Chrystusie. 
Jest ono bowiem okazją na relacje, której motywem przewodnim jest miłość, 
która okazywana w rodzeństwie tłumaczonym jako braterstwo umacnia całą 
wspólnotę braterską.

Klamrą spinającą całą Biblię jest przeświadczenie o możliwości faktycz-
nej bezinteresownej miłości wobec sióstr i braci, której przykład dał nam 
Wcielony Bóg. Podkreślone przez Łukasza w Ewangelii powiązanie Ducha  
z Jezusem jako wypełnienie starotestamentowych proroctw mesjańskich i po-
dobnie uwydatniona w Dziejach Apostolskich łączność Ducha z Kościołem  
z równoczesnym wskazaniem, że tak realizują się zapowiedzi Starego Testa-
mentu, Jana Chrzciciela oraz samego Jezusa, pozwoliły mu z jednej strony 
ukazać poszczególne etapy soterycznego planu Boga, a z drugiej dać pewność 
kolejnym generacjom chrześcijan, zwłaszcza pochodzenia pogańskiego, iż 
znajdują się na drodze prowadzącej faktycznie do zbawienia. To przekonanie, 
jak i świadomość otrzymania przez chrzest daru Ducha Świętego mobilizo-
wały ich do życia w pełni odpowiadającego tej nowej sytuacji (Ordon 2008, 
s. 163). Nową sytuacją jest trwanie w nauce Zbawiciela, który także przez ro-
dzinę i wspólnotę uczniów chce ukazywać właściwy wymiar człowieczeństwa. 
Rodzina i rodzeństwo są też relacją, w której może dziać się dobrze lub źle. 
Bycie siostrą i bratem to też wyjątkowy czas w życiu człowieka. 

W tym okresie rodzina jest jedyną grupą kształtującą w sposób bez-
pośredni zachowanie człowieka; nie ma wtedy żadnych konkurentów 
ani rywali. Zresztą także w późniejszych okresach życia jej wpływ na 
młodego człowieka jest zasadniczy (Adamski 1976, s, 10). 
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Dlatego tym bardziej upodobnienie się Chrystusa do braci (Hbr 2,14-
18) przez wspólne ciało, krew, naturę podlegającą cierpieniu, śmierci i wszyst-
kiemu co ludzkie poza grzechem pozwoliło na zmianę charakteru śmierci  
i nadanie nowego sensu ludzkim relacjom przez wszczepienie się w Niego 
(Ormanty 2018, s. 207). Rodzeństwo i inne relacje mogą być zasilane i bu-
dowane przez obecność Chrystusa jako Brata, Syna Bożego, który tak uczest-
niczy w ludzkiej naturze, jak dziecko uczestniczy w naturze swych rodziców 
(Ormanty 2018, s. 207).

ZAKOŃCZENIE

Stosunki interpersonalne o charakterze siostrzano-braterskim w Biblii 
rozwijają się od Starego Testamentu, gdzie w modelu rodziny wyłania się na 
pierwszy plan rywalizacja i agresja wobec pierworodnego, czy bardziej umiło-
wanego przez rodziców dziecka w rodzeństwie. Stary Testament zawiera wiele 
odniesień do przyszłości. Zawarto tam niejako przepowiednię mesjańskiego 
zbawienia człowieka. Niełatwo jest zawsze przyjmować taki sposób widzenia, 
jednakże Nowy Testament odnosi się do Starego Testamentu podzielając sza-
cunek judaizmu do spisanych uprzednio ksiąg (Schelkle 1985, s. 43). Grzesz-
na skłonność człowieka do wyrządzania szkody nawet w odniesieniu do wła-
snego brata czy siostry powoduje potrzebę odkupienia i drogi zbawienia, która 
będzie się opierała na wzajemnych relacjach miłości i braterstwa. 

Z wyżej przytoczonych tekstów i ich analizy wynika, że myśl teologiczna 
na temat rodzeństwa w Biblii jest o wiele bogatsza niż sam materiał dotyczący 
przykładowych rodzeństw w obu Testamentach.

Zestawiając na pozór przeciwstawne rozumienia bycia siostrą i bratem, 
wpierw jako bycie rodzeństwem z więzów krwi, a następnie bycie siostrą  
i bratem w braterskiej wspólnocie, dochodzimy do wniosku, że rozumienia 
te nie do końca są przeciwstawne i mogą się w sobie zawierać. Rodzeństwo  
i wspólnota braterska mogą się dopełniać i jedno nie wyklucza drugiego. 

Podsumowanie biblijnej rzeczywistości odnoszącej się do rodzeństwa 
można zestawić w następujących punktach: 

1. W Starym Testamencie spotykamy przykłady rodzeństw, w których 
obecny jest problem, który próbuje rozwiązać się siłą. Zło wyrzą-
dzone rodzeństwu powodowane jest brakiem jednakowej i równo-
rzędnej relacji do rodzinnych przywilejów i rozumienia rodziny jako 
miejsca stworzonego na wzrastanie, które zakłada, by w najbliższych 
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osobach nie widzieć rywali. Oprócz rodzeństwa występuje w staro-
testamentowym przekazie treść związana z braterstwem. Odnosi się 
ona nie tylko do spokrewnionych osób, ale także do całego narodu 
i grupy osób powiązanych wiarą lub wspólnymi zainteresowaniami.

2. Idea braterstwa i rodzeństwa w Nowym Testamencie w dużej mierze 
zostaje przejęta z już istniejącej koncepcji wspomnianej w pierwszym 
punkcie, gdzie gromadzą się osoby powiązane wspólną wiarą, po-
chodzeniem z jednego klanu, narodu itp. Zmiana polega na tym, że 
Wcielony Bóg w ludzkiej naturze jednoczy ludzkość ze sobą, czyni 
wspólnotę o charakterze braterskim na potwierdzenie tego, że wszy-
scy członkowie zarówno siostry, jak i bracia mają wspólnego Ojca.

3. Według biblijnego przekazu rodzeństwo z biegiem czasu ulega prze-
mianom. Można je opisać jako relację wynikłą z urodzenia albo z 
dokonania wyboru. Rodzeństwo jest momentem życia, w którym 
zamiast rywalizacji może następować siostrzano-braterska miłość 
wyrażona we wsparciu i wzajemnym przybliżaniu siebie do Boga. 
Może być także miejscem wojen bratobójczych i konkurencji. Kore-
lacje między terminami brat i bliźni doprowadzają do powszechne-
go rozumienia braci i sióstr w odniesieniu do innych napotkanych, 
obcych osób.

4. Sam Chrystus przyjaźnił się z rodzeństwami, a jedno z nich szczegól-
nie ukochał. Brat Łazarz i jego dwie siostry Maria i Marta są przykła-
dem wspólnego życia i domu, do którego powracał Zbawiciel, gdzie 
dokonał cudu wskrzeszenia umiłowanego ucznia. W powracających 
pytaniach o możliwość posiadania przez Wcielonego Boga rodzeń-
stwa istnieją dowody świadczące o tym, że słowa „bracia” i „siostry” 
nie odnoszą się do osób będących Jego faktycznym rodzeństwem, ze 
względu na to, że Bogurodzica nie miała kolejnych dzieci po dzie-
wiczym poczęciu Zbawiciela. Temat krewnych Jezusa w Biblii wy-
kracza poza charakterystyczne ramy rozumienia rodzeństwa i powi-
nowactwa w rodzinie. Posiadanie brata czy siostry to także w Piśmie 
Świętym wątek eklezjotwórczy.

5. Rodzeństwo rozumiane na sposób duchowy i fizyczny zasadniczo 
jest czymś odmiennym. Metafora odnosząca się do braci i sióstr w 
wierze, gromadzących się wokół Mistrza, przybliża do wspólnego ro-
zumienia relacji do bliźnich jako umiłowanych dzieci tego samego 
Ojca. W rodzeństwach nowotestamentalnych częściej pojawia się 
cel, którym jest dobro wspólne. W Starym Testamencie wyłania się 
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rodzeństwo, w którym następuje zwrot ku dobru rodzeństwa, jed-
nakże często celem nie jest taka relacja i pomoc w rodzeństwie, ale 
rywalizacja i chęć usunięcia konkurencji w kolejce do jakiegoś przy-
wileju lub miłości rodzica. We wspólnocie braterskiej, podobnie jak 
w rodzinie, czynnikiem decydującym o rzeczywistej relacji jest mi-
łość. Ona generuje w ludziach braterstwo przekraczające więzy krwi. 
Różnica polega też na ukierunkowaniu rodzeństwa. Wspólnota bra-
terska idzie w kierunku zbawienia, a rodzeństwo może, ale nie musi 
się w tą drogę wpisać.

Wiele wątków i interpretacji opowieści zamieszczonych w Biblii nie po-
zwala zamknąć analiz na temat rodzeństwa i braterstwa. W Biblii temat ten 
jest okazją do przedstawienia szeregu związków Boga z człowiekiem. Prezen-
towane analizy są jedynie szkicem możliwej do wykrojenia tematyki odnoszą-
cej się do rodzeństwa i więzi pomiędzy siostrami i braćmi.

PODSUMOWANIE

Analiza wybranych przykładów rodzeństw dostępnych na kartach Biblii 
pozwala określić kondycję całej rodziny ludzkiej. Porównanie przykładów ze 
Starego i Nowego Testamentu pozwoliło na wstępne zarysowanie definicji 
rodzeństwa. W Biblii nie używa się słowa rodzeństwo. Używane terminy to 
brat i siostra oraz im pochodne. Terminologia używana na oznaczenie sióstr  
i braci może być myląca. Według tekstów Chrystus z Nazaretu miał braci 
i siostry. Nie jest to jednak jego prawdziwe rodzeństwo. Niemniej istnieją 
wątki o siostrach i braciach, którzy nie są rodziną. Nowy Testament pokazuje 
takie stosunki interpersonalne, które nazywane są wspólnotą braterską. 
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SIBLINGS IN THE BIBLE 

Summary: The analysis of selected examples of siblings available in 
the pages of the Bible allows us to determine the condition of the 
entire human family. The comparison of examples from the Old and 
New Testaments allowed for a preliminary outline of the definition 
of siblings. The word sibling is not used in the Bible. The terms used 
are brother and sister and their derivatives. The terminology used to 
designate sisters and brothers can be confusing. According to the texts, 
Christ of Nazeret had brothers and sisters. However, they are not his 
real siblings. Nevertheless, there are stories about sisters and brothers 
who are not family.The New Testament shows such interpersonal rela-
tionships that are called fraternity. The New Testamet illustrates such 
interpersonal relationships that are called fraternity. Fraternal commu-
nity is united by a Person, not by blood ties. The aim of this article  
is to understand the links between persons who are close to one 
another, which are reminiscent of family ties and may indicate that the 
persons depicted in the biblical texts should become close in some way. 
The chosen topic is addressed because of misunderstandings on the 
subject that arise, perhaps, from a lack of knowledge of the meaning 
and references of the terms “sister” and “brother” and their derivatives.

Keywords: Bible, siblings, brotherhood, brothers and sisters of Jesus
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CYFROWY ŚWIAT  
WE WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI

Streszczenie: W niniejszym opracowaniu staramy się ukazać zamiany jakie 
dokonały się i trwają dalej w edukacji z wykorzystaniem nowych technologii 
cyfrowych. Zasługują one dzisiaj na szczególne miejsce i uwagę, bowiem stały 
się nie tylko rozrywką, ale także biorą udział w życiu społecznym, ekonomicz-
nym, gospodarczym, kulturowym, a także zawodowym. Dzisiaj technologia 
zagościła w życiu znacznej części społeczeństwa, a tych, których nie dotknęła 
bezpośrednio, dotyka przez konieczność wypełnienia dokumentów, złożenia 
wniosków urzędowych i innych podobnych. Nie jest dziś bowiem możliwe 
funkcjonowanie w oderwaniu od rzeczywistości cyfrowej. Internet i jego po-
wszechność zdominowały proces dorastania, a także życie dorosłych. I takie 
podejście przedstawiamy w niniejszym opracowaniu, jako fakt, że technologia 
cyfrowa jest fundamentem funkcjonowania współczesnego człowieka. 

Słowa kluczowe: edukacja, cyfrowy świat, technologia cyfrowa

Współczesny świat gospodarczy, ekonomiczny, a także społeczny i kul-
turowy czerpie z cyfryzacji pełnymi garściami. Ekonomiczne i gospodarcze 
funkcjonowanie państw świata jest czymś naturalnym. Życie człowieka opiera 
się na korzystaniu z technologii informatycznych. Starsze pokolenie z pewnym 
dystansem odnosi się do cyfryzacji, jednak termin wykluczeni cyfrowo powoli 
zaciera się. Wynika to z wielu czynników, wśród których można dokonać ich 
podziału na miękkie i twarde. W opracowaniu tematycznym Kancelarii Sena-
tu znajdują się następująca definicja pojęcia wykluczenia cyfrowego, nawiązują-
ca do problemu braku dostępu do określonych dóbr niezbędnych do normal-
nego funkcjonowania w społeczeństwie (BAiD 2015). Do tych pierwszych 
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zalicza się m.in. bariery psychologiczne, mentalne czy brak motywacji. Nato-
miast do tych drugich – m.in. ograniczony dostęp do infrastruktury, sprzętu 
czy oprogramowania. Jednak społeczne uwarunkowania wykorzystania no-
wych technologii wymuszają w pewnym stopniu przekraczanie tych barier. 
Powszechny dostęp i dynamiczny postęp technologii cyfrowych w ostatnich 
dwóch dekadach wymusił na edukacji wdrożenie nowych technologii do 
swoich form, metod i treści. Zatem potrzeba społeczna wymaga od szkoły 
i nauczycieli umieszczenia nowych technologii w procesie dydaktycznym te-
raźniejszej szkoły. 

Zanim przejdziemy do kolejnych elementów, warto usystematyzować 
kilka szczególnie ważnych pojęć. Ich definicja pozwoli na jeszcze pełniejsze 
zobrazowanie rzeczywistości edukacyjnej, którą staramy się ukazać. 

Pierwszym elementarnym pojęciem jest edukacja. Termin, jak po-
daje Słownik Wyrazów Obcych i Wyrazów Obcojęzycznych Władysława 
Kopalińskiego, pochodzący z języka łacińskiego educatio od słowa educare, 
definiuje się w głównej mierze jako wychowanie czy też kształcenie, utożsa-
miając oba pojęcia (Kopaliński 2017). Chcąc przybliżyć znaczenie tego słowa, 
należy rozdzielić to na dwa następujące aspekty: edukacja jako kształtowanie 
postaw i zachowań młodego człowieka zgodnie z obowiązującymi normami  
w danym społeczeństwie oraz edukacja jako zdobywania wykształcenia 
poprzez poszerzanie wiedzy i umiejętności. Nie sposób określić hierarchii 
podanych czynników, stanowiących dwa współdziałające systemy, które są 
od siebie w dużym stopniu zależne. Wyróżnia się dwie podstawowe postawy: 
nauczanie oraz proces uczenia się (Muszyński 2017, s. 11-14), rozumiane 
kolejno jako rola nauczyciela i ucznia. 

Proces edukacyjny przeprowadzany jest w każdej fazie rozwojowej czło-
wieka, poczynając od lat najmłodszych. Kolejnym fundamentalnym elemen-
tem, który chcemy zdefiniować, jest termin cyfrowy świat, który na przestrzeni 
ostatnich 20. lat XXI wieku zmieniał swoje znaczenie w zależności od aktual-
nych osiągnieć technologicznych. 

Współczesna edukacja odgrywa znaczącą rolę w kwestii postępu cywili-
zacyjnego. Ciągły rozwój oraz stałe przystosowywanie się do zmian społecz-
nych skutkują znacząco na społeczeństwo, któremu powinna ona umożliwiać 
łatwy dostęp do informacji, możliwość gromadzenia ich, wykorzystywania 
oraz przyswajania za pomocą nowoczesnych środków dydaktycznych. Dzię-
ki tym przedmiotom proces nauczania staje się szybszy, łatwiejszy oraz uroz-
maicony, a praca bardziej efektywna. Na przestrzeni lat, dzięki postępującej  
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technice, środki dydaktyczne ulegają przekształceniu na metody interaktywne 
lub zmieniają swoją formę z wersji papierowej na elektroniczną.  

Cyfrowy świat każdego dnia ulega większemu rozwojowi – ma to od-
zwierciedlenie niemal w każdej dziedzinie życia. Grupą społeczną najbardziej 
podatną na cyfryzację jest młodzież. Według Raportu Nastolatki 3.0 (Lange, 
Ładna, Wrońska, Konopczyński 2021, s. 5), przygotowanego przez Pedago-
gium WSNS, we współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka oraz NASK, wy-
nika, że blisko co dziesiąty nastolatek (11,5%) jest aktywny w sieci ponad 
8 godzin dziennie, a co piąty (21,3%), spędza tyle czasu w dni wolne od 
edukacji. Obliczono również szacunkowy czas dziennego użytkowania w sieci, 
który wynosi 4 godziny 50 minut, dla porównania w 2014 r. (Lange, Ładna, 
Wrońska, Konopczyński 2021, s. 5) wynik ten wynosił 3 godziny 40 minut. 

Według przedstawionych danych wyraźnie zauważalny jest wzrost ak-
tywności w sieci, zarówno w celach naukowych jak i rozrywkowych. Przyczy-
nia się do tego pośrednio sytuacja pandemiczna, z którą mamy okazje mierzyć 
się przez ostatnie lata. Prowadzenie zajęć edukacyjnych w formule zdalnej 
zmusiło młode osoby do większej aktywności w sieci, co ma swoje odzwier-
ciedlenie liczbowe: średni czas dziennego korzystania z internetu wraz z nauką 
zdalną wynosi 12 godzin i 31 minut (Lange, Ładna, Wrońska, Konopczyński 
2021, s. 5), co stanowi 52% doby. Cyfrowy świat „pochłonął” życie nastolat-
ków, sprawił, że granice pomiędzy światem rzeczywistym a wirtualnym za-
częły się zacierać, wpłynął na stosunki międzyludzkie oraz zdrowie fizycznie 
jak i psychiczne. Odziaływanie cyfryzacji na kwestie edukacyjne kształtowane 
jest poprzez kreowanie indywidualnych ścieżek rozwoju, wyzwalanie kreatyw-
ności, zdobywanie umiejętności pracy w grupie, wyrównywanie dysproporcji 
społecznych. Przeszkodą stają się wówczas bariery edukacyjne definiowane 
przez Leszka Zegzda (SP 2022) jako „ograniczenia utrudniające lub uniemoż-
liwiające dostęp do wykształcenia oraz wymagające rozwiązania problemy sto-
jące przed polityką oświatową”. 

Przybliżając temat, należy posłużyć się podziałem barier, który zapropo-
nował Władysław Kozakiewicz. Pierwszą barierą przedstawioną przez autora 
jest bariera ekonomiczna, rozumiana jako koszty ponoszone zarówno ze stro-
ny państwa jak i ucznia. Brak funduszy z którejkolwiek ze stron uniemożliwia 
m.in. zakup odpowiedniej ilości i jakości sprzętu. Następna bariera, która ma 
wpływ na cyfryzacje nazywana jest barierą psychologiczną, która pośrednio 
nawiązuje do barier przestrzenno-regionalnych. Określa się w nich ogranicze-
nia rozwoju uczniów pochodzących z różnej społeczności, z niekorzyścią dla 
dzieci wiejskich borykających się z problemami odległościowymi, różnicami 
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poziomu nauczania, a także „kompleksem prowincji”. Dzieje się tak, ponie-
waż obecnie rzadko zauważalne jest doprowadzenie do wioski medium trans-
misyjnych takich jak światłowód, dzięki któremu można uzyskać stabilne  
i szybkie łącze internetowe. Raport z firmy FTTH Council (FC 2022) z dnia 
15 sierpnia 2021 r. stanowi, iż w Polsce, porównując z rokiem ubiegłym, do-
prowadzenie światłowodu do gospodarstw domowych zwiększyło się o 19%. 
Firma ta prognozuje, że w 2026 r. zasięg światłowodu zwiększy się o 88%, co 
będzie stanowiło ok 14,5 mln polskich gospodarstw. Zapewnienie dostępu 
do sieci internetowej jest kwestią niezbędną w dzisiejszych czasach, jednak 
nie należy zapominać o kluczowej roli urządzeń cyfrowych wykorzystywa-
nych jako środki dydaktyczne, dające wiele perspektyw. Komputer jako jedno 
z najważniejszych i najbardziej popularnych urządzeń według Wincentego 
Okonia zaliczany jest do grupy środków złożonych, dokładniej jako środków 
automatyzujących proces uczenia się. Umożliwia on pełną automatyzację pra-
cy, rozwijanie działalności pozwalającej na deformację rzeczywistości, kształ-
tuje postawy poznawcze i emocjonalne (Okoń 2003, s. 246). Poprawienie 
efektywności pracy następuje poprzez połączenie go z urządzeniami innego 
typu, jak na przykład monitor, który należy do grupy środków złożonych 
mechanicznie, wzrokowych, pozwalających na przekazywanie obrazu. 

Coraz częściej spotykanym zjawiskiem jest wykorzystywanie tablicy in-
teraktywnej jako urządzenia dydaktycznego, należącego do tej samej grupy 
środków. Wykazują się one lepszą wydajnością, w porównaniu do standar-
dowych tablic kredowych czy suchościeralnych, umożliwiając udostępnianie 
ekranu komputera szerszej grupie osób. Sensory zamontowane w tablicy po-
bierają dotyk, przez co niekoniecznym jest używanie myszy komputerowej 
bądź klawiatury (Majewska 2016, s. 2). Ponadto niektóre tablice interak-
tywne mogą zastępować rzutnik lub wideoprojektor, dzięki wbudowanemu 
wyświetlaczowi, co daje możliwość obejrzenia filmu dydaktycznego. Dodat-
kowo można wykorzystywać je w połączeniu z różnymi programami kom-
puterowymi takimi jak: „Google Earth”, posiadającym w swoich zasobach 
trójwymiarowy obraz kuli ziemskiej czy „Solidworks”, umożliwiający prace 
trójwymiarową. Innym urządzeniem wykorzystującym aktywizację umysłu 
jest smartfon (Warzecha 2016, s. 316), posiadający między innymi ekran do-
tykowy oraz wyświetlacz. 

Podobnie do wyżej wymienionych możliwości, tablica interaktywna po-
służyć może do wyświetlania między innymi filmów dydaktycznych. Nato-
miast uczniowie posługujący się aplikacjami, mogą powtarzać wiedzę, syste-
matyzować ją oraz w łatwiejszy sposób ją przyswajać. Jednakże w przypadku 
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smartfona praca ograniczona jest do użytkowania urządzenia w określonym 
czasie tylko przez jednego użytkownika, co czyni ją bardziej samodzielną.  
Z racji faktu posiadania przez urządzenia odbiornika GPS, umożliwione jest 
rejestrowanie aktualnej lokalizacji bądź zapis pozycji smartfonu, co daje moż-
liwość wykorzystania na zajęciach terenowych. 

Urządzeniem zyskującym coraz większą popularność w użytku eduka-
cyjnym, ale również w pracy graficznej oraz plastycznej, stał się tablet gra-
ficzny. Wyposażony w wyświetlacz oraz pióro staje się ciekawą alternatywą 
dla zeszytu, pozwalając na prowadzenie notatek w trybie ręcznym imitując 
pisanie na papierze. Kompaktowość urządzenia, łatwość obsługi i kompatybil-
ność to bezkonkurencyjne atrybuty sprzętu. Dzięki cyfryzacji i wykorzystaniu 
wyżej wymienionego sprzętu, możliwe jest doskonalenie określonych metod 
nauczania. Termin metoda pochodzący od greckiego słowa methodos znaczy 
tyle, co sposób dochodzenia do prawdy (Pawlak, Kudelska 2012, s. 325) oraz 
jej poszukiwania. W. Okoń metodę nauczania definiuje jako „sposób pracy na-
uczyciela z uczniami, umożliwiający osiągnięcie celów kształcenia, inaczej mó-
wiąc, jest to wypróbowany i systematycznie stosowany układ czynności nauczycieli 
i uczniów, realizowanych świadomie w celu spowodowania założonych zmian  
w osobowości uczniów” (Okoń 1994) 

Cyfryzacja w dużej mierze skupia się na wykorzystaniu metody podaw-
czej, mającej na celu „zdobycie przez uczniów maksymalnie dużej ilości wiedzy  
w trakcie lekcji” (MWI 2022), która stanowi ok. 70% (Plebańska, Sieńczew-
ska, Szyller 2017, s. 75) form przekazywania wiedzy, co znaczy o transmisyj-
nym charakterze edukacji. Według badania „Polska szkoła w dobie cyfryzacji. 
Diagnoza 2017”, w polskich szkołach wykorzystuje się technologie informa-
cyjno-komunikacyjne podczas zajęć z niemal wszystkich przedmiotów, nawet 
takich jak religia, etyka, godziny wychowawcze – co w latach wcześniejszych 
nie miało miejsca. Spośród ankietowanych nauczycieli 44% zadeklarowało 
wykorzystywanie cyfrowych technologii kilka razy w tygodniu, natomiast 
32% w badanej grupie czyni to codziennie, a tylko co drugi nauczyciel korzy-
sta z TIK raz w tygodniu. Obszar świadomości rodziców na temat cyfrowej 
edukacji stawia wiele oczekiwań, jednak wątpią oni w jego realizację. Z bada-
nia wynika, że rodzice nie są w pełni przekonani do zastosowywania w coraz 
większej mierze cyfrowej edukacji w szkole. Wynikają z tego względu obawy 
o możliwość korzystania przez dzieci z mediów społecznościowych, wskazując 
przy tym ich wątpliwą efektywność oraz postrzegając je jedynie jako rodzaj 
rozrywki podczas zajęć.  
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Trudnym, a czasami i wręcz niemożliwym, staje się zatem realizacji pro-
cesu dydaktycznego bez udziału nowych technologii. Warto wskazać, że rów-
nież system edukacyjny zakłada stosowanie ich w procesie lekcyjnym, a także 
bardzo często wskazuje na kształcenie konkretnych umiejętności i realizacji 
określonych treści, które mają swoje źródło w cyfrowym świecie. 

W nauczaniu wczesnoszkolnym docieramy do zajęć z edukacji informa-
tycznej, podczas których uczniowie szczególnie nabywają umiejętności oko-
łoprogramistyczne i programistyczne oraz kompetencje społeczne. Jak już 
wyżej zostało wspomniane, udział technologii cyfrowych ma również swój 
udział w życiu społeczny. Stąd pojawia się potrzeba kształcenia umiejętności 
przydatnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. 

Uczeń w szczególności powinien posiadać umiejętności w zakresie bez-
piecznego posługiwania się technologią w procesie komunikacyjnym, a także 
przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa. Na drugim etapie edukacji, po-
jawia się już bardziej formalny przedmiot – informatyka. Podczas tych zajęć 
pojawiają się już konkretne wymagania szczegółowe, do których osiągniecia 
wykorzystywane są różnie technologie czy oprogramowania. Wymagania 
ogólne na drugim etapie edukacyjnym dotyczą w szczególności rozumowania 
i analizy, programowania, sieci komputerowych, kompetencji społecznych, 
prawa i bezpieczeństwa. 

Również kształcenie uniwersyteckie, na kierunkach nie tylko informa-
tycznych, dotyka w swoim programie studiów elementów informatyki. Szcze-
gólne miejsce zajmuje ona na kierunkach technicznych, politechnicznych, 
gdzie wykorzystanie informatyki wiążę się bezpośrednio z konstruowaniem 
nowych osiągnięć inżynieryjnych. Coraz częściej również pedagogika otwiera 
się na naukę elementów informatyki. Staje się to odpowiedzią na aktualne 
potrzeby wykształcenia przyszłego nauczyciela. W 2010 r. PTI wraz z Radą 
ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej powołało zespół ekspertów, których 
celem było opracowanie nowych „standardów przygotowania nauczycieli  
w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej” (Sysło 2010, s. 1) 
Wraz z wprowadzeniem nowej podstawy programowej w roku 2017 i 2018, 
wydaje się po raz kolejny (czwarty) zaistnienie potrzeby aktualizacji owych 
standardów, odpowiadających na teraźniejsze potrzeby edukacyjne. 

Tak skonstruowana podstawa programowa w zakresie edukacji informa-
tycznej i przedmiotu informatyka wymaga od nauczycieli zwiększenia swo-
ich kompetencji cyfrowych. Nauczyciele jako konstruktorzy procesu dydak-
tycznego muszą posiadać wysokie już umiejętności i wiedzę informatyczną.  
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Nauczyciele muszą nabywać nowe umiejętności technologiczne, które dla po-
kolenia dorastającego są czymś naturalnym. 

Pomimo barier i napotykanych trudności, cyfryzacja edukacji stanowi 
bardzo istotny i niezbędny czynnik do realizacji określonego celu edukacyj-
nego, jakim jest rozwój i dobro ucznia oraz nauczyciela. Szacuje się osiąga-
nie najlepszych wyników edukacyjnych szkołom z jasno postawionym celem 
kształcenia, wykorzystującym swój potencjał w oparciu o nowoczesne techno-
logie edukacyjne. 

***

Podsumowując rozważania niniejszego artykułu, dochodzimy do wnio-
sku, że nie jest możliwe uczestniczenie w rzeczywistości wychowania, edukacji, 
społecznej czy zawodowej bez konieczności wykorzystania technologii cyfro-
wych. Obecny stan technologiczny wkroczył w życie człowieka i już go nie 
opuści. Technologia bowiem stała się najważniejszym narzędziem wykorzy-
stywanym do funkcjonowania społecznego. Rodzice, nauczyciele czy wycho-
wawcy stoją dzisiaj przed znaczącym wyzwaniem. Brak obycia w poruszaniu 
się w internecie, poprzez użycie komputerów i telefonów, jest krokiem wstecz, 
wobec dzisiejszych wymagań współczesnego świata. Jednak proces nauki  
i zdobywania umiejętności technologicznych nie jest procesem trudnym, ani 
żmudnym, wymagającym ogromniej ilości czasu. Pismo obrazkowe, gesty  
i schemat poruszania się w rzeczywistości cyfrowej jest intuicyjny, nie wymaga 
złożonych procesów ruchowych. 

Nabycie tych umiejętności jest kluczową sprawą w wychowaniu i pro-
cesie dydaktycznym. Wynika to z faktu, który był poruszany w niniejszym 
artykule wielokrotnie, mianowicie aby odpowiednio zachodził proces wycho-
wawczy i dydaktyczny, to rodzice i nauczyciele zobowiązani są do nie tylko 
rozumienia funkcjonowania dzisiejszego pokolenia dorastającego i młodzieży, 
a także osób dorosłych (studentów) oraz aktywnego uczestnictwa w tym świe-
cie, którego to zmiany zachodzą znacznie częściej niż w świecie wychowania 
i nauki tradycyjnej. Stąd pojawia się potrzeba, aby właśnie poprzez uczestnic-
two własne i ciągłe rodzice i nauczyciele byli w stanie odpowiedzieć na obec-
ne, teraźniejsze sytuacje wychowawcze i edukacyjne. Określić można w ten 
sposób już wielokrotnie poruszaną w literaturze pedagogicznej sztukę wycho-
wania, która rozumiana jako odpowiedź na aktualną sytuację wychowawczą 
daje możliwość wzrastania jednostki do indywidualności czy też społeczności. 
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THE DIGITAL WORLD IN MODERN EDUCATION

Summary: To obtain a design project, we try to learn how they were simi-
lar and ready to work with further technological works. On the spot and to-
day, concurrency, one, became irrelevant, but also a concurrent participation 
in the life of a contribution, economic, concurrent, also concurrent. Today, 
technology has entered the life of a large part of society, and those it has not 
directly affected are affected by the need to complete documents, give official 
applications and other similar. Because today it is impossible to function in 
isolation from digital reality. The Internet and its prevalence have domina-
ted the adolescence process, as well as the lives of adults. And this approach  
is presented in this study as the fact that digital technology is the foundation 
of modern human functioning.

Keywords: education, digital world, digital technology 
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UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

WPŁYW MEDIÓW I INTERNETU 
NA WYSTĘPOWANIE ZABURZEŃ  

PSYCHICZNYCH U DZIECI 
I MŁODZIEŻY

Streszczenie: W związku z tym, iż zaburzenia psychiczne coraz częściej są roz-
poznawana u dzieci i młodzieży, istotne jest poznanie przyczyn występowania 
tych zaburzeń. Ich wzrost w ostatnich latach może być związany z postępem 
cywilizacyjnym, a co za tym idzie z rozwojem cyfrowym społeczeństw. Celem 
pracy jest przedstawienie wpływu mediów i internetu na występowanie zabu-
rzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Do przedstawienia tego zastosowano 
analizę literatury naukowej. Oglądanie przez dzieci i młodzież nieodpowied-
nich dla nich treści może skutkować pojawieniem się u nich traum i proble-
mów psychicznych. Media społecznościowe mogą mieć negatywny wpływ na 
dzieci i młodzież. Nadmierne korzystanie z internetu przez młode osoby wiąże 
się z większymi trudnościami w regulacji emocji. Zastępowanie kontaktów 

„twarzą w twarz” na rzecz kontaktów online może powodować rozwój fobii 
społecznych. Młodzież doświadczająca cyberprzemocy częściej podejmuje pró-
by samobójcze. 

Słowa kluczowe: zaburzenia psychiczne, media, internet, dzieci 

WPROWADZENIE 

Depresja stanowi poważny problem zdrowia publicznego. Występuje  
u około 20% adolescentów i wiąże się ze złym samopoczuciem i upośledze-
niem funkcjonalnym. Depresja w wieku młodzieńczym jest zwykle stanem 
zwiększającym prawdopodobieństwo nawrotu i przewlekłości w wieku doro-
słym (Cook, Peterson i Sheldon 2009, s. 17-13). W ostatnich latach wzrasta 
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ilość przypadków depresji u dzieci i młodzieży, a wiek pojawienia się pierwsze-
go epizodu depresyjnego obniża się. Przed okresem adolescencji depresja jest 
diagnozowana w takim samym stopniu u obydwu płci, natomiast u młodzie-
ży wskaźnik zachorowalności jest wyższy u w grupie dziewcząt niż w grupie 
chłopców (Kołodziejek 2008, s. 15-33).

Przejawy depresji zależą od wieku dziecka. Młodsze dzieci częściej stają 
się drażliwe i zgłaszają więcej dolegliwości somatycznych. Może u nich poja-
wiać się odmowa uczęszczania do szkoły, wycofanie się z zabaw i kontaktów 
oraz zmniejszenie zainteresowań. U młodszych dzieci aniżeli u osób dorosłych 
występują rzadziej zaburzenia snu i apetytu oraz spowolnienie psychomoto-
ryczne i poczucie winy. Natomiast u starszych dzieci wyraźne jest depresyj-
ne zaburzenie myślenia: poczucie beznadziejności i bezradności, negatywna 
samoocena, świata i przyszłości (Bomba 2004, s. 266-279; Kendall 2004,  
s. 35-49). Obraz zaburzeń depresyjnych u młodzieży może mieć także cha-
rakter atypowy i obejmować objawy, takie jak np. hipersomia, wzrost masy 
ciała, uczucie ciężkości w kończynach, nadmierna wrażliwość na odrzucenie 
społeczne oraz pobudzenie psychomotoryczne (Carr 2004, s. 24-36; Rabe-Ja-
błońska 2004, s. 324-335).

W okresie rozwojowym depresja ma często charakter przewlekły i na-
wracający. Prawdopodobieństwo wystąpienia nawrotów u młodszych dzieci 
sięga od 12% w ciągu pierwszego roku do 33% w ciągu czterech lat po prze-
byciu epizodu depresyjnego (Clarke, DeBar i Lewinsohn 2006, s. 134-151). 
Pomimo ustąpienia zaburzeń nastroju, niektóre objawy depresji utrzymują 
się długo, np. niepokój, nadmierne zmęczenie, zaburzenie uwagi, trudności 
z podejmowaniem decyzji, poczucie winy i myśli o śmierci (Witkowska-Ula-
towska 2000, s. 137-144).

Depresja powoduje wiele negatywnych skutków w funkcjonowaniu ro-
dzinnym, społecznym oraz szkolnym. Dzieci i młodzież, u których występu-
je ta choroba, mogą mieć słabsze wyniki w nauce, trudności w kontaktach 
z członkami rodziny i z rówieśnikami. Depresja u osób młodych wiąże się 
również ze zwiększonym ryzykiem samobójstwa, nadużywania substancji 
psychoaktywnych, z nasileniem problemów ogólnozdrowotnych, gorszym 
funkcjonowaniem w pracy oraz trwałymi trudnościami interpersonalnymi  
w wieku dorosłym (Fombonne i in. 2001a, s. 210-217; Fombonne i in. 2001b, 
s. 218-223). 

Kolejnym zaburzeniem często występującym w populacji dzieci i mło-
dzieży są zaburzenia lękowe. Mediana częstości występowania zaburzeń lę-
kowych wyniosła 8% przy szerokim zakresie szacunków – od 2% do 24% 
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(Costello, Egger i Angold 2005, s. 972-986). Dane z badań wskazują,  
że u dziewcząt w wieku 5 lat następuje gwałtowny wzrost zaburzeń lękowych, 
z ciągłym wzrostem przez cały okres dojrzewania. Chociaż wskaźniki lęku 
wśród mężczyzn również wzrastają w okresie dzieciństwa i dojrzewania, wzrost 
ten jest znacznie bardziej stopniowy niż wśród kobiet i zaczyna się wyrówny-
wać w późnym okresie dojrzewania. Tak więc w wieku 6 lat dziewczynki mają 
znacznie wyższy poziom lęku niż chłopcy. Pomimo znacznie szybszego wzro-
stu zaburzeń lękowych z wiekiem u dziewcząt niż u chłopców, nie ma różnic 
między płciami w średnim wieku zachorowania. Istnieje kilka spójnych różnic 
w rozkładzie zaburzeń lękowych według pochodzenia etnicznego i klasy spo-
łecznej (Merikangas i in. 1999, s. 1523-1535). 

Współwystępowanie zaburzeń lękowych i innych zaburzeń psychicznych 
jest już widoczne w dzieciństwie i okresie dojrzewania. Zaburzenia lękowe 
są związane ze wszystkimi innymi głównymi klasami zaburzeń, w tym za-
burzeniami nastroju, zachowaniami destrukcyjnymi i zaburzeniami odży-
wiania. Współwystępowanie zaburzeń lękowych i zaburzeń nastroju jest tak 
powszechne, że pojawiają się dowody na to, że zaburzenia lękowe mogą być 
częścią sekwencji rozwojowej, w której lęk jest wyrażany we wczesnym okresie 
życia, a następnie jako depresja w wieku dorosłym (Merikangas i Avenevoli 
2002, s. 657-704). W związku z tym, iż zaburzenia psychiczne coraz częściej 
są rozpoznawana u dzieci i młodzieży, istotne jest poznanie przyczyn występo-
wania tych zaburzeń. Ich wzrost w ostatnich latach może być związany z po-
stępem cywilizacyjnym, a co za tym idzie z rozwojem cyfrowym społeczeństw. 
Niniejsza praca ma na celu przedstawić wpływ mediów i internetu na wystę-
powanie zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży.

Celem pracy jest przedstawienie wpływu mediów i internetu na wy-
stępowanie zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Do przedstawienia 
wpływu mediów i internetu na występowanie zaburzeń psychicznych u dzieci  
i młodzieży zastosowano analizę literatury naukowej z tematu pracy.

STRACH I NIEPOKÓJ  
WYWOŁANE PRZEZ KONTAKT Z MEDIAMI 

Wiele badań prowadzonych w latach trzydziestych XX wieku wykaza-
ło, że znaczna część dzieci doświadcza ostrych, lękliwych reakcji na różne 
formy treści medialnych, zwłaszcza na filmy, dramaty telewizyjne i wiado-
mości (Cantor i Riddle 2014, s. 179-207). Ponadto zaobserwowano związek 
pomiędzy ilością oglądania telewizji i snem a odczuciami retrospektywnymi, 
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co może oznaczać, że intensywne, przypominające traumę objawy u dzieci 
i młodzieży są związane z kontaktem z mediami (Harrison i Cantor 1999,  
s. 97-116). 

Różnice rozwojowe mają istotny wpływ na to, co jest przerażające dla 
dziecka. Konsekwencje kontaktu z materiałem przerażającym dla dziecka na 
określonym etapie rozwoju mogą być dramatyczne. Wpływ treści medialnych 
na dziecko, które spowodowały przestraszenie i wynikająca z tego utrata snu  
i podwyższony poziom niepotrzebnego niepokoju mogą powodować proble-
my fizyczne, poznawcze i emocjonalne u dziecka (Cantor  i in. 2010, s. 1-17). 

Badania nad tradycyjnymi mediami wykazały także, że prezentowanie 
w programach telewizyjnych atrakcyjnych ludzi, prowadzących ekscytujące 
i wyidealizowane życie, zachęca do porównań społecznych i przyczynia się 
do niezadowolenia z samego siebie (Richins 1991, s. 71-83). Może to wpły-
wać na depresję i lęk u nastolatków poprzez negatywne porównania społeczne, 
skutkujące negatywną samooceną lub lękiem przed oceną przez innych. Rów-
nież porównania społeczne, których młodzież doświadcza poprzez korzystanie 
z portali społecznościowych wpływają na występowanie objawów depresyj-
nych (Nesi i Prinstein 2015, s. 1427-1438).

REGULACJA EMOCJI A KORZYSTANIE Z MEDIÓW

Młodzież może szukać w telewizji i internecie odwrócenia uwagi od po-
jawiających się emocji niepokoju lub stresu poprzez unikanie przeżyć emocjo-
nalnych. Regulacja emocji jest ważną umiejętnością rozwijaną w dzieciństwie 
i okresie dojrzewania, ponieważ jednostki uczą się radzić sobie z silnymi emo-
cjami, doświadczając ich i rozwijając wewnętrzne procesy regulacyjne. Teoria 
psychologiczna powszechnie uznaje, że regulacja emocji jest istotnym elemen-
tem zdrowia psychicznego, a problemy z nią są cechą charakterystyczną róż-
nych zaburzeń psychopatologicznych, takich jak lęk i depresja (Mennin 2002, 
s. 85-90).

Osoby nadużywające internetu lub uzależnione od niego zgłaszają,  
że używają go w celu uniknięcia negatywnych emocji, takich jak lęk i depresja 
(Spada i in. 2008, s. 2325-2335). Chociaż nie istnieją jeszcze żadne bada-
nia wykazujące związki przyczynowe, problematyczne korzystanie z internetu 
wiąże się z większymi trudnościami w regulacji emocji, a wzrost korzystania  
z internetu do regulacji nastroju może przyczynić się do zwiększenia występo-
wania depresji (Gámez-Guadix 2014, s. 714-719; Vajda, Láng i Péley 2014, 
s. 152-157).
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ZANIK WIĘZI SPOŁECZNYCH  
Z POWODU KORZYSTANIA ZMEDIÓW CYFROWYCH

Fobia społeczna to choroba psychiczna charakteryzująca się lękiem przed 
zakłopotaniem lub upokorzeniem, prowadząca do unikania sytuacji społecz-
nych. Zaburzenie zakłóca funkcjonowanie społeczne i zawodowe, a także 
zwiększa ryzyko nadużywania substancji psychoaktywnych i samobójstwa. 
Zostało udokumentowane, że w przypadku niektórych rodzajów kontaktu, 
część osób preferuje opcje wysyłania wiadomości tekstowych, wiadomości 
błyskawicznych i e-maili od interakcji z człowiekiem twarzą w twarz (Joinson 
2004, s. 472-478; Leung 2011, s. 381-399). W przypadku tych osób, które 
zastępują komunikację interpersonalną kontaktem poprzez media cyfrowe, 
by uniknąć sytuacji, których się obawiają, nasilenie objawów fobii może się 
cyklicznie zwiększać, czyniąc osobę jeszcze bardziej unikającą kontaktów spo-
łecznych (Erwin i in. 2004, s. 480-516).

Badania pokazują, że młodzi ludzie, którzy zastępują kontakt osobisty 
interakcjami wirtualnymi, nasilają swoje upośledzenie społeczne, zaś osoby, 
które korzystają z kontaktu przez internet w celu uzupełnienia istniejących 
przyjaźni, zgłaszają poprawę jakości i bliskości ich istniejących relacji. Jeśli 
dzieci i młodzież zastępują kontakt osobisty na kontakt online, objawy lęku 
społecznego mogą się pogłębiać (Erwin i in. 2004, s. 480-516). Ponadto po-
stuluje się, że depresja jest spowodowana nadmiernym korzystaniem z tele-
fonów komórkowych, które zastępują kontakt twarzą w twarz i powodują 
późniejszą izolację społeczną (Kumar 2014, s. 42-46). Naukowcy przeprowa-
dzający badanie na grupie nastolatków stwierdzili, że częstsze korzystanie z te-
lefonów komórkowych na początku badania wiązało się z wyższym poziomem 
depresji rok później (Bickham, Hswen i Rich 2015, s. 147-155).

CYBERPRZEMOC W INTERNECIE 

Od 11% do 48% nastolatków doświadcza cyberprzemocy w internecie. 
Szacunki te przyjmują różne wartości ze względu na użytą w badaniach defi-
nicję cyberprzemocy, dane demograficzne grup i ramy czasowe raportowania. 
Dzieci i młodzież, które dokuczają innym w trybie offline, często angażują się 
w cybernękanie (podobnie ofiary cybernękania często padają ofiarą offline). 
Ponadto młodzi użytkownicy internetu, którzy doświadczają cyberprzemocy, 
są bardziej narażeni na szereg problemów ze zdrowiem psychicznym i fizycz-
nym (George i Odgers 2015, s. 832-851). Większość ofiar zgłasza negatywne 
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uczucia, takie jak zakłopotanie, zmartwienie, strach, depresja lub samotność 
po wydarzeniach związanych z cyberprzemocą (Ortega i in. 2012, s. 342-356). 

Ogólne korzystanie z internetu i specyficzne doświadczenie bycia ofiarą 
cyberprzemocy wiąże się z większą liczbą myśli samobójczych i samookale-
czania (Daine i in. 2013, e77555). Korzystanie z internetu naraża młodych 
ludzi na historie i rozmowy o samobójstwach, a takie ujawnienie, zwłaszcza 
w formie forów dyskusyjnych, wzmaga myśli samobójcze (Dunlop, More  
i Romer 2011, s. 1073-1080). Co więcej, grupy, które gromadzą się specjal-
nie w celu omówienia kwestii związanych z samobójstwami i samookalecze-
niami, zapewniają każdemu młodzieńcowi zgłębiającemu ten temat szczegóły 
i potencjalne wsparcie poprzez akceptację i normalizację tego typu zachowa-
nia (Messina i Iwasaki 2011, s. 161-168). 

Młodzież wykazująca zachowania autodestrukcyjne korzysta z internetu 
częściej w sposób, który może narazić ich na sytuacje wysokiego ryzyka dla 
swojego życia lub zdrowia (Mitchell i Ybarra 2007, s. 392-396). Młodzi lu-
dzie, którzy są ofiarami cybernękania, częściej niż ich rówieśnicy myślą i pró-
bują popełnić samobójstwo. Nawet w obliczu tych ustaleń należy uznać, że 
społeczny charakter internetu sprawia, że jest on skutecznym źródłem wspar-
cia terapeutycznego. Bycie aktywnym w internetowej grupie wsparcia może 
prowadzić do obniżenia poziomu stresu, poprzez zwiększoną ekspozycję na 
wiadomości, które wspierają pozytywne zachowania i wysiłki oraz pochwalają 
korzystną zmianę zachowania (Messina i Iwasaki 2011, s. 161-168). Wydaje 
się, że wpływ korzystania z Internetu na zachowania samobójcze zależy od 
konkretnych informacji, do których uzyskuje się dostęp oraz osób, z którymi 
się kontaktuje.

Podobnie nie można zakładać, że każdy kontakt z mediami elektronicz-
nymi zwiększa ryzyko depresji. Wzrost chwilowego pozytywnego wpływu 
może obniżyć ryzyko wystąpienia depresji u niektórych osób, więc niektóre 
rodzaje mediów mogą być terapeutyczne. Korzystanie z mediów, które zapew-
niają skuteczne odwracanie uwagi, humor, kontakt z rówieśnikami i szeroką 
sieć społecznościową, może pomóc nastolatkom uniknąć depresji i potencjal-
nie zmniejszyć jej wpływ na ich funkcjonowanie (Morgan i Jorm 2008, s. 13).

INNE KONSEKWENCJE NADMIERNEGO KORZYSTANIA 
Z MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH 

Nadmierne korzystanie z mediów elektronicznych obniża poziom ak-
tywności fizycznej, co zaburza wydzielanie endorfin i serotoniny. Niski 
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poziom endorfin i serotoniny powoduje stany długotrwałego przygnębienia 
oraz pogorszenia samopoczucia psychicznego. Wiąże się to także ze zmniej-
szeniem korzystnego działania promieni UV na młody organizm, co skutkuje 
bardzo niskim poziomem wytwarzanie serotoniny. To właśnie pod wpływem 
słońca zwiększa się poziom neuroprzekaźników poprawiających samopoczu-
cie (Lemańska 2005, s. 40-60). W związku z tym wydaje się, że nadmierne 
korzystanie z mediów cyfrowych kosztem aktywnego spędzania czasu poza 
domem może znacząco przyczyniać się do powstawania zaburzeń psychicz-
nych u dzieci i młodzieży.

PODSUMOWANIE

1. Oglądanie przez dzieci i młodzież nieodpowiednich dla nich tre-
ści może skutkować pojawieniem się u nich traum i problemów 
psychicznych. 

2. Media społecznościowe mogą mieć negatywny wpływ na dzieci  
i młodzież ze względu na ich porównywanie się z innymi użytkowni-
kami, którzy kreują swój sztuczny wizerunek. 

3. Nadmierne korzystanie z internetu przez dzieci i młodzież wiąże się 
z większymi trudnościami w regulacji emocji, co może skutkować 
występowaniem zaburzeń psychicznych.

4. Zastępowanie kontaktów „twarzą w twarz” na rzecz kontaktów on-
line może powodować rozwój fobii społecznych. Należy jednak pa-
miętać, że jeżeli kontakty online służą do pogłębiania więzi z innymi 
osobami, wówczas wpływają pozytywnie na rozwój psychospołeczny 
dzieci i młodzieży. 

5. Młodzież doświadczająca cyberprzemocy częściej podejmuje próby 
samobójcze.
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THE INFLUENCE OF THE MEDIA  
AND THE INTERNET ON THE OCCURRENCE OF 

MENTAL DISORDERS IN CHILDREN  
AND YOUTHURBAN POLICY 

Summary: Due to the fact that mental disorders are more and more often 
diagnosed in children and adolescents, it is important to understand the causes 
of these disorders. Their growth in recent years may be related to the progress 
of civilization and the digital development of societies. The aim of the study 
was to present the influence of the media and the Internet on the occurrence 
of mental disorders in children and adolescents. An analysis of the scienti-
fic literature was used to represent this. Watching inappropriate content by 
children and adolescents may result in traumas and mental problems. Social 
media can have a negative impact on children and adolescents. Excessive use 
of the Internet by young people is associated with greater difficulties in regula-
ting emotions. Replacing face-to-face contacts with online contacts can trigger 
the development of social phobias. Young people experiencing cyberbullying 
more often attempt suicide. 

Keywords: mental disorders, media, internet, children






