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PRZEDMOWA

Żyjemy w czasach, w których nieustannie dokonują się przemiany w róż-
nych dziedzinach życia społecznego, politycznego czy gospodarczego. Mogą 
mieć one wymiar zarówno pozytywny, jak i negatywny. Jednocześnie wiele 
zmian ma charakter wyzwań, z którymi ludzkość musi się zmierzyć.

Oddawana w Państwa ręce monografia pt. Współczesne przemiany na 
świecie w ujęciu humanistycznym stanowi owoc pracy młodych badaczy repre-
zentujących różne ośrodki naukowe w Polsce, do których należą: Uniwersytet 
Wrocławski, Uniwersytet Opolski oraz Uniwersytet Łódzki.

Publikację charakteryzuje wielowymiarowość poruszonych w niej pro-
blemów, w tym zastosowanie różnych metod badawczych. Składa się ona 
z siedmiu rozdziałów naukowych, z których każdy odnosi się w pewnym za-
kresie do tytułowych przemian czy związanych z nimi wyzwań. 

Opracowanie rozpoczynają dwa artykuły pani Kornelii Kordiak. 
W pierwszym z nich Autorka przeanalizowała Żywoty świętej Jadwigi Śląskiej 
w kontekście postrzegania w średniowieczu zagadnień związanych z instytucją 
małżeństwa w ujęciu kobiet. Natomiast w drugim tekście badaczka podjęła 
próbę analizy obowiązków kobiety i umiejscowienia jej w hierarchii społecz-
nej, również na podstawie Żywota tej średniowiecznej księżnej Śląska.

W kolejnym rozdziale pani Edyta Karczmarska ukazała problematykę 
dotyczącą współczesnych wyzwań dla wiary. Została ona przedstawiona przez 
Autorkę zgodnie z naukową refleksją Bernarda Sesboüé. Ta refleksja francu-
skiego jezuity i teologa umożliwia rozumienie i badanie interdyscyplinarne-
go podejścia do wiary, które stanowi dla człowieka zarówno wyzwanie, jak 
i zadanie. 

Autorem kolejnych trzech tekstów jest pan Arman Gevorgyan. W jed-
nym z nich badacz przedstawił interpretację Platońskiej wolności w ujęciu 
myśli austriackiego filozofa, jakim był Karl Popper. W kolejnych artykułach  
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omówił zaś tematykę kategorii sprawiedliwości oraz historycyzmu u Platona, 
również z perspektywy Karla Poppera.

Monografię zamyka rozdział opisujący rolę i znaczenie baśni w wycho-
waniu dziecka, autorstwa pani Kornelii Kordiak. Autorka w swojej pracy 
podkreśliła, że baśń (czy w szerszym zakresie literatura) pełni niezwykle istot-
ne funkcje, m.in. przygotowuje dzieci do dynamicznie zachodzących zmian 
w dzisiejszym świecie czy wspiera w nich.

Pragniemy w tym miejscu złożyć serdeczne podziękowania wszystkim 
Autorom, Recenzentom oraz całemu Komitetowi Redakcyjnemu za wniesio-
ny wkład, dzięki któremu możliwe było wydanie niniejszej monografii w ak-
tualnym kształcie. Mamy nadzieje, że poszerzy ona Państwa horyzonty oraz 
stanie się inspiracją do podjęcia badań naukowych.

W imieniu komitetu redakcyjnego
Barbara Sitko
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KORNELIA KORDIAK
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

INSTYTUCJA MAŁŻEŃSTWA 
W ŻYWOTACH ŚWIĘTEJ 

JADWIGI ŚLĄSKIEJ

Streszczenie: Artykuł dotyczy kształtowania się instytucji sakramentu małżeństwa. 
Na tle nakazów i zakazów, które zostały stopniowo wprowadzane, starano się 
bowiem nadać odpowiedni kształt temu sakramentowi. Zatem niniejsza praca 
związana jest z postrzeganiem w średniowieczu zagadnień związanych z insty-
tucją małżeństwa w ujęciu kobiet. Celem mojego artykułu jest ukazanie jak 
ówczesny hagiograf prezentował wyżej wymienione zagadnienie w Żywotach 
św. Jadwigi. Poniższa praca jest rezultatem analizy źródeł dotyczących pierw-
szej kanonizowanej kobiety na ziemiach polskich. Wykorzystuję w pracy: Le-
gendę świętej Jadwigi (Vita beate Hedwigis), czyli edycję Żywotu większego 
świętej Jadwigi (Legenda maior), a także cały ten obraz średniowiecznego mał-
żeństwa i jego proces kształtowania się dopełniam analizą miniatur z kodeksu 
lubińskiego z połowy XIV wieku i z Hornigowskiego z XV wieku. w toku 
analizy źródeł dochodzę do następujących wniosków, iż Żywoty św. Jadwigi 
nie zawierają zbyt wielu informacji o życiu śląskiego społeczeństwa: rycerzy, 
mieszczan czy chłopów. Jednakże lakoniczne informacje dostarczają nieco 
danych o wiekach średnich. Znacznie więcej można się dowiedzieć o samej 
św. Jadwidze Śląskiej i o jej najbliższym otoczeniu, niż o życiu zwykłych ludzi, 
jeżeli chodzi o zagadnienie związane z małżeństwem. To być może nie tylko 
wynik specyfiki źródła, ale i dopiero formującego się nowego wzorca kobiety, 
który nie zdołał się jeszcze rozpowszechnić wśród Ślązaków.

Słowa kluczowe: średniowiecze, Śląsk, Jadwiga Śląska, żywoty, kobieta, małżeństwo.

W średniowieczu wszelkie działania ludzkie, myśli były podporządko-
wane światopoglądowi teocentrycznemu. Człowiek w wyniku stawiania we 
wszystkich sprawach Boga na pierwszym miejscu został zepchnięty na dalszy 
plan. w końcu został on stworzony na Jego podobieństwo, a dopuszczając 
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się grzechu pierworodnego – okazał swoją słabość. „Jako istotna splamiona 
grzechem pierworodnym, postrzegany był w wiekach średnich w kategoriach 
niedoskonałości, wadliwego odbicia swego Stwórcy, jego nagie zaś ciało stało 
się symbolem grzechu” (Zawilski 2008, s. 25). Pierwszymi ludźmi, którzy 
zgrzeszyli przeciwko Bogu byli: Adam i Ewa. Jednakże uważa się, że wina 
tych ludzi nie była jednakowa. To przecież kobieta skusiła mężczyznę, zerwała 
zakazany owoc – burząc przy tym dany im raj. Jak to ujął Marcin Zawilski: 

„jej wina – w oczach starożytnych i średniowiecznych Ojców Kościoła – była 
nieporównywalnie większa” (Zawilski 2008, s. 26). Zaczęto postrzegać ją 
jako symbol wszelkiego zła. Zatem kontakty o podłożu seksualnym pomiędzy 
obiema płciami automatycznie przypisywane były do kategorii grzechu. Do 
tego charakterystyczna dla wieków średnich pochwała dziewictwa, ascetyczne-
go stylu życia wpłynęła na charakter średniowiecznego małżeństwa. 

Otóż, małżeństwo związane było z życiem ziemskim, z cielesnością, pro-
kreacją, więc uważano je za drogę „mniej godną i chwalebną niż uświęcona 
bólem i pogardą dla tego, co «zwierzęce», droga ascezy” (Zawilski 2008, s. 27). 
Małżeństwo jako wybór człowieka nie było tak ważne dla Ojców Kościoła, jak 
życie poświęcone Bogu, życie kapłańskie, które przecież było wolne od ciele-
sności i zmysłowych pokus. 

Ceremonia zaślubin w pierwszych wiekach istnienia Kościoła była nie-
określona. Często ulegała panującym w rzymskiej kulturze obyczajom. z kolei 
w VIII wieku nastąpiło odejście od konieczności uzyskania zgody rodziców na 
małżeństwo swoich dzieci w celu jego prawomocności. Dopiero w XII wieku 
można mówić o małżeństwie, jako o sakramencie, o którym zaczyna w pełni 
decydować Kościół. Uważano, że małżeństwo: „jest ustanowione przez Boga 
w czterech etapach: 1) w raju przed grzechem, 2) jako lekarstwo pod panowa-
niem grzechu, 3) uzupełnione prawem mojżeszowym, 4) udoskonalone pra-
wem Chrystusowym” (Ozorowski 1996, s. 274). w XIII wieku kaznodzieje 
z zakonów żebraczych rozpoczynają swoje nauczanie wiernych. Dają oni rady, 
jak przygotować się do tego sakramentu. „Nauczają oni nie tylko doktrynę 
Kościoła, ale przekazują i utwierdzają uprzedzenia i przesądy szczególnie ze 
szkodą dla kobiet i pogardą dla uczucia miłości” (Ozorowski 1996, s. 275). 

Duży wpływ na instytucję małżeństwa miał Sobór Laterański IV z 1215 
roku, na którym ustanowiono zakaz zawierania małżeństw „po kryjomu”. 
Od tego czasu powinny być one ogłaszane publicznie – zapowiedzi przed-
ślubne, a ceremonia powinna mieć miejsce w „kościele”. Zresztą, „nakaz gło-
szenia trzykrotnych zapowiedzi małżeńskich wprowadził do ustawodawstwa 
synodalnego polskiego legat Jakub w statutach wrocławskich z 1248 roku” 
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(Wojciechowska 2017, s. 86). w związku z tym duchowni udzielali sakra-
mentu małżeństwa jedynie członkom swoich parafii, by nie przeoczyć po-
tencjalnych przeszkód w celu zawarcia małżeństwa. Legat Jakub groził nawet 
karami, jeżeli nie zostaną podjęte działania w wyniku ujawnienia przeszkody 
małżeńskiej. 

Przeszkodą w zawarciu małżeństwa stanowiło pokrewieństwo. Ten zakaz 
najbardziej odczuwały rody panujące, ponieważ musiały one znaleźć „w wą-
skiej grupie niespokrewnionych w stopniu siódmym” (Zawilski 2008, s. 103), 
idealną kandydatkę na żonę. Wspomniany już wcześniej Sobór Laterański IV 
z roku 1215 zmniejszył stopień pokrewieństwa do czwartego stopnia. „Uza-
sadnieniem doktrynalnym była myśl św. Augustyna o roli małżeństwa, które 
powinno łączyć osoby i rodziny dotychczas obce, dla zawiązania między nimi 
więzów miłości” (Wojciechowska 2017, s. 86).

W średniowiecznej Polsce, „w rozporządzeniach legackich z 1267, 
w ustępie trzecim, pod karą ekskomuniki zabraniano zawierania małżeństw przy 
przeszkodzie pokrewieństwa i powinowactwa, a dla kapłanów błogosławiących 
takie pary przewidziana była kara suspensy” (Wojciechowska 2015, s. 23). 
Małżeństwo stanowiło sakrament, więc nie mogło ono zostać rozwiązane. 
Kościół, który z czasem nabrał przewagi nad instytucjami świeckimi sprawił, 
że w ciągu wieku XIII został upowszechniony sakramentalny charakter 
małżeństwa na terytorium Polski. Małżeństwo było odtąd zawierane przed 
plebanem i w kościele parafialnym panny młodej.

Jeżeli chodzi o wiek wymagany przez władze kościelne do zawarcia mał-
żeństwa, to dla kobiet określony został na 12, a dla mężczyzn na 14 lat. Jak 
podaje Żywot, to właśnie w wieku 12 lat postanowiono wydać Jadwigę za mąż 
za piastowskiego księcia (Legenda Świętej Jadwigi, s. 30).

Małżeństwo w średniowieczu zawierane było w różnych celach np. dla 
grupy najuboższej stanowiło ono układ ekonomiczny prowadzący do prze-
trwania, a z kolei dla grupy rządzącej – cel głównie polityczny. Małżeństwo 
stanowiło element „starannie wykalkulowanej polityki rodowej stawiającej 
sobie za cel budowanie potęgi wielkości domu” (Zawilski 2008, s. 86), ele-
mentem gry, gdzie gracze budowali i utwierdzali potęgę swojego rodu. Zatem 
pełniło ono ważną funkcję w polityce, ponieważ za jego przyczyną kończono 
wojny i ustanawiano pokój pomiędzy walczącymi rodami, zawierano rozejmy 
czy, wzmacniano sojusze. Kobieta zaś stała się narzędziem, kartą przetargo-
wą do zawarcia pokoju. Takim przykładem są właśnie małżeństwa zawierane 
przez księżniczki Andches, za przyczyną których rozszerzono potęgę swojego 
rodu – wchodząc w rodziny panujące w Polsce, we Francji, na Węgrzech.
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Dziewczęta prawdopodobnie nie miały nic do powiedzenia odnośnie 
mężczyzny, z którym miały zawrzeć małżeństwo. o nim decydował ich opie-
kun, czyli ojciec, brat, czy nawet wuj. Odgórne wybranie kandydata do ślubu 
budziło często sprzeciw dziewcząt, które gotowe były założyć habit zakonny 
niż wstąpić z nim w związek małżeński. Może i Jadwiga wolałaby pozostać 
w klasztorze w Kitzingen poświęcając się tamtejszemu życiu zakonnemu, ale 

„zawierając małżeństwo czyniła to – wypełniając wolę rodziców aniżeli własną” 
(Legenda Świętej Jadwigi, s. 30). Według hagiografa księżniczka przyjęła to, 
jako misję, która została jej nadana przez Boga i „szlachetnego męża poślubiła 
nie z pożądliwości, lecz z woli Bożej” (Legenda Świętej Jadwigi, s. 30). 

Z kolei jej córkę – Gertrudę postanowiono wydać księżniczkę za żonę 
Ottonowi von Wittelsbach. Jednakże do tego małżeństwa nie doszło. Praw-
dopodobnie przyczyną zerwania obietnicy było to, że „narzeczony Gertrudy 
zamordował króla niemieckiego Filipa szwabskiego w dniu 21 czerwca 1208 
roku i sam zginął 5 marca 1209 roku” (Kiełbasa 1994, s. 29). w związku 
z tymi wydarzeniami księżniczka postanowiła nie wychodzić za mąż za innego 
mężczyznę. w 1212 roku wstąpiła do ufundowanego przez jej rodziców klasz-
toru w Trzebnicy. Tam pełniła funkcję ksieni od 1232 roku. 

Zdarzało się również tak, że senior rodu nie chcą rozdrabniać swojego 
majątku pozwalał jedynie najstarszemu synowi na ślub, wówczas młodsi syno-
wie zostawali rycerzami lub byli przeznaczeni do klasztorów. w związku z tym 
literatura sugeruje „nadwyżkę” kobiet, między którymi mężczyźni mogli do-
wolnie sobie wybierać: 

Sprawiało to, że mężowie bardzo często pochodzili z rodów mniej za-
cnych i szlachetnych od rodów, z których wywodziły się ich towarzysz-
ki życia, co nie pozostawało bez wpływu na pozycję kobiet w ramach 
małżeńskiego stadła (Zawilski 2008, s. 90). 

Była to wówczas okazja dla mężczyzny społecznego awansu. i tak było 
również w przypadku kobiet, które wychodziły za mężczyznę z szlachetnego 
rodu – była to wówczas duma dla rodziny, zaszczyt dla ojca białogłowej. 

Kobieta chcąc wyjść za mąż musiała być urodziwa, ponieważ był to czyn-
nik sprzyjający. Średniowieczny kanon urody kobiety obejmował: jej sylwetkę, 
twarz, a także sposób bycia. Uroda w końcu stanowiła jeden z najbardziej 
cenionych przymiotów kobiecych. Obok niej istotne były takie cechy jak: 
cnotliwość, skromność, rozsądność i bogobojność. Kobieta powinna być rów-
nież pracowita i posłuszna. Znać dobre maniery, by np. podczas nieobecno-
ści pana ugościć należycie swoich gości. „Przez średniowieczny ideał kobiecej 
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urody przedziera się waga koloru, łatwo zauważalne zamiłowanie tej epoki do 
wszystkiego, co emanuje jasnością, bielą, światłem utożsamianym z dobrem 
i boskością” (Zawilski 2008, s. 90). Ideałem kobiety w Europie była: „powab-
na niewiasta o promieniującym jasnością liczku, różanych policzkach, odbija-
jących niebiański błękit oczach i jasnych opadających na plecy blond włosach” 
(Zawilski 2008, s. 90). z niesamowitej urody słynęła ponoć chociażby królowa 
Anglii i Francji Eleonora Akwitańska. Była to „kobieta, która swoim pięknem 
wzbudzała podziw poetów i zgorszenie duchownych, dla których uroda była 
jeno złudną częścią przemijalnego ziemskiego świata” (Zawilski 2008, s. 95). 

Co ciekawe, ogromną rolę na kształtowanie pojęć o urodzie miały dzieła 
sztuki. Rzeźby i malowidła przedstawiały postaci świętych, aniołów, Matki 
Boskiej itp. Powstawały one w Polsce za przyczyną zagranicznych mistrzów, 
więc kanon piękna wyznawany w Europie – automatycznie przenoszony był 
na ziemie polskie. 

Oprócz piękna zewnętrznego i pożądanych cech charakteru, to wła-
śnie dziewictwo było uważane za podstawowy warunek zawarcia małżeń-
stwa. w końcu, jeżeli pan młody podczas nocy poślubnej odkrył, że jego żona 
nie jest już dziewicą, to mógł ją odrzucić, a także anulować zawarty związek  
(Jaworska–Biskup 2014, s. 246). w żywocie można również znaleźć potwier-
dzenie, iż było ono czymś niezwykle ważnym dla panny. Opisany został 
w nim przypadek dziewczyny, która udawała, że nie straciła niewinności i na 
jej znak miała złożyć welon przy grobie św. Jadwigi. Jednakże wraz z zdjętym 
welonem wypadły jej wszystkie włosy (Legenda św. Jadwigi 1993, s. 87). Stało 
się tak dlatego, że nie chciała uznać swojego grzechu i dalej być uznawana we 
wspólnocie za niewinną dziewicę. 

Kobiety nie mając wpływu na wybór kandydata na męża, starały się 
zwrócić na siebie jego uwagę – swoją urodą. Także więc dziewczęta stawa-
ły się uwypuklić i podnieść swoje przyrodzone walory fizyczne kosmetykami 
i podkreślić odpowiednim strojem. Jednakże, jeżeli to nie dało oczekiwanych 
rezultatów, to stosowały one magię, zaklęcia, a także różnorodne praktyki – 
np. wrzucały woskowe lub ulepione z ciasta figurkę mężczyzny do mrowiska 
bądź ognia, by zarazem płonął od z miłości do nich, a zarazem cierpiał. Tego 
typu zabiegi opisywał też dla XII stulecia opat Rudolf, wskazując na zabiegi 
z ziołami, pożywieniem, ale także świętymi olejami, wodą chrzestną czy krzy-
żem. Miały one nie tylko zapewnić powodzenie w miłości, ale także wywróżyć 
dziewczynom przyszłość w związku (Karwot 1955, s. 50).

Procedura zawarcia małżeństwa w średniowieczu składała się z kilku 
etapów: „pertraktacje przedmałżeńskie, «desponsatio» (zaręczyny), «nuptiae» 
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(ceremonia ślubna), uczta weselna i «consumentum» (konsumpcja cielesna 
związku)” (Zawilski 2008, s. 65). 

Zaczynając od pertraktacji przedmałżeńskich, to podczas nich spotykali 
się dwie strony rodów – najczęściej seniorzy i dyskutowali przede wszystkim 
o ekonomicznych, politycznych aspektach małżeństwa. Omówienie tych 
kwestii czasami trwało miesiącami. Etap ten również określa się zmówinami 
(Krawiec 2000, s. 64). 

Negocjacje między dwoma rodzinami kończyły się w wyniku zaręczyn – 
 „desponsatio”. Zaręczyny były aktem prawnym. Nastąpiło bowiem wtedy 
symboliczne przekazanie opieki – władzy nad kobietą, którą posiadał jej opie-
kun, przyszłemu mężowi. o doniosłości tego wydarzenia wskazuje również 
fakt, że jeśli mężczyzna zerwałby zaręczyny, to byłby zobowiązany do zapła-
cenia odszkodowania rodzinie swojej byłej narzeczonej. Po odbyciu zaręczyn 
narzeczona była określana słowem „desponsata”, które tłumaczyć można jako 

„darowana” czy „przyrzeczona”. Kobieta stawała się spoiwem, którym scalała 
dwie rodziny – interesy. Takim łącznikiem razem z nią była transpozycja ma-
jątkowa – posag i wiano. 

Posag stanowił część majątku jaki wnosiła białogłowa do swojego mał-
żeństwa, darowizna od rodziców. Podczas właśnie wspominanych pertraktacji 
omawiano jego wysokość, charakter np. dobra ziemskie, ruchowe w postaci: 
ubrań, biżuterii, kufrów, łoża, mebli, zdobnych tkanin, różnorodnych kosz-
towności, a także w postaci żywego inwentarza. To właśnie on decydował 
w znacznym stopniu o powodzeniu podczas właśnie negocjacji przedślubnych 
i stanowił główne kryterium podczas poszukiwań kandydatek na żonę. Jego 
wysokość zależała od wielu czynników m.in. od potęgi rodu, jego bogactwa, 
a także od hojności ojca kandydatki, czy od ilości w rodzinie; córek, synów. 
Ale i również był on okazją, by pokazać wielkość i pozycję swojego rodu. Za-
tem ojcowie wysoce hojnie ofiarowali swoje dobra, często ponad miarę swoim 
córkom. „Z kolei w grupach najuboższych – chłopskich żona wnosiła w zwią-
zek małżeński takie dobra jak: sprzęty kuchenne, łóżko, czy krowę” (Yalom 
2019, s. 71).

Jeżeli chodzi o wiano, to polegało ono na „przyznaniu przez przyszłego 
męża narzeczonej określonej w kontrakcie małżeńskim darowizny, w postaci 
najczęściej dóbr ziemskich, winnic czy drobniejszych podarków i kosztowno-
ści” (Zawilski 2008, s. 86). Przyznane dobra miały wynosić około 1/3 majątku 
przyszłego męża, a po jego śmierci miały stanowić zabezpieczenie majątkowe 
dla wdowy. 
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Po zaręczynach następowały zaślubiny – „nuptiae”. Było to tak naprawdę 
powtórzenie dotychczasowych etapów, ale już w przestrzeni publicznej, z go-
śćmi, z ceremonią kościelną i oczywiści z weselną ucztą. Jeżeli chodzi o czas, 
który dzielił oba te etapy, mianowicie „desponsatio” od „nuptiae”, to zale-
żał on od wielu czynników indywidualnych. Jednym z nim była przestrzeń 
geograficzna pomiędzy małżonkami, czy ich wiek. Często w średniowieczu 
udzielano ślubów dzieciom, więc należało czekać do ukończenia przez nich 
wymaganego wieku, by oficjalnie ogłosić ich małżeństwo. 

Weselna uczta stanowiła dowód bogactwa rodu pana młodego. w zależ-
ności od zamożności danej rodziny mogła ona trwać jeden dzień lub kilka 
dni, a nawet tydzień. Atrakcją dla gości były występy żonglerów, trubadurów, 
a także tańce. Po uczcie następowała noc poślubna. 

Warto jeszcze wspomnieć o pokładzinach, które składały się z kilku eta-
pów podczas obrzędu zawierania małżeństwa i ostatni ich etap kończył zwią-
zek pełnym małżeństwem. Mianowicie „najważniejszym z nich był stosunek 
młodej pary, a następnie szukanie i prezentacja śladów krwi na koszuli panny 
młodej” (Krawiec 200, s. 66). Później następowały już oczepiny. 

Jednakże należy zwrócić uwagę na fakt, iż pod koniec XII wieku zdarza-
ły się jeszcze małżeństwa, które zawierano poprzez porwanie przyszłej żony, 
a nie w wyniku umowy z jej rodziną. Dopiero podczas kształtowania się epoki 
feudalizmu, władzy państwowej, traci ten czyn na znaczeniu. Zatem wiele 
czasu musiało upłynąć, aby doszło do rozwoju instytucji małżeństwa w myśl 
Kościoła. Można jedynie tylko zdawać sobie sprawę, że droga „od nieuregu-
lowanego obcowania płciowego do monogamicznej rodziny” (Vetulani 1976, 
s. 59), była bardzo długa.

Małżeństwo Jadwigi i Henryka prawdopodobnie zostało zawarte za po-
średnictwem Dedona z Rochlitz – dziadka Jadwigi, który dostał w spadku 
w 1185 roku Marchię Łużycką po swoim bracie – Dytryku (Zientara 1975, 
s. 91). Istnieje również pogląd, że na to małżeństwo mieli wpływ ojcowie 
młodej pary (Żylińska 1967, s. 131), którzy wspólnie stali po stronie cesarza, 
także w walkach z lekceważącymi władzę Fryderyka Barbarossy mediolań-
czykami. Dokładna data zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy Jadwigą 
a Henrykiem nie jest znana. Jednakże niektórzy historycy szacują, że wyda-
rzenie to mogło się odbyć pomiędzy 1186 a 1190 rokiem. Chociaż w litera-
turze jednak przyjmuje się, że Jadwiga przybyła do Wrocławia w 1186 roku 
(Żylińska 1967, s. 132). Wówczas książę Henryk miał skończone osiemnaście 
lat. Żywot także nie podał miejsca ślubu, jednakże w literaturze przyjmuje 
się, iż miało ono miejsce na zamku w Andechs, u panny młodej. Jadwiga 
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została wyposażona w odpowiedni do jej grupy posag przez rodziców, który 
był oznaką bogactwa i prestiżu jej rodu. Jego wysokość nie jest wspomniana 
w Żywocie, ponieważ autor Żywota nie przywiązywał uwagi do spraw mate-
rialnych i w duchu tego okresu – tak błahych. Do tej sprawy próbowali się 
odnieść pisarze XVII wieku i podkreślali bogaty posag, który rzekomo córka 
hrabiego Andechs wniosła księciu śląskiemu. 

Mąż Jadwigi – Henryk był synem Bolesława i Wysokiego, i jego dru-
giej żony – Krystyny. Nie był on najstarszym ich synem. Przyszedł na świat 
w 1168 roku w Legnicy. Zatem „urodził się na Śląsku, w polskim środowisku, 
a nie na emigracji w Niemczech, gdzie przez wiele lat musiał przebywać jego 
ojciec” (Kiełbasa 1990, s. 40). Dzieciństwo Henryk spędził najpierw jak przy-
stało pod opieką matki do określonego roku życia, a następnie pod opieką 
rycerzy, a także duchownych, których wyznaczył mu ojciec. Prawdopodobnie 
chłopiec nauczył się języka niemieckiego od swojej mamy. Książę uczył się 
czytać, pisać w języku łacińskim. w końcu jego ojciec obracał się „w kultural-
nych sferach południowych Niemiec i Włoch, więc doceniał znaczenie zna-
jomości pisma i języka ówczesnej warstwy uczonych, dyplomatów i duchow-
nych” (Zientara 1975, s. 91). 

Bolesław i Wysoki wrócił z Altenburga w 1163 roku. w swoim władaniu 
otrzymał niecały Śląsk – bez Wrocławia. Jednakże ojciec Henryka Brodatego 
odzyskał Wrocław oraz Głogów. Przy okazji wprowadził na te tereny nową 
formę rządów. Chociaż kraju nie udało mu się zjednoczyć, to literatura okre-
śla go jako dobrego gospodarza.

Henryk Brodaty nie był jedynym dzieckiem, dlatego na początku swoich 
młodzieńczych lat nie miał wyższej pozycji niż jego bracia. Nie otrzymał imie-
nia po swoim ojcu, ani po dziadzie. Zatem wydaje się, że nie był tym, który 
miałby przejąć władzę po śmierci ojca. Przypuszcza się, że syn Bolesława i Wy-
sokiego otrzymał imię po stryjecznym dziadzie – Henryku Sandomierskim, 
który miał zginąć w walce z Prusami. „Śmierć księcia w boju z nieprzyjaciółmi 
krzyża w epoce krucjat miała specjalne znaczenie, a w połączeniu z jego po-
bożnością, udokumentowaną fundacjami na rzecz Kościoła, otaczała pamięć 
poległego nimbem świętości” (Zientara 1975, s. 87). 

Henryk miał być przeznaczony do stanu duchownego. Ulubieńcem ro-
dziców zdaje się, że był Bolesław, który miał być następcą swojego ojca. Był 
on synem drugiej żony Bolesława Wysokiego. z kolei Jarosław – syn pierwszej 
żony swojego ojca, który ponoć był zazdrosny o Bolesława, miał w przyszłości 
zostać biskupem. Jednakże taka perspektywa nie spodobała się młodzieńco-
wi, który uważał, że to on powinien przejąć władztwo z racji pierwszeństwa. 
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Poparcie znalazł on u swojego stryja – Mieszka Plątonogiego. w roku 1172 
obaj wygnali Bolesława Wysokiego. Wygnany zwrócił się z pomocą do cesarza 
Fryderyka Barbarossy. Nie był to łatwy czas dla Bolesława i Wysokiego, kie-
dy przeciwko niemu zwrócił się brat oraz własny syn. w konsekwencji czego 
jego władztwo pomniejszyło się: brat otrzymał dzielnicę w Raciborzu, a syn 

– Opole. Jedyną nadzieją był fakt, że obaj oni nie pozostawią w przyszłości 
dziedziców, ponieważ Mieszko Plątonogi nie miał żony, a Jarosław posiadał 
święcenia duchowne. 

Bolesław i Wysoki stracił córkę – Olgę, która zmarła przed swoim ślu-
bem. Przedwcześnie zmarł też jego syn Bolesław, z którym wiązał rozmaite 
plany przeznaczenia dziedzictwa. Nie pozostał przy życiu syn – Konrad, który 
miał zostać duchownym. Pozostał mu tylko syn Henryk, który po tragicznych 
wydarzeniach rodzinnych miał wkroczyć na polityczną scenę walki. Ojciec, 
jak i syn, mieli ten sam cel, a mianowicie – zjednoczyć ziemie polskie pod 
swoją władzą (Maksymowicz 2013, s. 109). 

Dwunastoletnia Jadwiga, u boku swojego osiemnastoletniego męża, wy-
ruszając w podróż na Śląsk, rozpoczynała nowy rozdział w życiu. Można je-
dynie sobie wyobrazić sytuację młodej księżnej, która zapewne nie wiedziała 
czego może się spodziewać na obcym dworze swojego męża. Prawdopodobnie 
Henryk znał język niemiecki, co przynajmniej umożliwiało porozumiewanie 
się młodym małżonkom. Być może dodawało to otuchy Jadwidze słysząc 
i rozmawiając w swoim ojczystym języku. Para małżeńska zamieszkała w zam-
ku zniesionym na Wyspie Tumskiej we Wrocławiu. Jednakże bardzo często 
podróżowali, zmieniając swoje dotychczasowe miejsce pobytu. Zaletą Jadwigi 
było to, że potrafiła się dopasować do zmieniającego się otoczenia. 

Więcej informacji o tym jak wyglądał sakrament małżeństwa Jadwigi 
z Henrykiem i jakie panowały wówczas zwyczaje możemy uzyskać analizu-
jąc miniatury z dwóch kodeksów: kodeksu lubińskiego z połowy XIV wieku 
i piętnastowiecznego kodeksu Hornigowskiego. 

Przedstawiają one najważniejsze etapy w życiu Jadwigi Śląskiej, zaczy-
nając od przedstawienia jej bawarskiego rodu Andechs, z którego pochodziła, 
przez ślub z księciem Henrykiem, w otoczeniu swoich dzieci, budowę opac-
twa sióstr cysterek w Trzebnicy, sprowadzenie mniszek, bitwę pod Legnicą 
w 1241 roku, śmierć jej syna Henryka Pobożnego, modlącą się księżną, prak-
tykującą ascezę i biczującą się, a nawet scenę z obmywania przez Jadwigę jej 
wnuka w wodzie, w której wcześniej nogi myły mniszki. Nie zabrakło rów-
nież przedstawienia Jadwigi jak opiekuje się chorymi i jak ratuje skazańców 
z więzienia. Oprócz przedstawienia jej życia i działalności jaką podejmowała, 
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widzimy również scenę jej śmierci, kiedy to jest już otoczona świętymi, a na-
stępnie wędrującą jej duszę do nieba. Ukazane zostało również to, co działo się 
po jej śmierci, czyli scena z proszącymi duchownymi papieża Urbana IV o jej 
kanonizację, a także modlitwy ludzi za wstawiennictwo św. Jadwigi o ulżenie 
w swoich cierpieniach.

Iluminowane wersje tego Żywotu, jak już wcześniej wspomniałam, po-
zwalały zapoznać się z życiem świętej osobom, które nie potrafiły czytać, więc 
krąg ich odbiorców był znacznie większy. 

Ryc. 1. Przedstawienie rodziny Jadwigi i zaślubin Jadwigi z Henrykiem według  
„Kodeksu lubińskiego”, 1353 r.

Źródło: http://www.7cudow.eu/pl/eksponaty/kodeks-lubinski/ (dostęp: 27.03.2021).

„Kodeks lubiński” z 1353 roku na jednej z 60 kolorowych miniatur 
przedstawia scenę ze ślubu księżnej Jadwigi Śląskiej z Henrykiem Brodatym  
(Ryc. 1). Powyżej tej sceny widzimy jednak krąg rodzinny świętej – jej ojca 
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Bertolda VI i matkę Agnieszkę wetyńską wraz z najbliższymi. Rysownik przed-
stawił (po stronie ojca) czterech braci Jadwigi: Eckberta – biskupa bamber-
skiego, Bertolda – patriarchę Akwilei, hrabiego Ottona i margrabiego Henry-
ka. Po stronie matki zaś ukazano dwie siostry z informacją, że Gertruda była 
żoną Andrzeja II węgierskiego i matką św. Elżbiety (pierwsza postać od lewej), 
a Agnieszka poślubiła Filipa II Augusta. Trzecia z sióstr – Matylda, później-
sza opatka klasztoru w Kitzingen – przedstawiona została u stóp rodziców. 
Zastosowanie przez ilustratora Żywotu metody retrospekcji (wszak małżeń-
stwa sióstr zawarto prawdopodobnie dopiero około 1200 roku), pominięcie 
nieznanej z imienia siostry, a także wyeksponowanie kościelnej kariery braci, 
bez przestrzegania ich starszeństwa, możemy odczytać jako wyeksponowanie 
wagi koligacji rodzinnej Jadwigi. w ten sposób przypominano, że małżeństwo, 
to przede wszystkim układ między rodzinami i nawiązywanie relacji między 
Piastami a potężną i wpływową rodziną hrabiego Andechs. 

Z kolei na drugiej miniaturze przedstawiono zawarcie sakramentu mał-
żeństwa przez Jadwigę z przyszłym księciem Śląska. Tu także ważna była rola 
wspólnoty, a zatem para młoda nie stoi w osamotnieniu. Za plecami pań-
stwa młodych znajdują się ich krewni, którzy są świadkami tego wydarzenia. 
Ich liczba po obu stronach jest jednakowa. Świadczy to o kształtowaniu się 
sakramentu małżeństwa, który zawierano w obecności innych osób – rodzi-
ny i dworzan. Ślubu młodym udziela biskup, prawdopodobnie ordynariusz 
wrocławski Żyrosław II. Można zauważyć również to, że te dwie grupy osób 
znacznie różnią się od siebie wyglądem. Po lewej stronie widzimy podobne 
do siebie osoby z jednej grupy społecznej, z kolei po prawej stronie widzimy 
przedstawicieli różnych grup społecznych: duchownego, rycerza, pisarza i in-
nych krewnych Jadwigi. Nalży pamiętać, że ród księżnej miał szerokie zasię-
gi oddziaływania na różnych płaszczyznach. Wiodącą płaszczyzną było życie 
religijne i kulturalne, ponieważ z tego rodu wywodziło się wielu duchow-
nych i krzewicieli kultury, sztuki. Zatem był to ród o szerokich kontaktach 
społecznych. 

Małżonkowie przedstawieni na miniaturze są zwróceni w swoją stronę 
i podają sobie prawe dłonie. Zatem to, że małżonkowie trzymają się za nie, 
oznacza, że składają sobie przysięgę małżeńską i w ten sposób łączą się ze 
sobą jako przyszły mąż i żona. o doniosłości tego wydarzenia świadczy to,  
że wszystkie postacie stoją. 

Za plecami pary młodej można zauważyć ich ojców: Bolesława i Wyso-
kiego po lewej stronie i Bertolda VI po prawej stronie. Ojcowie podtrzymu-
ją, wręcz obejmują swoje dzieci. Wygląda to jakby czynili oni wszystko, by 
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małżeństwo zostało zawarte i żadne z przyszłych małżonków się nie wycofało. 
Być może można to tłumaczyć również jako gest błogosławieństwa młodej pa-
rze udzielany przez ich ojców. Ojciec Henryka – Bolesław, ukazany został już 
jako leciwy starzec, Henryk zaś jako książę – spadkobierca w mitrze książęcej. 

Co ciekawe, Jadwiga jest jedyną postacią żeńską przedstawioną na mi-
niaturze. Zatem uroczystość zawarcia małżeństwa była uroczystością „męską”. 
w końcu to ojcowie decydowali o przyszłym sojuszu pomiędzy rodami. Jak 
można zauważyć na miniaturze, żadna z matek nie brała udziału w tym wy-
darzeniu, co potwierdza, że nie miały one również wpływu na pertraktacje 
przedmałżeńskie. 

Henryk i Jadwiga mają poważne twarze. Widać, że przyszła księżna wy-
daje się być niezbyt chętna do zawarcia tego małżeństwa. Została ona przedsta-
wiona w niebieskiej sukni i z aureolą niczym Maryja. w końcu „wzbogacenie 
obrazów Żywota św. Jadwigi i całego Kodeksu lubińskiego o wątek maryj-
ny odpowiada duchowości cysterskiej” (Karłowska-Kamzowa 1994, s. 502). 
To właśnie cystersi rozpowszechniali, a także wzbogacali kult Matki Boskiej 
w Polsce i w Europie Środkowej. Nastrój miniatury jest uroczysty i poważny. 
Sakrament małżeństwa był bowiem przez Jadwigę traktowany bardzo poważ-
nie, ponieważ uważała go za dar z nieba. Nie zdradziła swojego męża. Była mu 
oddana aż do jego śmierci. w związku z tym była idealnym przykładem dla 
młodych dziewczyn, które przygotowywała do małżeństwa. 

Powstały około 100 lat później „Kodeks Hornigowski” również potwier-
dza wcześniejsze założenia przedstawione przeze mnie powyżej – widzimy 
parę młodą i biskupa, który udziela im ślubu w towarzystwie świadków – ich 
krewnych (Ryc. 2). Po stronie Henryka, jak i Jadwigi jest po tyle samo świad-
ków. Oprócz Jadwigi nie ma tu żadnej innej kobiety. 

Jednakże widać też pewne różnice w przedstawieniu zawarcia sakramentu 
małżeństwa w „Kodeksie lubińskim” i w „Kodeksie Hornigowskim”. Pierw-
szą różnicą jest ubiór. w kodeksie powstałym w XV („Kodeks Hornigowski”) 
wśród świadków po stronie Henryka można zauważyć ubogą osobę, z obdar-
tymi szatami, a także osobę z instrumentem. Zatem jego środowisko zostało 
w tym kodeksie urozmaicone, poszczególne osoby zawierają cechy wyróżnia-
jące je wśród innych. Następną różnicą jest to, że Bolesław i Wysoki i Bertold 
VI – ojcowie pary młodej, nie przytrzymują już tak mocno swoich dzieci, jak 
na „Kodeksie lubińskim” zostało to ukazane, tylko delikatnie, tak jakby ich 
wspierali, udzielali swojego poparcia dla tej decyzji. Na kolejną różnicę wska-
zuje się sposób przedstawienia w powstałym później kodeksie Jadwigi. Ogól-
nie różnicę widać w jej ubiorze. Jadwiga została przyodziana w szaty godne 
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jej pozycji, a na twarzy widać delikatny uśmiech. Małżonkowie są zwróceni 
w swoją stronę i patrzą sobie w oczy, co nie miało miejsca we wcześniejszym 
kodeksie. 

Ryc. 2. Rodzina Jadwigi i zaślubiny Jadwigi i Henryka według „Kodeksu Hornigow-
skiego”, 1451 r.

Źródło: http://www.7cudow.eu/pl/eksponaty/kodeks-hornigowski/ (dostęp: 30.03. 
2021).

Zatem, po niemal stu latach przedstawione zostało inne podejście do sa-
kramentu małżeństwa. Można wywnioskować, że w XV wieku był on decyzją 
małżonków, a w niewielkiej części aranżowane przez rodziców. Rodzicie mieli 
mniejszy wpływ niż w poprzednich wiekach na decyzje swoich dzieci. Jednak-
że pozycja kobiet w dalszym ciągu nie uległa zmianie, ponieważ nie widzimy 
na miniaturze matek Jadwigi, i Henryka.
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Co ciekawe, małżeństwo Henryka, które zawarł z Niemką – nie było 
w rodzie Piastów czymś niezwykłym, ponieważ jego dziadek, jak i ojciec rów-
nież poślubili niemieckie księżniczki (Nigg 1991, s. 22). Zatem nie było to 
niczym nowym, że szukano żon i mężów za granicami swojego państwa i za-
wierano je w celach politycznych. Oto kilka przykładów potwierdzających tę 
zależność. 

Małżeństwo Anny, córki Przemysława Ottokara i i Konstancji z Hen-
rykiem, synem Jadwigi i Henryka Pobożnego miało miejsce między 1214 
a 1220 rokiem. Małżeństwo to, zostało zawarte w celu załagodzenia napięcia 
pomiędzy Przemyślidami a Piastami. 

Aranżowanym małżeństwem było również to pomiędzy Kingą córką 
Bela IV, który był królem Węgier z dynastii Arpadów i Marii, która była cór-
ką Teodora Laskarisa, cesarza Nicei (Michalski 2004, s. 69) a Bolesławem V 
Wstydliwym. „Bolesław, książę krakowski, sandomierski i pomorski, zgodnie 
z umową zawartą z Belą królem węgierskim i jego małżonką Marią, wysłał 
po Kingę, która mu za żonę została przyrzeczona” (Żylińska 1967, s. 174). 
Podobno w aranżowaniu tego małżeństwa miała swój udział Salomea, siostra 
Bolesława poprzez wywiezienie jej ukradkiem z Węgier. Jednakże, po dogłęb-
niejszej analizie wydaje się to mało prawdopodobne, ponieważ Salomea była 
wtedy ze swoim mężem na Węgrzech. z kolei w dokumencie z roku 1257 
znajduje się informacja „o politycznym tle małżeństwa, które miało zostać 
zawarte za radą biskupa krakowskiego Wisława i możnych małopolskich” Mi-
chalski 2004, s. 69). Uważa się również, że małżeństwo to było kontynuacją 
polityki jaką prowadził Leszek Biały (1186/87 – 1227), „który zawarł wcze-
śniej sojusz z Węgrami, wydając córkę Salomeę za Kolomana, syna Andrzeja II 
 (Michalski 2004, s. 70). 

Reasumując, jak można zauważyć małżeństwo przez wiele wieków nie 
było zinstytucjonalizowane. Dopiero z czasem, a dokładniej w XII wieku pod-
niesiono je do rangi sakramentu. Duży wpływ na kształtowanie się instytucji 
małżeństwa miał Sobór Laterański IV z 1215 roku, ponieważ ustalono na 
nim zakazy i nakazy dotyczące tego sakramentu, czyli zakazano jego zawiera-
nia wśród osób spokrewnionych i spowinowaconych, a także „po kryjomu”, 
w tajemnicy. z kolei nakazano, by przed zawarciem małżeństwa głoszone były 
publicznie trzykrotne zapowiedzi, a ceremonia miała miejsce w „kościele”.  
Tę zmianę podejścia do sakramentu małżeństwa można zauważyć również na 
miniaturach przedstawiających ślub św. Jadwigi Śląskiej z Henrykiem Broda-
tym, które zawierają oba kodeksy: „Kodeksu lubiński” z połowy XIV wieku 
i „Kodeks Hornigowski” z XV wieku. 
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Jeżeli chodzi o schemat instytucji małżeństwa to był taki sam u wszyst-
kich grup społecznych, a zawierano je zwykle w określonych celach. Powiela-
nym celem był interes własnych rodów – zabezpieczenie kraju, rozszerzenie 
wpływów, czy zawarcie zgody, co doskonale widać na przykładzie małżeństw, 
które zostały zawarte w Żywocie Św. Jadwigi. 
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THE INSTITUTION OF MARRIAGE  
IN THE LIFE OF SAINT JADWIGA SLASKA

Abstract: The article deals with the formation of the institution of the sacrament of 
marriage. For against the background of the precepts and prohibitions which 
were gradually introduced, an effort was made to give a proper shape to this 
sacrament. Thus, this paper is related to the perception of the issues related 
to the institution of marriage as viewed by women in the Middle Ages. The 
purpose of my article is to show how the hagiographer of that time presen-
ted the above-mentioned issue in the Lives of Saint Hedwig. The following 
work is the result of an analysis of sources concerning the first canonized 
woman on Polish soil. In this work i use the Legend of Saint Hedwig (Vita 
beate Hedwigis), or the edition of the Lives of Saint Hedwig (Legenda maior), 
and i complement the whole picture of medieval marriage and its formation 
process with an analysis of miniatures from the Lubin codex from the mid-

-14th century and from the Hornigowski codex from the 15th century. My 
analysis of the sources leads me to the following conclusion that the Lives of 
St. Hedwig do not contain much information about the life of Silesian society: 
knights, townsmen or peasants. However, laconic information provides little 
data about the Middle Ages. Much more can be learned about St. Hedwig of 
Silesia herself and her immediate surroundings than about the lives of ordina-
ry people when it comes to the issue of marriage. This may be due not only to 
the peculiarity of the source, but also to the fact that a new model of a woman 
is being formed, which has not yet managed to spread among the Silesians.

Keywords: Middle Ages, Silesia, Jadwiga of Silesia, life, woman, marriage.
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UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

MAŁŻEŃSKA CODZIENNOŚĆ 
KOBIETY W ŻYWOCIE  

ŚWIĘTEJ JADWIGI ŚLĄSKIEJ

Streszczenie: W średniowiecznej myśli teologiczno-filozoficznej utrwalony został 
obraz kobiety grzesznej, słabej, która potrzebuje opieki duchowo-moralnej 
swojego męża. Zatem żona, której opiekunem prawnym był mąż, nie miała 
prawa, by podważać jego autorytet. Władzę w rodzinie sprawował mężczyzna, 
zatem jego pozycja w małżeństwie było dominująca. Obowiązkiem kobiety 
było posłuszeństwo mężowi we wszystkim. Wyjątek stanowiły sytuacje, w któ-
rych nakaz męża byłby wbrew Bożemu Prawu. Zjawisko to związane było 
również z tym, że poprzedzający chrystianizację – obyczaj słowiański, według 
swojego prawa uznawał mężczyznę nie tylko jako zwierzchnika, ale również 
za posiadacza rodziny. Oznaczało to, że ówczesne prawo uznawało mężczy-
znę nie tylko za zwierzchnika rodziny, lecz także za osobę, która sprawowała 
w niej właściwą władzę a sam mężczyzna był swego rodzaju właścicielem do-
bra, jakim była wspólnota rodzinna. Wśród Słowian przed przyjęciem chrztu 
przez Mieszka i rozpowszechnione było wielożeństwo. Stąd też małżeństwo 
stanowiło instytucję, w której to mężowie byli panami swoich żon na gruncie 
religijnym i prawnym. w dodatku należy również zaznaczyć, iż status społecz-
ny jaki posiadał mąż określał status społeczny swojej żony.  W swoim artykule 
podejmuję próbę analizy obowiązków kobiety i umiejscowienia jej w hierar-
chii społecznej na podstawie Żywota Świętej Jadwigi Śląskiej.

Słowa kluczowe: średniowiecze, Śląsk, kobieta, małżeństwo, Żywot Świętej Jadwigi 
Śląskiej

Na kobiecie żyjącej w średniowieczu spoczywał pewien kanon obo-
wiązków, z których musiała się wywiązać chcąc być uznaną za dobrą mał-
żonkę. Jednym z nich było współżycie z mężem – powinność, którą na prze-
strzeni wieków nazywano obowiązkiem małżeńskim. Człowiek jako istota 
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biologiczna dąży do przekazania swoich genów nowej istocie ludzkiej – potomstwu.  
Także więc „potrzeba współżycia jest zatem trwale wpisana w naturę czło-
wieka” (Zawilski 2008, s. 129). Kościół uczynił pożycie małżeńskie jedynie 
akceptowaną formą kopulacji, ale nie oznacza to, że była bezgrzeszna. 

Współżycie małżeńskie uważano w dalszym ciągu za „skażone piętnem 
grzechu pierworodnego” (Yalom 2019, s. 81). Być może myślano tak przez 
poglądy św. Hieronima (347-419) i św. Augustyna z Hippony (354-430), 
którzy uważali, że małżeństwo jest gorsze od wdowieństwa, a seks, nawet 
małżeński, prowadzi do grzechu nieczystości (Verdon 1998, s. 60). w hie-
rarchii zasłużonych, na samym dole, poniżej wstrzemięźliwych – według św. 
Augustyna powinni znaleźć się małżonkowie. Głosił on również, że „unika-
nie seksu na ile to możliwe jest nakazem moralnym, nawet jeśli miałoby się 
to wiązać z rozbudzeniem innych słabości, na przykład chciwości” (Krawiec 
2000, s. 27). Ową moralność współżycia małżonków oceniał na podstawie ich 
intencji. Zatem małżonkowie nie popełniali grzechu, jeżeli mieli na względzie 
wyłącznie prokreację. Jednakże, gdy czynili dla przyjemności, ciążył na nich 
grzech lekki. Za grzech ciężki uważał zabiegi małżonków prowadzące do unik-
nięcia poczęcia. z kolei św. Hieronim pouczał nawet o tym, jak mąż powinien 
kochać swoją żonę, mianowicie rozważnie, a przede wszystkim nie namiętnie. 
Do tego nie miał on wątpliwości, że „Adam i Ewa żyli w raju w stanie czy-
stości. Ciała ich połączyły się dopiero po upadku, w klątwie i złorzeczeniu” 
(Duby 1986, s. 29). w jego przekonaniu wszystkie małżeństwa były przeklęte, 
a współżycie i zbawienie po prostu według niego się wykluczają. 

Małżonkowie nie mogli ze sobą współżyć w myśl nauczania Kościoła 
m.in. podczas niedzieli, piątku – będącego dniem Ukrzyżowania Pańskiego, 
pokuty, w czasie Wielkiego Postu, adwentu, czyli przed Bożym Narodzeniem, 
w okresie ciąży kobiety i karmienia dziecka, a także w trakcie miesiączki. „Abs-
tynencja cielesna obejmuje również trzy do siedmiu dni przed przystąpieniem 
do sakramentu komunii, jak i trzy pierwsze noce po zaślubinach” (Zawilski 
2008, s. 135). Zatem to Kościół decydował o intensywności pożycia – wyzna-
czając dni i pory kiedy małżonkowie mogą współżyć. Łamanie przytoczonych 
wskazań mogło grozić, spłodzeniem chorych dzieci. „Matki, które uległy po-
kusie współżycia w tych arcygrzesznych chwilach, rodzić będą potwory, w ra-
mach kary Bożej” (Zawilski 2008, s. 133). Doktor Kościoła – Piotr Damiani 
(1007-1072) uważał, że bóle porodowe były karą za rozpustną miłość. Mał-
żonkowie mieli nauczyć się powściągliwości seksualnej, by „trzymać w ryzach 
»zwierzęcą cząstkę ciała« podatnej na kuszenie diabła, cząstki stanowiącej źró-
dło wszelkiego grzechu” (Zawilski 2008, s. 136). Sfera seksualności człowieka 
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przez wyżej wspomniany grzech pierworodny naznaczona została winą. Mał-
żonkowie w dodatku powinni współżyć bez przyjemności. Powinna być to 
dla nich mechaniczna, pozbawiona uczuć powinność, gdyż jej celem nie jest 
doznawanie przyjemności, lecz powołanie nowego życia. 

Uważano, że poczęcie jest wolą Boga, więc małżonkowie nie sądzili wów-
czas, że to oni mają wpływ na płodność – jej zwiększenie lub zmniejszenie. 
Myślano nawet, że im mniejsza liczba stosunków, tym lepsza płodność męża 
i żony. Owocem wypełniania obowiązku małżeńskiego byli pełnoprawni 
dziedzice, potomkowie zrodzeni z legalnego związku sankcjonowanego przez 
prawo i przede wszystkim przez Kościół. i tutaj możemy przejść do kolejnego 
obowiązku, ale tym razem należącego wyłącznie do kobiety w małżeństwie.

Liczne potomstwo, w szczególności małżonka, zaświadczało o jego wital-
ności, w przypadku kobiety, podnosiło jej prestiż i pozycję w stadle małżeń-
skim. Macierzyństwo po prostu decydowało o jej pozycji w związku. Kobieta 

– matka otaczana była szacunkiem. 
Bezpłodność dla kobiety, niemożność posiadania dzieci była wyrokiem, 

ponieważ stawała się ona bezużyteczna w małżeństwie. Zresztą, obarczano 
jedynie kobietę o bezpotomność, a nie mężczyznę. Brak wypełniania swo-
jego obowiązku był często przyczyną odesłania jej. Stawała się ona wówczas 
przedmiotem pogardy i nie okazywano jej żadnego szacunku. w celu potwier-
dzenia tego jak ważna dla kobiety była płodność, należy sięgnąć po żywot, 
w którym znaleźć można informację o uleczeniu kobiety bezpłodnej (Legen-
da Świętej Jadwigi, s. 109). Kobiety, które nie mogły zajść w ciążę szukały 
różnych sposobów pomocy, m.in. poprzez wizyty u uzdrowicieli, w modli-
twie, uczestnicząc w pielgrzymkach. Poszukiwały one ukojenia i rozwiązania 
swojego problemu, ponieważ cały czas żyły pod presją męża, rodziny, gdy 
nie były jeszcze brzemienne. Te mniej pobożne sięgały nawet po magię, za-
klęcia, eliksiry. Jeżeli udało się kobiecie zajść w ciążę, to kolejną trudnością 
było ją utrzymać. Kobiety w stanie błogosławionym powinny o siebie dbać. 
Zresztą, autor Żywotu św. Jadwigi nieprzychylnie pisał o matce, która będąc 
w ciąży nosiła na plecach swoją chorą córkę (Legenda Świętej Jadwigi, s. 105). 
Do cudów św. Jadwigi Śląskiej zalicza się również pomoc ciężarnej kobiecie – 
Izentrudzie, która była żoną Berolda z Wrocławia. Jak podaje żywot, kobieta 
po 9 tygodniu ciąży nie czuła ruchów płodu w łonie. Udała się do grobowca 
św. Jadwigi i modliła się, aż w końcu dzieciątko zaczęło się poruszać w jej 
łonie (Legenda Świętej Jadwigi, s. 110). Żywot opisuje również pomoc świętej 
Szczęsławie, żonie Mateusza z Tyńca, która była w połogu i miała paraliż nóg 
i rąk (Legenda Świętej Jadwigi, s. 104). Poród w związku z brakiem pomocy 
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medycznej i ze złymi warunkami higienicznymi był ogromnym zagrożeniem 
dla życia dziecka oraz matki. „Katarzyna, wychowanka Jadwigi, po urodzeniu 
córki, dotknięta niemocą, przez trzy dni uważana była za zmarłą” (Legenda 
Świętej Jadwigi, s. 71). „Jutrka z Koźmic ciężko chorowała po porodzie (od 
23 kwietnia do końca września), mając sparaliżowaną lewą rękę i lewą nogę” 
(Legenda Świętej Jadwigi, s. 105). Żywot zawiera również informacje o śmieci 
noworodków: „Godusza urodziła chłopca, który był owrzodzony i na dodatek 
ślepy, więc niebawem zmarł (Legenda Świętej Jadwigi, s. 113). Przed przyję-
ciem sakramentu chrztu zmarła dziewczynka o imieniu Witosława (Legen-
da Świętej Jadwigi, s. 113). Należy zwrócić uwagę, że ważny był sakrament 
chrztu, który przywrócił dzieci do życia – z kolei po ochrzczeniu Witosława 
niebawem powróciła do pełni zdrowia. 

Sama Jadwiga Śląska, jak podaje Żywot, odwiedzała potrzebujących, 
a w szczególności właśnie ubogie kobiety w czasie połogu (Legenda Świętej 
Jadwigi, s. 60). Małżonki, które urodziły swym mężom dzieci, dowodził tym 
swojej kobiecości, przy okazji spełniając swój obowiązek wobec małżonka 
i społeczną funkcję. Należy jeszcze raz tutaj wspomnieć, że bardziej pożądano 
i oczekiwano narodzin dziecko o płci męskiej niż żeńskiej, ponieważ chłopiec 
był potomkiem, dziedzicem, a nawet jeżeli nie, to większy był z niego pożytek 
w domu. Dziewczynki zaś w zależności od pozycji swojej rodziny – wychowy-
wane były w jednym, głównym celu – wydania za mąż, mając na względzie 
przede wszystkim rodzinne interesy. Córki bowiem mogą pełnić całkowicie 
nową rolę w realizacji dążeń dynastycznych i politycznych. 

Podsumowując, obowiązkiem matki w małżeństwie było pełnienie funk-
cji prokreacyjnej i opiekuńczej. Posiadanie potomstwa decydowało o przydat-
ności kobiety, ponieważ po urodzeniu dzieci kolejnym jej obowiązkiem było 
ich wychowanie. Miały one chłopców pod swoją opieką do siódmego roku 
życia, a dziewczynki do czasu wydania za mąż, więc uczyły się one od matki 
m.in. tego jak być posłuszną mężowi. Żywot nie zawiera zbyt wielu informacji 
o wychowywaniu przez księżną swoich dzieci oprócz tego, że „wychowywała 
swoje dzieci w bojaźni bożej” (Legenda Świętej Jadwigi, s. 31). Można wyczy-
tać również informację o tym, że księżna w ramach pobożnych praktyk, chcąc 
nauczyć swoje wnuki pokory, obmywała im twarze i głowy w wodzie, w której 
wcześniej myły nogi trzebnickie zakonnice (Legenda Świętej Jadwigi, s. 37). 
Uważała, że te praktyki pomogą zarówno jej, jak i jej dzieciom, wnukom 
w zbawieniu. Zatem starała się ona skromnie, może aż nawet do przesady, 
wychowywać swoje dzieci i wnuki. Przypuszcza się, że te właśnie przesadne 
praktyki religijne stosowane przez Jadwigę Śląską wobec wnuka Bolesława. 
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Prawdopodobnie te aktywności wpłynęły na jego psychikę, powodując, że 
zapisał się w historii jako osoba okrutna i dziwna.

Większa odpowiedzialność za dzieci spoczywała na kobiecie niż na męż-
czyźnie, ponieważ sama księżna Jadwiga zwracała się do Anny, jako do matki 
jej wnuków, informując ją o ascetycznych praktykach dzieci. Elżunia zostawi-
ła córkę pod opiekę opiekunce – Bogusławie, która zamiast zająć się dzieckiem 
poszła do sąsiedniego domu i zostawiła je. Wtedy do domu wpadł wieprz 
i przewrócił kołyskę z Pietruchą, która upadła na twarz i się udusiła. To wła-
śnie matka opłakiwała śmierć córeczki, a jednocześnie bała się konsekwencji, 
które może wyciągnąć jej mąż po powrocie do domu ukaże ją za zaniedbanie 
córki (Legenda Świętej Jadwigi, s. 113). w końcu to właśnie Jadwiga miała sen 
o nadchodzącej śmierci swojego syna – Henryka Pobożnego (Legenda Świętej 
Jadwigi, s. 72). Zresztą św. Jadwiga jako matka odegrała rolę „błogosławione-
go korzenia”, gdyż to właśnie ona przekazywała dziecku – Henrykowi, warto-
ści, w których on wyrósł i skorzystał z nich przy walce z pogańskimi Tatarami. 
Opieka matek nie dotyczyła wyłącznie dzieci do osiągnięcia lat sprawnych, ale 
i w późniejszym okresie. Sama przecież Jadwiga Śląska cały czas troszczyła się 
o swoje dzieci i wnuki – przewidziała m.in. działania księcia Bolesława. 

Jednakże posiadanie dzieci w nauczaniu Kościoła nie było celem najważ-
niejszym, ponieważ była nim służba Bogu. w końcu „wychowanki księżnej 
oddane do klasztoru winny, oczekiwać stokrotnej, natomiast mężatki, tylko 
trzydziestokrotnej nagrody od Pana Boga” (Chołodowska 1999, s. 263). Za-
tem rodzenie dzieci i sprawowanie opieki było obowiązkiem koniecznym, ale 
niezbyt zaszczytnym. Dopiero śmierć męża otwierała drogę wdowie do życia, 
w którym mogła całkowicie poświęcić się Bogu. Ten nowy wzorzec osobo-
wości kobiecej – wdowy, która po stracie męża realizuje się na polu kulturo-
wym i duchowym dokładnie widoczny jest u księżnej: Jadwigi, Anny, Salomei 
i Kingi. Co prawda, św. Jadwiga i Anna nie wstąpiły po śmierci swoich mężów 
do klasztoru, lecz zamieszkały obok, w dalszym ciągu służyły Bogu, jak i spo-
łeczności poprzez fundację klasztorów, kościołów i pomoc potrzebującym. 
z kolei Salomea i Kinga po śmierci swoich mężów mogły w pełni ofiarować 
się życiu klasztornemu oraz służbie Bogu. 

Kobieta mogła realizować się na polu życia rodzinnego. Pochodząca 
z bardziej poważanej grupy społecznej miała okazję do wykazania się swoimi 
zdolnościami przywódczymi – zarządzaniem innymi kobietami czy to w rodzi-
nie, czy to mieszkającymi na zamku: córkami, krewnymi, służkami. w związ-
ku z tym, należał się jej szacunek i posłuszeństwo. Słuchanie pani domu, 
ustosunkowywanie się do jej decyzji i poddawanie się jej woli utożsamiano 
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z wykonywaniem poleceń pana domu. Do tego małżonka działała na polu 
tekstylnym, kiedy to „większość materiałów tkano w domowych pracowniach 
pod nadzorem i z udziałem szlachetnie urodzonej małżonki, w związku z sa-
mowystarczalnym charakterem arystokratycznych dworów, w których starano 
się wytwarzać wszelkie niezbędne do życia produkty” (Zawilski 2008, s. 200). 
Przędzenie było okazją do spotykania się kobiet, a z kolei tkanie określano 
jako zajęcie indywidualne. 

W XIII wieku tkanie z praktyki o charakterze domowym stało się zaję-
ciem zawodowym, w wyniku rozwoju wolnego rzemiosła miejskiego. Jednak-
że zwyczaj ten w dalszym ciągu był praktykowany przez panie i dworki w celu 
zapobiegania próżnowania. 

Jadwiga Śląska miała swój własny dwór, oddzielony od dworu jej męża. 
Jadwiga wokół miała rodzinę, m.in. synową – Annę, z którą coraz to bardziej 
pogłębiała relacje. Na dworze księżnej przebywała Zbysława – Adelajda ze 
swoimi pięcioma synami. Była ona najmłodszą siostrą Henryka Brodatego. 
Została pozbawiona przez króla Czech dziedzictwa. Na dworze przebywała 
również pochodząca z Niemiec – Demundis, która była ochmistrzynią. Wie-
działa ona o sekretach księżnej. Miejsce u boku Jadwigi znalazła również Ka-
tarzyna zwana Prusaczką, którą prawdopodobnie to właśnie Henryk Brodaty 
wracając z wyprawy do Prus przywiózł lub wykupił (Kiełbasa 1994, s. 25). 
Dziewczynę tę Jadwiga wychowała, nauczyła prawd wiary i wydała za mąż 
Bogusławowi z Zawonii, który był naczelnym kucharzem. 

Na podstawie Żywota Świętej Jadwigi można wywnioskować, że około 
siedemnaście osób związanych było z jej dworem. Byli to m.in.: podkomo-
rzowie, sędziowie, notariusze, pisarze, strażnik pieczęci. Głównym zadaniem 
urzędników było zarządzanie dobrami księżnej. z kolei „kapelanie tworzyli 
duchowieństwo dworskie, zajmujące się celebrowaniem nabożeństw i innymi 
sprawami religijnymi, jak np. nauczanie pobożnych praktyk ludzi przebywa-
jących na jej dworze” (Kiełbasa 1994, s. 26). Dworzanie księżnej byli stale do 
jej dyspozycji. Przeważały wśród nich kobiety. Jadwiga zajmowała się grupą 
dziewcząt z różnych środowisk społecznych, z których część oddawana była 
do klasztoru, a część wychodziła za mąż. Zakonnice z klasztoru trzebnickiego, 
które zostały wymienione w życiorysie księżnej pobierały wcześniej nauki na 
jej dworze. Wśród dworzan książęcej pary przeważali Polacy. Antoni Kiełbasa 
uważał, że „na ogólną liczbę 287 osób, które wolno nam wiązać z parą książę-
cą, o 141 możemy z całą pewnością powiedzieć, że byli Polakami” (Kiełbasa 
1994, s. 26). Fakt ten można stwierdzić po imionach zarówno wymienianych 
postaci, ale też ich krewnych – ojców, braci itp. Wśród ludności polskiej 
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często używano takich imion jak: Andrzej, Piotr, Stefan, Jan. z kolei imiona: 
Konrad, Otto, Henryk należały do rycerstwa polskiego. Na dworze księżnej 
Jadwigi około sześć osób posiadało imię słowiańskie typu: Bogusław, Wito-
sław. z ojczyzny księżnej przeważali duchowni. 

Wobec ludzi księżna była przede wszystkim życzliwa, ale również sta-
nowcza. Świadczyć o tym może fakt, że kiedy Chwalisław, który był zarządcą, 
zgubił cenne puchary z jej srebrnego serwisu stołowego usłyszał od Jadwigi 
jedynie słowa: „Idź i szukaj staranniej, może przypadkiem uda ci się znaleźć 
naczynia, które strzegłeś niedbale i zgubiłeś” (Legenda Świętej Jadwigi, s. 39). 
Jeden z jej poddanych – Otto, zwrócił księżnej uwagę, że za wiele daruje swo-
jemu ludowi m.in. obowiązkowych podatków. Na to księżna odpowiedziała 
mu nawiązując do tego, że Bóg zatroszczy się o wszystkich. Kolejnego zarząd-
cę – Ludolfa, Jadwiga upominała, by mężczyzna nie dręczył ludu płaceniem, 
a podchodził do tego w sposób racjonalny – ludzki. Uczestniczyła w rozpra-
wach sądowych, by sędziowie dobrze traktowali jej poddanych. Kierowała się 
zasadą, że: „nikt z potrzebujących ubogich nie powinien przymierać głodem 
w książęcym grodzie wrocławskim” (Kiełbasa 1990, s. 60), dlatego księżna 
przyczyniła się do powstania kuchni dla ubogich. Jej zarządcą został Bogusław 
z Zawonii. Pożywienie było wydawane rano oraz wieczorem. Jadwiga nie tyl-
ko dawała jałmużnę dla ubogich, ale i na swoim dworze utrzymywała zebra-
nych podczas objazdu kraju trzynastu chorych i kalekich poddanych. Liczba 
trzynaście jest symboliczna – miała ona symbolizować Jezusa z Apostołami. 

Zajęciem pani domu było również kierowanie żałobą po zmarłym bli-
skim – opłakiwaniem, nostalgią. Jadwiga po śmierci swojego męża pociesza-
ła płaczące siostry w Trzebnicy (Legenda Świętej Jadwigi, s. 40). z kolei po 
śmierci syna – Henryka Pobożnego, pocieszała córkę – Gertrudę i synową 
– Annę (Legenda Świętej Jadwigi, s. 41).

Pani domu zajmowała się również gośćmi, którzy przybyli do ich mał-
żeńskiego domu. Dbała o to, by odwiedzającym niczego nie zabrakło – zapew-
niała jedzenie i nocleg. Obowiązek należytego goszczenia przybyłych związany 
jest z funkcją, jaką pełniła kobieta u boku męża – funkcją reprezentacyjną. 

Warto tutaj wspomnieć o tym, że średniowiecze było epoką, która wiel-
biła wszystko, co emanowało światłem – utożsamianym z dobrem, z Boską 
jasnością. w wyniku wysokiego analfabetyzmu na ludzi działały obrazy, które 
rozbudzały ich zmysły. Dlatego też kobiety dbały o swoją urodę, by być pięk-
nymi, ponieważ to w wyniku pełnienia funkcji reprezentacyjnej było ich obo-
wiązkiem, w szczególności dla małżonek z wyższej grupy społecznej. w końcu 
nawet ubiór wyznaczał określoną rangę społeczną. Był nośnikiem informacji 
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o danej osobie – „stroje liturgiczne określały miejsce dostojników w hierarchii 
kościelnej, kolor habitu – przynależność do zakonu, ubiór pozwalał odróżnić 
kupca od rzemieślnika, damę od służebnicy” (Zawilski 2008, s. 218). 

Kobiety w celu zachowania młodzieńczego piękna, tuszowały swoje 
zmarszczki, niedoskonałości za pomocą różnorodnych środków: kremów, ma-
ści, mleczka, róży do policzków. Stosowały także pachnidła do ciała. Jednakże 
piękno naturalne zasługiwało na szczególny podziw, ponieważ jego źródłem 
był Bóg. Nie zmienia to faktu, że żony, które nie były zbyt obdarzone uro-
dą – chcąc dobrze pełnić swoją funkcję u boku męża, musiały poszukiwać 
i wypróbowywać różne kosmetyczne sztuczki, by chociaż pozornie sprostać 
standardom piękna. 

Jadwiga jako księżna spełniała wymogi związane z jej stanem. Posiadała 
wokół siebie damy dworu. „Jej książęcy styl bycia nie wyczerpywał się w cere-
moniale dworskim i obowiązkach reprezentacyjnych” (Nigg 1991, s. 30). Nie 
nosiła naszyjników oraz pierścieni, ale majestat księżnej był widoczny w jej 
osobie oraz zachowaniu. Potrafiła zachować umiar. Jak to określił Walter 
Nigg: „nie była żądna świata ani też z niego wyobcowana” (Nigg 1991, s. 22). 
z czasem księżna odrzuciła kolorowe szaty i nosiła wyłącznie strój kamlotowy. 
Chcąc pokazać swoją pokorę – nosiła tak długo swoją odzież, aż ta całkowicie 
się nie zużyła i po prostu „świeciła” dziurami. Wiele swoich szat rozdała po-
trzebującym, m.in. kożuszki czy płaszcze z futrem, więc niezależnie od pory 
roku chodziła w tylko jednej sukni i jednym, skromnym płaszczu. Do tego 
chodziła boso. 

Obowiązki małżonki czasem wychodziły poza przestrzeń domu, głów-
nie jeżeli chodzi o sprawy majątkowe. w końcu była ona właścicielką posagu. 
Pomagała swojemu małżonkowi w kierowaniu i zarządzaniu majątkiem oraz 
ziemiami. w związku z tym obowiązkiem kobiet, święta Jadwiga Śląska rów-
nież działała poza przestrzenią domową, gdyż przyczyniła się wraz ze swoim 
mężem do rozwoju sieci instytucji w XIII wieku, takiego typu jak: szpitale, 
klasztory, a nawet domy opieki dla osób potrzebujących. Inicjatorką tego po-
mysłu na ziemiach polskich była właśnie księżna. 

Kiedy książęca para usamodzielniła swoje rządy, pierwszą założoną 
przez nich fundacją było podwrocławskie opactwo w Trzebnicy. Dokument  
z 22 listopada 1202 roku potwierdza, że papież Innocenty III wziął klasz-
tor pod opiekę. Było to pierwsze opactwo na Śląsku założone z inicjatywy 
księżnej Jadwigi, która przekonała do tego swojego męża. Jak relacjonuje to 
Żywot: „uczynkami miłosierdzia za najważniejsze uważała dzieło pobożności 
w rozszerzaniu zbawienia dusz i dlatego radami i zachęcaniem doprowadziła 
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małżonka do tego, iż własnym kosztem zbudował klasztor w Trzebnicy”  
(Legenda Świętej Jadwigi, s. 58). Księżna pragnęła mieć ośrodek, gdzie bę-
dzie mogła przygotowywać dziewczęta do życia, czy to w roli małżonki, czy 
zakonnicy. Miejsce to było również swego rodzaju azylem dla wdów. Pierw-
sze mniszki sprowadził brat Jadwigi – Eckbert, który był biskupem w Bam-
bergu. Pojawia się on jako świadek na dokumencie fundacyjnym klasztoru. 
Zakonnice frankońskie przybyły na Śląsk ze swoimi księgami liturgicznymi, 
a przede wszystkim z własną tradycją. Wychowawczyni Jadwigi – Petrissa, zo-
stała przełożoną klasztoru. Zresztą Książę Henryk Brodaty w 1224 roku nadał 
mu przywileje na prawie polskim. Przywileje te umożliwiły Trzebnicy przede 
wszystkim dalszy rozwój. w 1250 roku nastąpiło nadanie tej miejscowości 
według zwyczajów średzkich praw miejskich. z kolei od 1232 roku stano-
wisko to przejmuje Gertruda, która po śmierci swojej matki pragnęła z tego 
miejsca uczynić punkt kultu religijnego. Stanowisko to miało być przezna-
czone dla kobiet z rodu Piastów. Klasztor mógł pomieścić około tysiąca osób. 
Na jego funkcjonowanie księżna ofiarowała w ramach wiana – wieś Zawonię 
z około czterystoma gospodarstwami, które prawdopodobnie miały najlepszą 
glebę. Zakon żeński posiadał swojego patrona w postaci męskiego klasztoru 
tej samej reguły. w związku z tym nad opactwem trzebnickim patronat był 
sprawowany przez opat klasztoru cystersów znajdujący się w Lubiążu. Obok 
klasztoru w Trzebnicy para książęca zafundowała kościół „na chwałę Boga 
i dla uczczenia Najświętszej Maryi Panny i świętego Bartłomieja, ulubionego 
patrona pary książęcej” (Kiełbasa 1994, s. 51). Trzebnica do dzisiejszego dnia 
znana jest jako miejscowość księżnej śląskiej. w Nowogrodzie Bobrzańskim 
w 1217 roku powstał klasztor Augustianów. Do ich sprowadzenia przyczynił 
się Henryk Brodaty. 

Książęca para nie zapomniała o ludziach chorych i potrzebujących. Po-
wstały fundacje typu szpitale, domy opieki. Jednym z tego typu ośrodków był 
Szpital Świętego Ducha we Wrocławiu powstały w 1214 roku. Do tej pory 
nie dbano o osoby chore. Ich sytuacja zmieniła się za sprawą księżnej Jadwi-
gi, która osobiście zajmowała się schorowanymi. Powstanie szpitala miało na 
celu zapewnienie ludziom namiastki godnej starości, ponieważ przyjmowano 
w nim nie tylko chorych, ale również biednych oraz osoby w podeszłym wie-
ku. Niewiele później, bo już w 1230 roku powstało hospicjum znajdujące się 
przy kościele świętego Idziego we Wrocławiu. 

Fundacją o szczególnym znaczeniu był specjalistyczny szpital dla osób 
dotkniętych trądem, który został założony w 1230 roku w okolicach Środy 
Śląskiej. 
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Wraz z nowo powstałymi fundacjami Jadwiga przyczyniła się do chry-
stianizacji Śląska. Była nie tylko księżną ziem śląskich, ale przede wszystkim 
ich matką. Przejmowała się sytuacją chłopów, którzy byli nadmiernie uciskani, 
co wpływało na niski poziom rolnictwa na Śląsku. w związku z tym księżna 
zaczęła sprowadzać osadników z Niemiec. Osadnicy ci, otrzymywali nie tylko 
ziemię na własność, byli także zwolnieni z płacenia czynszu. Nie miało to na 
celu germanizacji ziem śląskich, ponieważ Jadwiga Śląska zadbała, by żaden 
mieszkaniec jej księstwa nie został poszkodowany ze względu na to, iż nie 
był przybyłym osadnikiem i był narodowości polskiej. Kochała obie naro-
dowości, dlatego poprzez napływ osadników zakładane były osiedla, miasta. 
w związku z intensywnym rozwojem osadnictwa na tamtych ziemiach, zakła-
dano nowe parafie na Śląsku. w XIII wieku powstało na tych ziemiach około 
400 kościołów wiejskich, do dnia dzisiejszego zachowało się ich z 150 (Dola 
1996, s. 107). Budowle te można określić jako efekt działalności na rzecz 
wzbogacenia lokalnej kultury, którym towarzyszył rozwój stylu gotyckiego: 
rzeźby, a także malarstwa. w końcu styl ten dotarł na ziemie polskie za sprawą 
cystersów. 

Najważniejszy obowiązek żony oraz małżonka postanowiłam omówić na 
końcu. z racji tego, że dotyczy on obojga małżonków. Ostatnią z omawianych 
w artykule powinności kobiety jest obowiązek obcowania płciowego.

Postaram się szerzej przybliżyć poglądy na ten temat, przedstawiając nie 
tylko poglądy i postawy Jadwigi Śląskiej, ale też innych księżnych. w szczegól-
ności skupię się na ukazaniu relacje jakie łączyły je ze swoimi mężami. 

Księżna Jadwiga jako osoba, a przede wszystkim kobieta wyróżniająca 
się nieprzeciętną indywidualnością (Zientara 1975, s. 99), cielesne obcowa-
nie z małżonkiem uważała za spełnienie obowiązku, który musiała wypełnić 
wobec dynastii. Dlatego jak podaje Żywot: „zaraz po poczęciu postanowiła 
odłączyć się od łoża małżeńskiego i stosunków cielesnych aż do chwili urodze-
nia dziecka. Tej świętej zasady i uczciwego obyczaju przestrzegała od pierwszej 
ciąży” (Legenda Świętej Jadwigi, s. 30). Księżna uważała, że małżeństwo na-
leży stale pielęgnować, bazować na wyrzeczeniach, by w ostateczności cieszyć 
się świętem złączonych dusz. 

Jadwiga miała wpływ na swojego męża, świadczyć o tym może m.in. kil-
ka faktów, które w Żywocie zostały przedstawione. Po pierwsze Jadwiga po 
przyjściu na świat licznego potomstwa uznała, że wypełniła obowiązek ma-
cierzyństwa. Zatem pragnęła być w separacji ze swoim mężem. Początkowo 

„skłoniła swego wielkodusznego małżonka, aby razem z nią zachowywał do-
browolnie wstrzemięźliwość przez cały Adwent i Wielki Post, we wszystkie 
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Suche Dni czterech pór roku, w wigilie świąt, w dni świąteczne i niedzie-
le” (Legenda Świętej Jadwigi, s. 31). Następnie nakłoniła swojego męża,  
by uroczyście przed biskupem przyrzec sobie, że do końca swoje życia będą 
żyli zachowując wstrzemięźliwość. Henryk Brodaty zgodził się na prośbę swo-
jej żony, więc w roku 1209 została ona uroczyście potwierdzona złożeniem 
ślubów przez małżonków przed biskupem wrocławskim – Wawrzyńcem.  
Jadwiga miała wtedy około 37 lat, a książę 42. w Żywocie można znaleźć 
informacje dotyczące tego, jak ta decyzja o życiu w czystości wpłynęła na ich 
relacje. Od tamtej pory spotykali się wyłącznie w obecności innych osób, by 
nie zerwać duchowego ślubowania. Ich małżeństwo było wypełnione przyjaź-
nią i szacunkiem. Księżna nawet nie odwiedzała męża sama, kiedy był chory. 
Musiała jej towarzyszyć jedna z dwórek albo jej synowa – księżna Anna. 

Księżna nauczyła Henryka i Brodatego wielu modlitw, ponieważ jej ce-
lem było to, by małżonek mógł dzięki nim „gromadzić owoce zbawienia przez 
doskonalenie się w cnotach i aby wzbudził w sobie zbożne czuwanie” (Legen-
da Świętej Jadwigi, s. 57). 

Jadwiga była dla swojego męża przewodniczką, opiekunką w dążeniu do 
pobożności. Dzięki niej, Henryk Brodaty dostrzegł, że dary, które przynieśli 
ludzie ubodzy, jak np. koszyk z jajami posiadają większą wartość niż dary od 
ludzi bogatych, ponieważ ludzie biedni ofiarowali wszystko, co mieli (Legen-
da Świętej Jadwigi, s. 35). Świadczyć to może, że był ideałem władcy, który 

„hołduje jednak pod wpływem swojej żony wzorcowi nie tyle mężnego ryce-
rza i obrońcy poddanych, ile mnicha i cnotliwego mędrca” (Sutowicz 2017, 
s. 57). Model takiego panującego nie był wówczas znany na Śląsku. Jego po-
pularność przypada na okres po i połowie XIII wieku. 

Księżna pouczała również męża jak postępować z ludźmi, by go ceni-
li, a on by mógł być bliżej Boga. Jadwiga cierpliwie znosiła jego sprzeciwy 
i pomimo ich nie poddawała się – wykorzystując delikatną perswazję, a tak-
że prośbę. Jadwiga wpływała na wyroki męża, przede wszystkim łagodząc je. 
Małżonkowie mieli odmienne charaktery, osobowości. On był bezwzględny, 
a ona uparta w dążeniu do swoich celów. Świadczy o tym to, że księżna często 
poniżała się przed swoim mężem – na kolanach i wśród łez błagała go o wy-
słuchanie swoich próśb, czyniła to dopóki nie została przez niego wysłuchana. 
Księżna Śląska w związku ze swoimi praktykami ascetycznymi początkowo 
bała się, by Henryk Brodaty ich jej nie zakazał. Jednakże jak podaje Żywot: 
na początku książę tolerował jej zachowanie, później nie zwracał już na to 
uwagi, aż w ostateczności, po jakimś czasie – pochwalał i sam starał się być 
coraz to bardziej oddym Bogu, tak jak jego małżonka. w końcu jak to zostało 
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podsumowane przez autora Żywota: „przy świętej i dobrej niewieście mąż stał 
się również świętym człowiekiem” (Legenda Świętej Jadwigi, s. 35). Zawdzię-
czał on sukces swoich rządów nie tylko własnej osobie, ale przede wszystkim 
mądrej małżonce, która przewyższała go w sprawach związanych z życiem 
religijnym. 

W literaturze zarysowany zostaje nowy obraz władczyni. Jadwiga była 
osobą pokorną, poddaną, ale nie do końca można określić ją jako posłuszną 
żonę – bierną kobietę. Pełni ona funkcję nauczającą, wychowawczą. Oddzia-
łuje swoją osobą na najbliższe w jej otoczeniu osoby, a w szczególności na 
swojego męża, wypełniając ich serca Duchem Świętym. Figura takiej kobiety 
stanowi nowy wzór w rodzie Piastów. Kobieta pokonuje opór męża i wpły-
wa na rozwijanie postawy religijnej. Jadwiga wystąpiła w obronie swojego 
męża, kiedy został on pojmany oraz uwięziony przez Konrada Mazowieckiego. 
Dzięki jej mediacji został on uwolniony z niewoli. Interwencja ta potwierdza 
odwagę księżnej oraz dobroć jej serca, któremu ulegali inni. 

W dniu 19 marca 1238 roku na zamku w Krośnie, po krótkiej chorobie 
zmarł Henryk i Brodaty. Przeżył on 75 lat. Nie było przy nim jego małżon-
ki, ponieważ książę został ekskomunikowany, a według prawa kościelnego 
przebywanie z taką osobą było to zabronione. Henryk prosił księżną o przy-
bycie. Jednakże nie była to łatwa decyzja dla Jadwigi. z jednej strony nie 
chciała złamać przepisu prawa kościelnego, ale z drugiej strony jej mąż był 
umierający, błagał ją, by przyjechała do niego. Kobieta znalazła się w sytu-
acji, w której każdy wybór był zły dla drugiej strony. Niestety oczekiwanie 
Henryka było daremne, ponieważ „wbrew kobiecemu uczuciu Jadwiga ugięła 
się przed zakazem kościelnym i pozostała posłuszną córką Kościoła” (Nigg 
1991, s. 59). Księciu w ostatniej chwili udało się otrzymać uwolnienie od po-
tępienia kościelnego. w związku z tym jego żona mogła urządzić mu pogrzeb 
w Trzebnicy. Nie płakała po jego śmierci, zachowywała się w sposób opano-
wany, ponieważ wiedziała, że jej mąż był człowiekiem pobożnym. Pocieszała 
inne niewiasty płaczące. Na pewno musiał to być dla niej ogromny cios –  
samotna śmierć męża, jednakże Żywot nie podaje informacji jak Jadwiga 
sobie z nią poradziła. Prawdopodobnie oddała się modlitwie za duszę męża. 
w końcu była tylko człowiekiem, a ostatnie lata jej małżeństwa mogły wpłynąć 
na osobowość księżnej. 

Jadwiga spełniła swój obowiązek wobec męża, dynastii – obdarzyła Hen-
ryka następcą tronu, i to nie jednym, lecz kilkoma. Księżna była nie tylko 
żoną, ale pełniła również takie role życiowe jak: przyjaciółka, nauczycielka, 
przewodniczka, doradczyni wobec swojego męża. Została przedstawiona jako 
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strona aktywna, „która ma własne plany, pomysły i przestrzenie działania. Jest 
równorzędną partnerką Henryka, a momentami nawet stroną dominującą, 
która ingeruje w mężowskie decyzje i kompetencje” (Włodarczyk 2019, s. 25). 
Wspierała go, ale miała również udział w rządzeniu państwem, co prawda 
niebezpośredni, ale to za jej przyczyną Henryk poszerzył horyzonty swojego 
piastowskiego państwa. Ich małżeństwo oparte było na przyjacielskiej relacji 
i charakteryzowało się zgodnością. Jednakże w wyniku odsunięcia się od siebie 
małżonków książę wiele na tym stracił. Został pozbawiony oparcia, jakie miał 
w swojej żonie i jej dobrych, dyskretnych rad. Być może to doprowadziło do 
jego „upadku”, jakim było popadnięcie w konflikt z Kościołem. 

Przejdę teraz do charakterystyki pozycji Anny, córki Przemysła Ottokara, 
w małżeństwie z synem Jadwigi Śląskiej – Henrykiem Pobożnym. Małżonko-
wie mieli dwanaścioro dzieci. Annę w dokumentach określano jako młodszą 
księżnę Śląska (Michalski 2004, s. 78), a o jej udziale w polityce mężna prak-
tycznie nic nie wiadomo. Znana była natomiast z działalności charytatyw-
nej i fundacyjnej. Prawdopodobnie uważa się, że dzięki jej wpływom osadzili 
się na stałe franciszkanie w takich miejscowościach jak Wrocław i Kraków. 
Sprowadziła również klaryski i ufundowała im klasztor we Wrocławiu. Około 
1260 roku Anna wraz ze swoim synem – Bolesławem Rogatką ufundowała 
klasztor cystersów w miejscowości Krzeszów. Po śmierci męża prowadziła ży-
cie duchowe, które polegało nie tylko na fundacji, ale również na wyposażeniu 
kościołów i klasztorów. Zatem nie posiadamy zbyt wielu informacji o relacji 
młodszej księżnej Śląska ze swoim mężem. 

Mocną pozycją obok swojego męża, oprócz Jadwigi Śląskiej, cieszyła 
się Kinga, córka Beli IV. Kinga wspierała swojego męża Bolesława V Wsty-
dliwego (1126-1279). Uważa się, że jej pozycja przy nim była bardzo silna. 
Potwierdzają to dokumenty, które „wystawiała razem z nim, a także szereg 
takich, w których wymieniona jest jako udzielająca rady” (Michalski 2004, 
s. 70). Być może jej silna pozycja u boku męża wynikała z tego, że pochodziła 
ona z królewskiego rodu, a jej mąż – Bolesław, był jedynie księciem Mało-
polski. Można również znaleźć przyczynę w tym, że książę od swojej żony 
pożyczył pieniądze. Tą pożyczką z jej posagu miał on spłacić swoich rycerzy. 
z kolei w wyniku niemożności jej spłacenia ofiarował swojej żonie – Kindze 
ziemię sądecką. Kinga podobno prosiła męża, by najpierw wytrwali przez rok 
w dziewictwie. Następnie po upływie roku poprosiła również o kolejny rok, 
by spędzili go tak jakby byli rodzeństwem – bratem i siostrą, a nie małżeń-
stwem. Podczas kolejnego proszenia, książę nie wytrzymał i posłał do swojej 
małżonki kapelana, który miał ją przekonać, by w końcu dała mu potomka. 
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Jednakże nie przyniosło to żadnego efektu. Uważa się, że Bolesław V miał 
wpływ na kanonizację biskupa Stanisława w celu przypodobania się swojej 
małżonce. w końcu „starania i uroczystości kanonizacyjne odwracały uwa-
gę szerokich kręgów społecznych od bezpłodności pary książęcej i kierowały 
wzrok w inne regiony” (Żylińska 1967, s. 175). w ostateczności książęca para 
oficjalnie złożyła ślub czystości około roku 1271. Ich małżeństwo nie zosta-
ło nigdy skonsumowane. Po śmierci męża Kinga wstąpiła do ufundowanego 
przez siebie klasztoru klarysek. 

Kolejną księżną, której nie można pominąć opisując relacje z mężem 
jest Salomea – siostra Bolesława Wstydliwego. Była ona córką Leszka Białe-
go – księcia krakowskiego i Grzymisławy – córki księcia Łucka. Została ona 
wydana za mąż za Kolomana Halickiego, syna Andrzeja II. w latach 1219 – 
1221 była księżną halicką. Prawdopodobnie Salomea mając trzy lata podjęła 
decyzję o dziewictwie i je ślubowała, tak przynajmniej podaje jej Żywot. Na-
stępnie oznajmiła tę decyzję mężowi, a on ją uszanował. Prawdopodobnie 
Salomea po przyjeździe na Węgry ubrała strój wdowy, w celu pokazania, że 
zamierza pozostać w stanie dziewiczym. Po śmierci męża w 1241 roku powró-
ciła do Polski i zaangażowała się w fundację zakonu klarysek. z osobą Salomei 
wiąże się również założenie konwentu damianitek, jednego z pierwszych na 
ziemiach polskich. 

Reasumując, do XIII wieku bycie kobietą łączone było automatycznie 
z pełnieniem funkcji matki. Według rozumowania teologów i społeczności, 
kobieta została stworzona przez Boga, by wydawać potomstwo na świat. Na-
stępnie do roli kobiety przypisywane były kolejne obowiązki, co urozmaica jej 
działalność. Jednakże pomimo coraz to nowych powinności – kobiety bezu-
stannie poszukują ideału. Staje się nim castitas, czyli ideał czystości. Kobiety 
uważały, że są uprawnione do tego, by zerwać, odejść od tradycyjnego modelu 
żony, gdyż ich działania popiera Bóg, a wręcz je do tego zachęca.

Wiek XIII był okresem, w którym na ziemie polskie przenikały inten-
sywnie zachodnie ideały życia religijnego. To właśnie wtedy rozpowszechniają 
się również zakony żebracze: franciszkanie i dominikanie. Ważne miejsce zaj-
mował ideał „dobrowolnego zachowania abstynencji seksualnej przez osoby 
świeckie, nawet przez małżonków” (Krawiec 2000, s. 207), co uwidacznia się 
w przykładzie naszych księżnych opisanych wcześniej. Walczyły one z poku-
sami swoich małżonków, przeciwstawiały się naturze, zwalczały popęd seksu-
alny i będąc w małżeństwie zachowywały czystość. 

Jest to również w społeczeństwie polskim czas pogłębiania wiary. Kobie-
ty, które żyły w tym okresie były ogromnie zaangażowane w sprawy religijne. 
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Powstawały wtedy liczne żeńskie klasztory, m.in.: cysterek, klarysek, domi-
nikanek. Nowy wizerunek kobiecy charakteryzował się przede wszystkim za-
chowaniem dziewictwa, ascezą, samarytańską pomocą wobec ludzi biednych, 
potrzebujących, a także abnegacją wobec doczesnego świata. Za spełnienie ko-
biety uważano wówczas jej oddanie się Bogu, a nie życie rodzinne. Funkcjo-
nował określony model postępowania, który został narzucony przez polskie 
księżne m.in. przez Jadwigę Śląską, która oddana była pomocy potrzebującym, 
chorym, trędowatym, których wydalano poza miasto, ponieważ uważano ich 
za osoby naznaczone infamią. Hołdowała ona także postawom skupienia na 
modlitwie i zachowania wstrzemięźliwości małżeńskiej. 
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THE CONJUGAL EVERYDAY LIFE  
OF A WOMAN IN THE LIFE OF SAINT JADWIGA SLASKA

Abstract: In the medieval theological and philosophical thought the image of 
a sinful, weak woman who needs spiritual and moral protection of her 
husband was preserved. Thus, a wife whose legal guardian was her husband, 
had no right to challenge his authority. The family was ruled by a man, 
so his position in marriage was dominant. It was a woman's duty to obey 
her husband in all things. The exceptions were situations in which the 
husband's command would be against God's Law. This phenomenon was 
also related to the fact that the Slavic custom that preceded Christianization, 
according to its law, considered a man not only as the superior, but also as 
the owner of the family. This meant that the contemporary law recognized  
a man not only as the head of the family, but also as a person who exercised 
proper authority in it, and the man himself was a kind of owner of the family. 
Polygamy was widespread among the Slavs before baptism of Mieszko I. 
Marriage was an institution in which husbands were the masters of their wives 
on religious and legal grounds. In addition, it should also be noted that the 
social status of the husband determined the social status of his wife.  In my 
article, i attempt to analyze a woman's responsibilities and where to place her 
in the social hierarchy based on the Life of Saint Jadwiga Śląska.

Keywords: Middle Ages, Silesia, woman, marriage, The Life of Saint Jadwiga Śląska
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EDYTA KARCZMARSKA OV
UNIWERSYTET OPOLSKI

WYBRANE WYZWANIA  
DLA WIARY I ŚWIATA  

WEDŁUG BERNARDA SESBOÜÉ

Streszczenie: Francuski jezuita zainteresowany jest narratywnym i systematycznym 
podejściem do wiary i eklezjologii. w kręgu jego zainteresowań pojawiają się 
problemy sygnalizowane przez współczesny świat. Należą do nich min. kwe-
stie związane z rozumieniem i interpretacją języka wiary i jej przekazu. Ber-
nard Sesboüé przekonany jest o konieczności reinterpretacji dogmatów wiary 
w nowej sytuacji kulturowo-historycznej. Chrześcijańskie dogmaty domagają 
się wyjaśniania, na miarę czasów, w których są odczytywane.  Przekaz chrze-
ścijański otwarty jest na przyszłość, zatem Profesor znad Sekwany przekonany 
jest o dynamicznym procesie dot. wiary i niewiary obecnym w świecie. Ko-
lejnym z wyzwań jest dialog o wierze poprzez naukę i jej ustalenia. Nauka 
może przyprowadzić do wiary. Wyzwaniem jest próba analizy danych nt. ży-
cia i działalności Jezusa z Nazaretu. Hermeneutyka tekstów w formie narracji 
pozwala na rozumienie wiary i zbawienia, jako zaproszenia. Odpowiedni wy-
kład systematyczny wiary otwiera możliwość dialogu ze światem. Dialog ten 
ma charakter integralny i odwołuje się zarówno do intelektu, jak i do wiary. 
Bernard Sesboüé w sposób inkluzywny podchodzi do wiary. Wiara wychylona 
jest ku światu, a świat jest miejscem wydarzania się wiary. Współczesny świat 
jest również miejscem poszukiwania sensu i znaczenia: człowieka, historii, 
wiary oraz implikacji, jakie są z nią zawiązane.

Słowa kluczowe: Bernarda Sesboüé, wiara, eklezjologia inkluzywna, współczesny 
świat

Niniejszy artykuł wpisuje się w tematykę poszukiwania wyzwań obec-
nych we współczesnym świecie. Współczesny świat stawia przed ludźmi nowe 
wyzwania i możliwości. Szczególne wyzwanie stoi także przed osobami wie-
rzącymi różnych wyznań, które próbują budować świat na miarę standardów 
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spełniających wymogi ludzkiego dialogu. Dialog pomiędzy ludźmi zasadza się 
na języku i sposobie wspólnego patrzenia ku dobru wspólnemu i rozwojowi 
osób. Współczesne wyzwania kierowane w stronę świata możliwe są dzięki 
inkluzywnemu rozumieniu wiary i jej istoty. Ten charakter naukowej refleksji 
Bernarda Sesboüé umożliwia rozumienie i badanie interdyscyplinarnego po-
dejścia do wiary, będącego jednocześnie wyzwaniem i zadaniem.

Zainteresowana narratywnym podejściem do eklezjologii i rozumienia 
wiary, łączę w nim naukę oraz praktykę wiary. Wychodząc od postulatów 
teologii narratywnej, wiążę ją z systematyczną teologią, patrystyką i wątkami, 
będącymi wynikiem dialogów i spotkań ekumenicznych. Twórczość Bernar-
da Sesboüé zawiera myśli, idee oraz intuicje odnoszące się do współczesnego 
świata. 

Motywy odnoszące się do współczesnego świata i możliwości odnajdy-
wania w nim wiary przewijają się w spuściźnie niedawno zmarłego teologa 
znad Sekwany. Francuski jezuita znany jest z proponowania naukowych moż-
liwości, które są dostępne dzięki teologii i redefinicji depozytu wiary i tradycji. 
Łaciński termin narrare (‘opowiadać’) odnosi się do swoistego sposobu podej-
mowania refleksji naukowej, która wychodząc od tekstów tradycji, ma na celu 
przybliżenie abstrakcyjnych i skostniałych sformułowań ludziom osadzonym 
w kontekście i kulturze współczesnej, która nie pamięta już o pierwotnych 
znaczeniach tekstów i odchodzi od swoich korzeni. 

Pytanie o początek zaistnienia danej wypowiedzi, symbolu wiary czy in-
terpretacji biblijnego tekstu, a także dogmatu możliwe jest gdy język religijny 
stanie się na tyle czytelny, by mógł stać się podstawą dalszego wyjaśniania i ak-
tualizacji. Pierwszą poruszaną kwestą będzie dysonans między językiem wiary 
i świata. Przezwyciężanie dysharmonii jest jednym z wyzwań wiary obecnej 
w świecie. Nie jest to jedyne wyzwanie, jednakże od niego zależne są inne 
zagadnienia. Posługiwanie się językiem religijnym jest jednym z istotnych 
punktów ciężkości w odniesieniu do głoszenia wiary w świecie oraz roszczeń 
świata wobec wiary i jej przekazu.

JĘZYK RELIGIJNY KONTRA JĘZYK UNIWERSALNY

Język religijny jest często stawiany w opozycji do języka uniwersalne-
go i zrozumiałego przez wszystkich. Rozumienie wiary przez świat możliwe 
jest dzięki aktualizacji w nowej sytuacji powodowanej przez zmienne czasowe 
i kulturowe. Bernard Sesboüé przekonany jest, że dogmat wymaga objaśnienia 
i opowiedzenia w nowych historyczno-kulturowych warunkach (Majewski, 
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Makowski 2006, s. 339). Aby język wiary stał się językiem uniwersalnym 
musi przejść proces dekodowania informacji na pierwotne znaczenie, w jakim 
został użyty. Kontekst powstania tekstu czy formuły zależy od Sitz im Leben 
oraz czasu, w którym został napisany czy sformułowany: 

Oznacza to, że formuły dogmatyczne – z jednej strony – tłumaczą 
prawdy wiary, interpretując je, a z drugiej strony – ukazują implikacje 
rozumowe, które refleksja teologiczna może odkryć i ukazać w nowej 
perspektywie hermeneutyczno-eklezjologicznej. Stąd chrześcijańskie 
dogmaty nie tylko mogą, ale powinny być wyjaśniane w sposób, który 
przemawiał by do różnych ludzi i różnych kultur: «w dobie utraty po-
czucia judeochrześcijańskich korzeni (punktów odniesienia) w euro-
pejskiej kulturze, trudno jest zadowolić się prostym wykładem wiary» 
(Majewski, Makowski 2006, s. 339-340). 

Przy tej okazji Sesboüé proponuje odnowione podejście do samej wiary 
i sposobu jej przekazywania. Uniwersalny i ponadczasowy charakter tego orę-
dzia wymaga trudu objaśniania tradycji w nowoczesnym świecie. Język wia-
ry dąży do tego, żeby był zrozumiały dla osób nie tylko wierzących, ale dla 
wszystkich osób, które znajdują się w świecie.

Język jako przekaźnik jest środkiem, który prowadzi do dyskusji. Dzięki 
niemu następuję wymiana międzykulturowa, międzypokoleniowa. Ten dzie-
jowy skok ku przyszłości domaga się pewnego rodzaju przetłumaczenia wiary 
i jej desygnatów na język ogólnodostępny: 

Wracając do kultury, wszystko jest przetłumaczalne w zależności od 
mniej lub bardziej wypracowanej metody, toteż obserwujemy Japoń-
czyków i Chińczyków, którzy stają się specjalistami w literaturze i sztu-
ce europejskiej. (…) Dlaczego więc w dziedzinie religijnej miały by 
istnieć granice nie do pokonania. Przecież kondycja ludzka jest taka 
sama dla wszystkich (Sesboüé 2000, s. 56). 

Wyzwaniem dla wiary i świata jest przede wszystkim utworzenie możliwości 
przekazywania wartości, wierzeń z kultury do kultury.

Ludzkie języki ukształtowały się w pewnych warunkach. Sesboüé zauważa 
różnice pomiędzy poszczególnymi językami oraz wieloznacznymi terminami, 
które przybierają inną formę w zależności od tłumaczenia. Samo tłumaczenie 
jest możliwe i skutecznie realizowane, jednakże oprócz przekładu powstaje 
problem „kulturowego przeniesienia z jednego świata znaczeniowego do dru-
giego” (Sesboüé 2000, s. 57). Takie przeniesienie jest możliwe przy założeniu, 
że przekazywanie wiary będzie w dalszym ciągu powracać do sformułowań 
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obecnych przy kształtowaniu się depozytu. Transpozycja językowa, przekaz 
doświadczenia wiary wraz z odwołaniem się do oryginalnego tekstu wypraco-
wanego we wspólnocie wierzących jest wejściem w świat kultury, w którym 
tekst nabierał kształtów. Odwołanie do początkowych tekstów pozwala na 
pewną ciągłość znaczeniową i przekaz umożliwiający dokonanie przełożenia 
rangi, treści i przełomowości danego sprecyzowania na uniwersalny sposób 
porozumiewania się ze światem i określania w sposób jasny i możliwie wyczer-
pujący wiary w kontekście Założyciela chrześcijaństwa oraz Kościoła.

Współczesne wyzwania dla wiary i świata zawierają się według Ses-
boüé w przekazie dostępnej historycznie i eklezjalnie wiedzy. Przekaz ten 
powinien być możliwie bliski językowi współczesnych osób. Zaniepokojenie 
jakie pojawia się w kontekście tłumaczenia wiary, rozwijania jej formuł, nie 
występuję u Sesboüé. Co więcej, należy dodać, że jest on w swoich publika-
cjach zainteresowany pojawiającymi się pytaniami u swoich odbiorców: 

Całe dzieło teologa znad Sekwany przeniknięte jest uwrażliwieniem 
na konieczność łączenia Tradycji z nowoczesnością, a zarazem otwar-
tością na poszukiwania metodologiczne. Sięgając do korzeni refleksji 
doktrynalnych, podejmuje wysiłek, aby przedstawić uaktualnioną in-
terpretację starożytnej nauki (Majewski, Makowski 2006, s. 339). 

Uaktualnienia wymaga język, ale także sposób interpretacji, w którym 
język wiary zestawiony zostaje z nowoczesnością. Interpretacje wiary i tradycji 
to zwłaszcza interpretacje tekstów i problemów, które pojawiają się w związ-
ku z poznanymi prawdami. Sesboüé znany jest w swojej ojczyźnie jako „teo-
log nawrócenia i trudnych problemów” (Majewski, Makowski 2006, s. 338). 
w swojej naukowej refleksji proponuje wyjście do wierzących, poszukujących 
i niewierzących, ze swoistego rodzaju reinterpretacją i relekturą tekstów i na-
uczania o kluczowym znaczeniu dla wiary Kościoła. Dzieło dotyczące tłuma-
czenia znaczeń i sensów, poprzez opracowania i pisanie komentarzy, dopro-
wadza do możliwości wielowarstwowego odczytywania tekstów. Sesboüé wraz 
z innymi naukowcami podejmuje trud opisania historii dogmatów, a także 
zaznacza, że należy zwrócić uwagę na „rozwój dogmatów” i zmiany, które 
wynikają z oskarżeń i zastrzeżeń, jakie są podnoszone.

Mierzenie się z pojawiającymi się pytaniami odwołuje się do interpretacji 
wiary dokonującej się w czasie. Współczesny świat zawiera w sobie postulat 
poznawalności różnych rzeczywistości, w tym rzeczywistości wiary, która do 
świata przenika min. poprzez język i jego objaśnianie.



47

WYBRANE WYZWANIA DLA WIARY I ŚWIATA WEDŁUG BERNARDA SESBOÜÉ

DYNAMICZNA HERMENEUTYKA WIARY

Dynamizm wiary domaga się właściwej hermeneutyki. Dotyka on współ-
czesnego świata i wyzwań, jakie w nim następują. Tekst ewangelii jest niejako 
żywym tekstem przenoszonym przez wieki, dla zachowania dynamizmu, jaki 
wznieca wiara: „Ewangelia Chrystusa jest dla nas teraźniejszością, zasadzoną 
na przeszłości, która jednocześnie i paradoksalnie stanowi przyszłość i nas na 
nią otwiera” (Sesboüé 2012, s. 10). Tekst ewangelii, jak i inne teksty, może 
się przyczynić i odwołać do wiary możliwej także poprzez odniesienie się do 
związku przeszłości z teraźniejszością i przyszłością.

Interpretacja wiary jest procesem dynamicznym, wydarzającym się jak 
proces zbawiania ludzkości. Dokonywane w czasie zmiany możliwe są dzięki 
właściwemu odczytaniu „wydarzenia założycielskiego” (Sesboüé 2012, s.11). 
Fakt wejścia Boga w historię pozostawił zmiany, które nie są do odwrócenia: 

Objawienie wiąże się więc z pewnym historycznym wydarzeniem, któ-
re z definicji urzeczywistniło się tylko jeden raz. Musiało zatem być 
przekazywane. Właśnie w ramach tego przekazu jest miejsce na zwią-
zek między Tradycją i Pismem Świętym (Sesboüé 2012, s. 77). 

Przekazywana tradycja jest zatem kontynuacją wiary odziedziczonej po 
pierwszych jej świadkach i wspólnocie wierzących, a także osobach, które spo-
tkały Chrystusa zmartwychwstałego – ale nie tylko. Sesboüé podkreśla fakt, że 
wiara domaga się szerszego patrzenia. Wiara jest rzeczywistością dynamiczną, 
wydarza się wciąż, a zatem i obecnie jesteśmy w trakcie kontynuacji i rozcią-
gnięcia w czasie historio-zbawczej przemowy Boga.

Sesboüé przestrzega także przed ograniczonym oglądem: 

Klęską naszego zamysłu byłoby jednak ograniczenie naszego punktu 
widzenia do związku między przeszłością i teraźniejszością, a przy za-
pomnieniu o koniecznym otwarciu na przyszłość. Nie wspominamy tu 
o przyszłości jako o «ślepym oknie» ze względu na symetrię. Przyszłość 
należy do najgłębszej rzeczywistości «Ewangelii chwały Chrystusa» 
(Sesboüé 2012, s. 11). 

Przyszłość konkretnej osoby i świata jest w trakcie wydarzania się. Nie 
jest powiedziane, że osoby, które nie znały Chrystusa wczoraj, dzisiaj dalej 
podtrzymują swoją nieznajomość lub obojętność. Rzeczywistość przed-
stawiona w ewangeliach jest z jednej strony wydarzeniem zainicjowanym  
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w przeszłości, natomiast z drugiej strony ma wpływ na całą przyszłość i współ-
czesny świat, który jest inny poprzez wydarzenie wcielenia.

Objaśnianie tego dynamizmu jest możliwe, gdy nie odmierza mu się 
konkretnych ram czasowych w odniesieniu do przyszłości. Przyszłość jest bo-
wiem nieograniczona: 

«Rzeczy ostatnie» są już obecne. Przez swoje zmartwychwstanie 
Chrystus sam już przekroczył cały wymiar czasu, dzielącego nas 
jeszcze od ostatniego dnia, w którym do nas powróci. Innymi 
słowy, Jego zmartwychwstanie jest dla nas zarówno przyszłością, jak 
i przeszłością, i zdołamy je pojąć w całej pełni dopiero wówczas, gdy 
sami zmartwychwstaniemy (Sesboüé 2012, s. 11-12). 

Można niejako wysnuć zarzut o tym, że chrześcijaństwo prezentuje 
odpowiedź, która może wydawać się skandaliczna lub/i uzurpatorska. Cho-
dzi bowiem o spotkanie między człowiekiem, a Bogiem, które dokonuje się 
w konfrontacji z: rzeczywistością wiary, tekstem, osobami wierzącymi czy 
w związku ze słuchaniem lub na inne sposoby: „Właśnie na tym polega rosz-
czenie Ewangelii, która konfrontuje nasze «dzisiaj» z «dzisiaj» narodzin Jezusa 
z Nazaretu i z «dzisiaj» Jego zmartwychwstania” (Sesboüé 2012, s. 20). Kon-
frontacja z wydarzeniem, z osobą, o której posiadamy historyczne dowody, 
pozwala na pewne ustalenia w obrębie dynamizmu wiary, która trwa nadal. 
Opowiadania o wierze dostępnej dla ludzi wszystkich czasów, kultur i określo-
nej obecnie danej epoce proponuje w formie narracji Sesboüé.

Do problemu związanego z interpretacją wiary należałoby dodać jej cią-
głe rozprzestrzenianie się, także we współczesnym świecie. Wyzwaniem jawi 
się tutaj takie objaśnianie i podawanie dalej reinterpretacji, aby zachęcała ona 
do rozumienia wiary i zgłębiania jej przez poznanie. Wiara oparta na narracji 
wynikającej z tekstów dociera do człowieka przez rozumienie świata, które za-
kłada krytyczną interpretację źródeł pisanych i tradycji, jak również przekazu 
tejże. 

Rozumne podejście do wiary zakłada dialog nauki i wiary. Wzajemne 
przenikanie rozumu i wiary jest podstawą budowania właściwego rozumie-
nia i podejścia do wiary oraz teologii Sesboüé. w jego warsztacie naukowym 
odnajdziemy powrót do myśli ojców Kościoła, dawnych i współczesnych in-
terpretacji tekstów skrypturystycznych, przekształceń w warstwie semantycz-
nej czy historycznej, które są wyzwaniem dla współczesnego świata. Wiara 
i nauka są sposobem na reinterpretacje dogmatów, sformułowań oraz istoty 
rozumienia sensu świata opartego na wierze.
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NAUKA i WIARA

Nauka i wiara mają ze sobą wiele wspólnego. Nauka może prowadzić do 
wiary. Ta z kolei domaga się solidnej konstrukcji, nie tylko w praktyce, ale 
i w teoretycznych fundamentach. Sens świata zawiera się w znalezieniu klucza 
interpretacyjnego, który odsłoni właściwe przeznaczenie człowieka i możliwo-
ści, jakie daje mu świat. Kluczem używanym przez Sesboüé jest chrześcijańska 
wiara w Jezusa z Nazaretu. Nie jest to wiara ślepa, ale poddana badaniom, 
ugruntowana przez świadectwa i historyczne dane. Interdyscyplinarne podej-
ście do problemu Jezusa z Nazaretu jest sposobem na dialog ze światem.

Sesboüé w refleksji nad historyczną postacią Chrystusa zauważa błędy 
oraz ich dawne, ale też współczesne kontynuacje. Odpowiedź na pytanie, kim 
jest Jezus z Nazaretu, doczekała się różnych odsłon oraz prób utożsamienia 
z człowiekiem, który byłby podobny innym ludziom.

Zwrot do popularyzacji Jezusa „historycznego” jest obecny we współcze-
snym świecie: 

Kwestia Jezusa pozostaje wciąż żywa, ponieważ jest głęboko zakorze-
niona w kulturowej świadomości Zachodu. Jest godne zauważenia, że 
w ciągu zal  , e34 fcxtgy.345Ec b.bjcyke32edwie kilu dziesięcioleci 
ruch wahadłowy przeniósł punkt ciężkości z jednej skrajności do dru-
giej […]. Od ujęcia Bultmanna, w którym wszystko opierało się na 
wierze, przeszliśmy niejako do ujęcia, w którym wszystko opiera się na 
historii (Sesboüé 2006, s. 115). 

Historyczne dowody istnienia osoby, która wstrząsnęła światem, zapo-
czątkowały badania naukowców, ale także zainteresowanie ze strony niechrze-
ścijan, dla których Jezus jest „fascynującym przedmiotem” badań (Sesboüé 
2006, s.115-116). Świat wiary i nauki jest wyzwaniem dla Sesboüé, który 
próbuje zmierzyć się z kwestiami spornymi czy problematycznymi, odnośnie 
wiary i jej rozprzestrzeniania się lub cofania we współczesnym świecie.

Nauki empiryczne próbują dookreślić osobę Jezusa, biorąc pod uwagę 
realia historyczne, kulturowe i znaczenie jego życia i śmierci, wobec epoki, 
w której został odnotowany: 

Ów powrót do historii Jezusa jest w pełni uprawniony. Jest także 
owocem naszej mentalności naukowej. Bultmann powiedział – 
w uproszczeniu – że historia nie może być fundamentem wiary. Miał 
rację, a jednocześnie mylił się (Sesboüé 2006, s. 119). 
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Powrót do historii pozwala na zrozumienie wiary jako następujących po 
sobie wydarzeń historycznych, co jest przydatne dla współcześnie wierzących 
i badaczy. Ślady zbawczych wydarzeń obecnych w historii mogą zostać zebra-
ne i nie rozpierzchną się. Natomiast, pisząc o uproszczeniu w koncepcji Bult-
manna, Sesboüé zauważa, że wiara wykracza poza historię, jednakże dzięki 
relacji na temat wydarzenia Jezusa z Nazaretu, możliwe jest rozpoznanie Boga 
w historii, Jego oryginalności i specyficzności (Sesboüé 2006, s. 119).

Wyzwaniem dla współczesnego świata jest nie tyle pojmowanie różnych 
przedstawień Chrystusa, ale przede wszystkim próba i ryzyko rozwikłania wy-
darzenia Jezusa z Nazaretu. Hermeneutyka tekstów pozwala na wypracowanie 
własnego zdania, związanego z fascynacją lub negacją Jego osoby i dzieła.

Nauka, w tym i nauki teologiczne, odnajduje współczesne reperkusje 
dawnych przedstawień Jezusa. Obecne w heretyckich przekazach sformułowa-
nia odnoszące się do bóstwa i człowieczeństwa Boga, są powielane w nowych 
formach i wymiarach dyskusji nad chrześcijaństwem. Nader często odbiera 
się tej Osobie Trójcy Świętej boskie właściwości. Podobnie kwestia ma się do 
pojmowania człowieczeństwa, które po wielokroć wydaje się być przykrywane 
i udawane, a nie realne i współprzeżywane z całym ludzkim rodem. 

Wyzwaniem dla świata jest próba analizy wydarzenia i osoby wcielonego: 

Uświadomienie sobie wspomnianych odpowiedniości może pomóc 
nam w zadaniu sobie pytania o nasze przyzwolenie – skrywane bądź 
wypowiedziane – na tę czy inną pokusę zniekształcającą misterium 
Jezusa. w każdym razie nauczy nas ono, że Wcielenie Słowa Bożego 
w naszej historii nie jest przesłanką łatwą do przyjęcia i że zadaje ono 
gwałt temu, co nasz umysł jest w stanie pojąć (Sesboüé 2006, s. 26-27). 

Sens i koncepcje świata, zorientowane na wcieleniu, zawsze wzbudzają 
szereg pytań i problemów, niemniej temat wiary pojawia się, a jego obecność 
jest wyzwaniem. Podobnie jak narracja o zbawieniu, która jest skierowana 
do wszystkich razem i każdego z osobna. Narracja może być rozumiana jako 
zaproszenie.

NARRACJA O ZBAWIENIU JAKO ZAPROSZENIE

Zbawienie jest zarazem propozycją i zaproszeniem. Zaproszenie jest tak-
że narracją, którą rozwija Sesboüé. Narracja o zbawieniu obecna jest w tek-
stach, dokumentach czy aplikacjach wiary do konkretnych słownych formuł 
obecnych od wieków: 
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Przebyta przez nas droga wyraźnie i na wszelkie sposoby pokazuje, że 
Ewangelia jest jednocześnie darem Boga i zadaniem dla ludzi, którzy ją 
przyjęli. Ponieważ jest darem, przerasta nas, możemy jedynie ją przyjąć 
w jej darmowości i bezwarunkowo dochować jej wierności (Sesboüé 
2012, s. 195). 

Sesboüé przekonany jest o potrzebie reinterpretacji tekstów wiary. 
Związki tekstów z dogmatami pozwalają na tworzenie definicji koniecznych 
do wyznania wiary: 

Przeniesienie tego strukturalnego powiązania na związek między opo-
wiadaniem a «dogmatem» jest uprawnione o ile pojęcie wyraża «obo-
wiązkowość» treści wiary. Zbawienie jest podstawowym dogmatem 
wiary chrześcijańskiej, nawet jeżeli nie utworzyło formalnej «definicji» 
(Sesboüé 2016, s. 36). 

Narracja jest więc zaproszeniem zbawczym. Tekst czy formuła odwołuje się 
do rzeczywistości osoby, która jest wiarygodna, historycznie uchwytna oraz 
obecna i dostępna w dziejach świata. 

Interpretacja owych opowiadań i reinterpretacja formuł jest w zamierze-
niu Sesboüé podjęta nie na zasadzie duchownego wzbogacenia czytelników, 
ale dla naukowej refleksji i usystematyzowania dostępnej wiedzy: 

Moje przedsięwzięcie ma charakter autentycznie teologiczny. w zamie-
rzeniu ma ono być systematyczne i wydobyć pewną strukturę doktry-
nalną. Ta bardziej konkretna teologia nie wyklucza jednak tego, co 
sama nazywa afektywnym wymiarem zapowiedzi zbawienia (Sesboüé 
2016, s. 37). 

Sesboüé przechodzi od opowiadań do tworzenia pojęć o charakterze systema-
tycznym. Dzisiejszym wyzwaniem dla świata wedle niego nie jest budujące 
i nierzetelne rozprawianie o Jezusie z Nazaretu, ale naukowy wykład teologii 
opartej na źródłach, które właściwe poznane, zinterpretowane i sklasyfiko-
wane mogą podprowadzić do wiary. Wykazanie pewnej struktury tekstów 
w oparciu o historyczność opowiadań oraz analizy naukowe i patrystyczne 
źródła przedstawiają historię zbawienia, jako historię dwojga partnerów – 
człowieka i Boga. 

Przekroczenie historii przez Boga pozwala wykazać strukturę trynitarną. 
Zbawczy zamysł pojawiający się w dziejach ludzkości jest możliwy do odna-
lezienia w języku. 
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Jeśli bowiem zbawienie jest z jednej strony uwolnieniem (Erösung) od 
cierpienia i zła, to jest również uzyskaniem jakiegoś decydującego do-
bra (Heil). Jeżeli chcemy scharakteryzować treść zbawienia człowieka 
w ogólnym ujęciu, zawsze napotykamy na pojęcie «życia»: być zba-
wionym, ocalonym to żyć, żyć w pełni i żyć zawsze. Żyć w pełni to 
żyć w wolności i miłości, móc realizować swoje najgłębsze pragnie-
nia. Innymi słowy – znaleźć szczęście. Dla każdego człowieka pytanie 
o zbawienie jest pytaniem o ostateczne powodzenie jego życia (Ses-
boüé 2015, s. 29). 

Zaproszenie związane z wiarą zakłada otrzymanie lub rozjaśnienie ro-
zumienia szczęścia, które rozumiane jest jako znalezienie życia, które się nie 
kończy. Podobnie jak nieskończony jest Bóg objawiony w chrześcijaństwie. 

Wyzwaniem dla współczesnego świata według Sesboüé jest należyty wy-
kład wiary chrześcijańskiej umożliwiający dialog ze światem, który umożliwia 
przepływ informacji dotyczących możliwego odczytania i samorozumienia 
świata. Dialog ten może prowadzić do odnalezienia życia przekraczającego 
świat. Człowiek rozumiany jako całość możliwie często zadaje sobie pytania 
na temat współczesnego świata, tym bardziej wiara może stać się odpowiedzią 
lub drogą do odpowiedzi na to: kim jest człowiek, dokąd zmierza, jaki jest 
jego cel i czy może znaleźć partnera dialogu przekraczającego to, co ziemskie 
i widzialne. Interdyscyplinarne poszukiwanie sensu i znaczenia, pojawiającego 
się w historii, ma znamiona inkluzywnego rozumienia świata wiary. Narracja, 
która rości sobie ambicje nowego kształtu wiary, który obejmuje całą osobę 
ludzką. Sesboüé konstruuje „soteriologię narratywną o ambicji systematycz-
nej” (Biel 2007, s. 16). Weryfikuje tym samym klasyczną teologię znajdując 
w niej miejsce na przyjęcie i włączenie czytelnika w rozważania teologii bli-
skiej życiu człowieka.

Podsumowując podjęte zagadnienie, można wyróżnić współczesne wy-
zwania dla wiary i świata jakie prezentuje Sesboüé. Wśród jego naukowej spu-
ścizny odnaleźć można wątki, w których min. odnosi się do problematyki 
języka teologicznego, który ze względu na brak nowych interpretacji może 
stać się skostniały i niezrozumiały dla współczesnego świata. Ambicją teologa 
jest, by język wiary stał się językiem uniwersalnym, zrozumiałym i aktualnie 
wytłumaczonym, zgodnie z pierwotnymi znaczeniami i naleciałościami, jakie 
wynikły w przeciągu wieków.

Kolejnym wyzwaniem dla świata jest ukazanie dynamiki wiary, która 
zaczyna się w świecie, który znamy, ale się na nim nie kończy. Swoistego 
rodzaju przeniesienie z pułapu transcendentnego pojęciowania do włączenia 
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interpretacji wiary, która wydarza się w świecie, została w nim zapoczątkowa-
na i jest możliwa do zgłębienia przez teksty i ich interpretacje, które mogą stać 
się przedprożem wiary.

Perychoreza wiary i nauki jest przyczyną twórczości naukowej Sesboüé, 
który poprzez usystematyzowanie próbuje zostawić przestrzeń na refleksję na-
ukową nad możliwością wiary dzisiaj oraz nad możliwymi jej wypaczeniami, 
czy też pytaniami, które się pojawiają, a przed którymi Sesboüé nie uciekał, 
ale je tłumaczył i rozwijał pokazując kontekst i „środowisko życiowe” ich po-
wstania i rozwoju.

Takie stopniowe rozwijanie narracji o wierze pozwala Sesboüé tworzyć 
inluzywny wymiar wiary i rozumienia wspólnoty kościelnej, jako wydarzają-
cej się w historii przemowie Boga wychodzącego z zaproszeniem, które nie 
ulega przedawnieniu i cofnięciu. Wiara wychylona jest ku światu i to stanowi 
jej rdzeń, współczesny świat natomiast stoi przed wyzwaniem odczytania toż-
samości Jezusa Chrystusa. Świat jest wyzwaniem dla wiary.

Interpretacja dzieła i osoby Jezusa Chrystusa jest przeniknięta rzetelno-
ścią naukową i osobistą pasją francuskiego jezuity.

Współczesny świat jest pełen wyzwań i zadań. Sesboüé w swoich 
publikacjach podejmuje trud interpretacji wiary, wraz z jej powszechnym 
wychyleniem ku każdej osobie. Inkluzywny charakter jego eklezjologii po-
zwala mu na refleksję naukową w oparciu o rozwijanie narracji na temat zba-
wienia. Szukanie wspólnych wątków w rozumieniu wiary i uniwersalnego ję-
zyka, w którym możliwe są doprecyzowania, przekłada się na udostępnianie 
systematycznego i uniwersalnego opowiadania o wierze dla ludzi współcześnie 
żyjących.
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SELECTED CHALLENGES FOR FAITH AND THE WORLD 
ACCORDING TO BERNARD SESBOÜÉ

Summary: The French Jesuit is interested in a narrative and systematic approach to 
faith and ecclesiology. In the circle of his interests there are problems signaled 
by the modern world. These include min. issues related to the understanding 
and interpretation of the language of faith and its transmission. Bernard 
Sesboüé is convinced of the need to reinterpret the dogmas of faith in the new 
cultural and historical situation. Christian dogmas demand to be explained 
according to the times in which they are read. The Christian message 
is open to the future, so the Professor from the Seine is convinced of the 
dynamic process of faith and unbelief present in the world. Another challenge  
is dialogue about faith through science and its findings. Science can lead to 
faith. The challenge is to try to analyze the data on the life and work of Jesus 
of Nazareth. The hermeneutics of the texts in the form of a narrative allows us 
to understand faith and salvation as an invitation. An appropriate systematic 
exposition of faith opens up the possibility of dialogue with the world. This 
dialogue is integral and appeals to both intellect and faith. Bernard Sesboüé 
has an inclusive approach to faith. Faith is leaning towards the world, and the 
world is the place where faith happens. The modern world is also a place of 
searching for sense and meaning: man, history, faith and the implications that 
are associated with it.

Keywords: Bernarda Sesboüé, faith, inclusive ecclesiology, the modern world
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WOLNOŚĆRACJONALNA A POZORNA.
INTERPRETACJA  

PLATOŃSKIEJ WOLNOŚCI  
W UJĘCIU MYŚLI KARLA POPPERA

Streszczenie: Pojęcie wolności rozumiane przez starożytnych Greków, a szczególnie 
przez myślicieli greckich, różni się od tego, co dzisiaj określamy mianem wol-
ności. Niniejszy artykuł nie tyle próbuje rozjaśnić koncepcje wolności Pla-
tońskiej, ile próbuje wykazać irracjonalność w metodologii Karla Poppera, 
polegającą na analizie „wolności starożytnej” przez pryzmat nowożytnego libe-
ralizmu i dorobku kulturowego cywilizacji łacińskiej. Artykuł ukazuje, w jaki 
sposób w Społeczeństwie otwartym Popper zbadał myśl Platona, nie biorąc 
pod uwagę szeregu czynników, które ukształtowały rzeczywistość społeczną 
i kulturową ówczesnej polis, i co w dalszej kolejności doprowadziło go do 
określenia Platona mianem piewcy totalitaryzmu.

Słowa kluczowe: Platon, Popper, wolność, wolność racjonalna, wolność pozorna, 
społeczeństwo otwarte, totalitaryzm

WOLNOŚĆ RACJONALNA PLATONA 

Benjamin Constant, jeden z ojców liberalizmu, skontrastował ze sobą 
dwa znaczenia pojęcia wolności, próbując ukazać względność percepcji tegoż 
pojęcia, w zależności od rozumienia ów przez narody starożytne i nowożyt-
ne. Stwierdził, że jak nowożytne, bardziej zatomizowane społecznie narody,  
interpretują wolność w ujęciu negatywnym, tak narody starożytne, o bar-
dziej kolektywnej strukturze, ujmowały wolność jako możność partycypacji 
w życiu publicznym (Constant 1992, s. 1). Wynikała z tego prosta zasada –  
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im mniej tłamszona była swoboda polityczna obywateli w zakresie takich 
czynności jak np. obradowanie w sprawach wojny, stawianie pod odpowie-
dzialność urzędników bądź stanowienie w zakresie uznawania winy obywate-
li, tym poczucie wolności się intensyfikowało. Należy również podkreślić, że 
starożytni nie ujmowali swojej wolności w kategoriach indywidualnych tzn. 
wolność nie była rozumiana jako wykorzenienie jednostki ze swojej kultu-
ry i swojego podrzędnego stosunku do kolektywu, na którym podłożu in-
dywiduum posiadało możność do działalności wbrew kolektywnym konwe-
nansom. Polis starożytna była strukturą społeczną z samej swej istoty czysto 
kolektywną, gdzie nowożytne ujęcie wolności osobistej jednostki, było ściśle 
podporządkowane władzy publicznej (Constant 1992, s. 2). Aby zrozumieć 
pojęcie wolności przez pryzmat Platońskiego idealizmu, należy przede wszyst-
kim określić, na jakim gruncie koncepcja wolności Platona się ukształtowała. 
Na pewno nie był to grunt nowożytnego, negatywnego rozumienia wolności. 
Racjonalną koncepcję wolności Platońskiej należy rozpatrywać, opierając się 
na starożytnym rozumieniu tegoż pojęcia.

Platon określa człowieka wolnego jako tego, który może „robić co chce” 
(Bizoń 2019, s. 37). Wydawałoby się to sprzeczne z wyżej określonym stano-
wiskiem, w którym, według Constanta, realizowanie wolności przez jednostkę 
w antycznej polis polegało na partycypacji przez nią w życiu publicznym tej 
polis. Aby jednakże zrozumieć istotę stanowiska Platona w zakresie pojęcia 
wolności, należy zgłębić się w źródła Platońskiej epistemologii i w Platońską 
koncepcję duszy. Racjonalizm Platona stanowił o tym, że wiedzę pewną i nie-
podważalną można poznać jedynie za pomocą rozumu1. Taka wiedza była 
dla Boskiego Filozofa poznaniem rzeczywistym, bowiem wyłącznie ona jest 
jedynym narzędziem do spostrzeżenia świata prawdziwego, świata idei (Tatar-
kiewicz 1958, s. 121). Wiedzy episteme Platon przeciwstawiał wiedzę, która 
powstawała na gruncie zmysłowym2. Określał ją jako złudzenie bądź mniema-
nie (Tatarkiewicz 1958, s. 121).

Boski Filozof rozróżniał trzy części duszy – część rozumną, impulsyw-
ną oraz pożądliwą (Tatarkiewicz 1958, s. 125). Egzemplifikując wymienione 
pierwiastki duszy w skonstruowanym państwie, doszedł do wniosku, że naj-
wyżej w hierarchii harmonii, a przy tym dobra, plasuje się dusza, w której pier-
wiastek rozumny stanowi kontrolę nad pierwiastkiem impulsywnym, a im-
pulsywny nad pożądliwym. Taki obraz duszy Platon nazywa sprawiedliwym 

1 Wiedzę taką starożytni Grecy nazywali ἐπιστήμη (episteme).
2 Wiedzę taką starożytni Grecy nazywali δόξα (doksa).
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(Platon, s. 146). Jedynie dusza sprawiedliwa może zdać sobie sprawę z tego, 
czego rzeczywiście chce. Każda inna dusza, wchodząca w kanon dusz niespra-
wiedliwych, pod postacią wolności (robienia, czego się chce) dostrzega jedynie 
nieprawdziwe złudzenie, wynikające z poznania irracjonalnego, będące doksą 
(Bizoń 2019, s. 46-47). Platońska koncepcja duszy zakłada, że każdy z pier-
wiastków tej duszy posiada określoną cnotę. Cnotą rozumu jest mądrość, im-
pulsywności męstwo, a pożądliwości opanowanie (Tatarkiewicz 1958, s. 125). 
Rozum sam w sobie nie jest w stanie poznać rzeczywistego pragnienia duszy 
– musi być on dopełniony cnotą mądrości.

W analizie Platońskiej wolności warto również przybliżyć dialog Bo-
skiego Filozofa pt. Gorgiasz. Tytułowy Gorgiasz w rozmowie z Sokratesem 
podkreśla znaczenie umiejętności retoryki jako narzędzia do przekonywania. 
Przekonywanie w mniemaniu Gorgiasza jest natomiast środkiem do posia-
dania władzy, co implikuje, że jest również środkiem do spełniania wolności 
(Bizoń 2019, s. 44). Gorgiasz opisuje to w taki sposób: „[…] dzięki tej władzy 
niewolnikiem mieć będziesz lekarza, niewolnikiem i nauczyciela. Przedsiębior-
ca zaś dla innego, jak się okaże, zarabiać będzie, a nie dla siebie – mianowicie 
dla ciebie, władnego mówić i przekonywać ogół”. Tytułowy sofista podkre-
śla, jakoby wszelkim źródłem wolności są umiejętności retoryczne. Sokrates 
w dialogu podejmuje się krytyki rozumienia wolności przez Gorgiasza. Biorąc 
pod uwagę, że istotą władzy jest „robienie czego się chce”, o czym wcześniej 
mówił inny uczestnik dialogu – Polos – Sokrates podkreśla, że fachowy retor 
nie robi tego, czego rzeczywiście chce, lecz robi to, co uważa za najlepsze 
(Bizoń 2019, s. 45). Biorąc pod uwagę model Platońskiej duszy, można zadać 
sobie pytanie – czy rzeczywiście, przez pryzmat Platońskiej hierarchii pier-
wiastków tej duszy, robienie tego, co się uważa za najlepsze, jest równoznacz-
ne z robieniem, czego się rzeczywiście chce? Za punkt wyjścia należy wziąć 
pod uwagę, że według Sokratesa każda dusza sprawiedliwa chce prawdziwego 
dobra – dusza niesprawiedliwa zaś chce dobra złudnego (Bizoń 2019, s. 45). 
Do robienia, czego się rzeczywiście chce, zdolna jest jedynie dusza sprawiedli-
wa, która dopełnia swoje pierwiastki każdą z odpowiadających je cnót, a do 
robienia tego, co się uważa za najlepsze, zdolna jest dusza każdego rodzaju3. 
Zatem retorzy nie spełniają żadnej wolności, ponieważ nie robią tego, czego 
chcą, a co za tym idzie, nie posiadają również władzy, która według Gorgiasza 
implikuje spełnianie wolności. Rozjaśnienie modelu epistemicznego Platona 

3 Z tego wynika, że dusza z prymatem mądrego rozumu, nawet jeśli robi to, co uważa za 
najlepsze, robi bezwiednie to, czego rzeczywiście chce. Dusza niesprawiedliwa zaś robiąc to, co 
uważa za najlepsze, nigdy rzeczywiście nie spełni tego, czego rzeczywiście chce.
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pozwoliło zrozumieć, dlaczego wolność w ujęciu Platońskiego „robienia czego 
się chce” bynajmniej nie oznacza arbitralnego chcenia.

Dlaczegóż więc określić można wolność Platońską mianem racjonalnej? 
Dla Boskiego Filozofa jedynie możliwości rozumu ludzkiego zdolne są okre-
ślić, czym wolność jest. Pojęcie wolności zaś, skonstruowane na idealistycz-
nym i racjonalistycznym gruncie o Platońskiej specyfice, stanowi, że istnieje 
jeden, niepodważalny proces życia człowieka, w którym człowiek potrafi zre-
alizować swoją rzeczywistą wolność. Zatem wolność racjonalną jako Platoń-
skie „robienie, czego się chce” można zobrazować w postaci życia człowieka, 
którego sprawiedliwa dusza poprzez poznanie zaczerpnięte z zakresu świata 
idei, rzeczywiście wie, czym jest Dobro. Przeto sprawiedliwa dusza tegoż 
człowieka, zdaje sobie sprawę, w jaki sposób postępować, aby prawidłowo 
na gruncie Dobra realizować swoje życie, spełniając przy tym swoje poczucie 
wolności. Czy dusza niesprawiedliwa, w której strukturze pierwiastków duszy 
panuje nieład, posiada zdolność do realizacji swojego życia na gruncie wolno-
ści racjonalnej? Dusza niesprawiedliwa takiej zdolności nie posiada, jednak-
że w punkcie tym, warto nieco przybliżyć konstrukcje Platońskiej Kallipolis 
(Bizoń 2019, s. 37)4, z racji, iż Platon zawarł w swoim konstrukcie politycz-
nym myśl, jakoby człowiek o duszy niesprawiedliwej mógł realizować życie na 
gruncie wolności racjonalnej. Myśl ta jest punktem wyjścia do zrozumienia 
stanowiska Poppera, który dostrzegł w relacji rządzący – rządzeni elemen-
ty totalitarnych metod w zakresie funkcjonowania Platońskiej boskiej formy 
państwa. Aby poznać tę myśl, należy zatem przybliżyć protoorganicystyczne5 
koncepcje, które Platon zawarł w swoim Państwie.

W Platońskiej, idealnej formie państwa, możemy doszukać się zarysu 
społeczeństwa stanowego (Tatarkiewicz 1958, s. 128). Trzy stany w struktu-
rze społecznej państwa mają odpowiadać trzem pierwiastkom duszy (Tatar-
kiewicz 1958, s. 128). Tak jak w duszy istnieją pierwiastki rozumu, impul-
sywności i pożądliwości, tak w państwie analogicznie istnieje stan władców, 
strażników i rzemieślników. Każdy ze stanów posiada określone funkcje 
i miejsce w hierarchii społecznej. Każdy człowiek należący do odpowiedniego 
stanu powinien również posiadać te same cnoty analogicznie do pierwiastków 
duszy (Tatarkiewicz 1958, s. 128). Rozpatrując stany w idealnym państwie 

4 Terminem Kallipolis Sokrates z Państwa nazywa państwo boskiej formy.
5 Neologizm „protoorganicystyczny” ma na celu ukazanie różnicy pomiędzy pozytywistycz-
nym znaczeniem organicyzmu (paralela społeczeństwa do biologicznego organizmu ludzkiego), 
w relacji do najwcześniejszych, antycznych koncepcji organicznych (Platońska koncepcja duszy 
ludzkiej jako analogia do społeczeństwa w idealnym państwie).
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jako paralelę do Platońskiej duszy, wynika, że realizacja wolności racjonal-
nej ukonstytuowanej w tym państwie implikowałaby do posiadania przez 
stan władców6 władzy o charakterze szerokiej w zakresie, dobitnie arbitralnej 
i apodyktycznej7. Rządy dusz sprawiedliwych (królów – filozofów) więc mia-
łyby być totalne, bowiem jedynie dusze sprawiedliwe potrafią dostrzec Do-
bro, by przeto móc bezwzględnie narzucić prawidłowy wzór postępowania dla 
dusz niesprawiedliwych – w państwie takim panowałaby wolność racjonalna. 
Zatem jedynie w takiej konstrukcji państwowej, w Kallipolis, dusze niespra-
wiedliwe posiadałyby możność realizacji swojej wolności racjonalnej. Rzeczy-
wiście, w Platońskiej polis dopuszczone mogłyby zostać totalitarne praktyki 
władcze. Jednakże czy rzeczywiście zasadna jest krytyka Karla Poppera, jakoby 
Boski Filozof ugruntował w swojej filozofii politycznej rozumienie wolności, 
które miałoby być źródłem nieszczęścia w postaci totalitarnych reżimów XX 
w. Europy?

Karl Popper w swoim Społeczeństwie otwartym podejmuje się krytyki Pla-
tońskiego rozumienia wolności, oskarżając samego Platona o jawne promowa-
nie totalitaryzmu (Popper 1987, s. 100).

Popper powołuje się na słowa Sokratesa z Państwa „[…] jeżeli w ogóle 
ktokolwiek, to rządzący w państwie mają prawo kłamać; albo w stosunku do 
wrogów, albo do własnych obywateli, dla dobra państwa, a inny nikt niech 
czegoś takiego nawet nie próbuje”. (Popper 1987, s. 100). Na podstawie tegoż 
stanowiska Boskiego Filozofa pod postacią słów głównego bohatera Państwa 

– Sokratesa – Popper oskarża Platona o forsowanie „totalitarnej moralności”.

WOLNOŚĆ POZORNA a WOLNOŚĆ RACJONALNA

Jak więc określić można kategorię przeciwstawną do Platońskiej wolno-
ści racjonalnej? Aby jednakże przejść do tej kategorii, w postaci ukazania błę-
du w narracji krytycznej Poppera, należy pokazać jakiego rodzaju wolności 
Platon przeciwstawiał swoją wolność racjonalną. Będzie to punkt wyjścia do 
wniosku, który wykaże o wiele większą wartość w zakresie zasadności, iż Pop-
per powinien przejść na zupełnie inne podłoże krytyczne.

Rozpatrując koncepcje duszy Platońskiej w relacji do społeczeństwa 
w państwie, można dojść do wniosku, że państwo skonstruowane w rodzaju 
najprzyzwoitszej duszy jest państwem idealnym, w którym każdy obywatel 

6 Platon określał władców w idealnym państwie jako „królów-filozofów”.
7 Rozum w duszy sprawiedliwej ma posiadać pełną kontrolę nad pozostałymi pierwiastkami. 
Analogicznie władcy w państwie mają posiadać pełną kontrolę nad pozostałymi stanami.
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może swobodnie realizować swoje poczucie wolności. Tej absolutystycznej 
koncepcji wolności, Platon przeciwstawiał rodzaje wolności panujące w ustro-
jach innych niż w Kallipolis. Były to kolejno ustrój timokratyczny, gdzie war-
stwą rządzącą byli ludzie mężni; ustrój oligarchiczny, gdzie warstwą rządzą-
cą była arystokracja ekonomiczna; ustrój demokratyczny, w którym każdy 
obywatel mógł partycypować jako czynnik rządzący oraz ustrój tyranii, gdzie 
władzę absolutną w polis posiadał człowiek, którego dusza była w jak najwięk-
szej mierze niesprawiedliwa (Popper 1987, s. 37-38). Każdy z wymienionych 
ustrojów posiadał w sobie mniejszą bądź większą część niedoskonałości.

Platon nie bez powodu skupił się najbardziej na krytyce ustroju demo-
kratycznego – Boski Filozof sam przecież w ustroju demokratycznym żył 
i przy tym dostrzegał jego wady. Demokracja dla Platona była również ucie-
leśnieniem myśli sofickiej w strukturze politycznej polis. Myśl, „której miarą 
wszechrzeczy jest człowiek”, stanowiła przy tym idee przeciwstawne ideali-
zmowi Platońskiemu. Stanowiła jednocześnie podłoże, na którym poprzez 
krytykę tegoż poglądu o charakterze relatywistycznym, Platon mógł skonstru-
ować swój system filozoficzny.

Skoro więc każdy w demokracji posiada możność rządzenia, Platon prze-
to ironicznie określił wolność w demokracji: „A gdzie wolno, tam, rzecz ja-
sna, każdy sobie własne życie może tak urządzić, jak to każdemu odpowiada” 
(Platon 1997, s. 266). Oznacza to, że każdy obywatel wie na swój sposób, co 
jest dla niego w życiu „spełnianiem wolności”. Jednocześnie zauważyć można 
w tym wyrażeniu soficką formułę, jakoby „człowiek jest miarą wszechrzeczy”. 
Idąc dalej w krytykę takiego rodzaju „człowieka”, Platon dokonuje analizy, 
aby stwierdzić, jak wygląda człowiek o naturze demokratycznej: „[…] sprowa-
dzają butę i nierząd, i beznadziejną rozpustę, i bezwstyd, […] nazywając butę 
wyższą kulturą, nierząd – niezależnością, beznadziejną rozpustę – pańskim 
gestem, a bezczelność – męstwem”. (Platon 1997, s. 270). Wynika z tego, 
że człowiek demokratyczny posiada w sobie przewartościowane postrzeganie 
cnót – bezczelność myli z męstwem, nierząd z niezależnością. Boski Filozof 
wnioskuje, że człowiek taki nigdy nie posiądzie możności prawidłowego osą-
du, co rzeczywiście jest wolnością. Zatem taką wolność, którą człowiek o du-
szy demokratycznej uważa za rzeczywistą, nazwijmy wolnością pozorną. Jest 
to wolność iluzoryczna, wynikająca z poznania złudnego, z poznania opartego 
na „oglądaniu cieni w jaskini” (Platon 1997, s. 222)8.

8 „[…] ci ludzie tam nie co innego braliby za prawdę, jak tylko cienie pewnych wytworów” 
(Platon tłum. Witwicki 1997, s. 222).
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Co zaś z ustrojem tyrańskim, czyli tym, w którym władzę absolutną spra-
wuje despota z duszą najbardziej niesprawiedliwą, w której panuje największy 
chaos? Jeżeli określimy despotę, jako władcę wymagającego bezwzględnego 
posłuszeństwa poddanych, jeżeli określimy go również jako władcę posiada-
jącego nieograniczoną władzę, to logiczne jest, że wszelkie narzucenie społe-
czeństwu praw bądź edyktów, dotyczących życia społecznego, będzie się wią-
zało z tym, że będą to prawa jak najgorsze ze swej istoty. Mimo tego despocie 
mogłoby się wydawać, iż są one doskonałe9. Prawa narzucone przez despotę 
obowiązywałyby wszystkich bezwzględnie. z tego wynika, że dusza (człowiek), 
rządzona despotycznie, nie dość, że „bynajmniej nie będzie robiła tego, cze-
go by (rzeczywiście) chciała” (Platon 1997, s. 288), ale również państwo po-
zostające w niewoli despoty „bynajmniej nie robi tego, czego (rzeczywiście) 
chce” (Platon 1997, s. 288). Najprościej rzecz ujmując, brak w takim pań-
stwie choć krzty racjonalnej wolności. Wyższość zaś ustroju demokratycznego 
nad despotycznym polegałby więc na tym, że jednostki o duszy sprawiedliwej, 
w ustroju demokratycznym, mogłyby w jakiejś części realizować swoją wol-
ność o charakterze racjonalnym, swoje robienie tego, czego się chce (czego 
chce rozum cnotliwy). w despocji zaś nawet dusze najsprawiedliwsze nie mia-
łyby tej możliwości.

Popper, określając Platona jako „totalitarystę” i zwolennika społeczeń-
stwa zamkniętego (Popper 1987, s. 123), przeciwstawia go jednemu z pierw-
szych zwolenników społeczeństwa otwartego – Protagorasowi. Twierdzi, że 
Protagoras był protoplastą w myśleniu o człowieku w kategoriach indywidu-
alistycznych, w którym określa się człowieka jako punkt centralny do wszel-
kich, dalszych rozważaniach w filozofii politycznej (Popper 1987, s. 137). 
Popper więc świadomie bądź nieświadomie, dokonuje schematu porównaw-
czego dwóch przeciwstawnych sobie rodzajów wolności, będąc jednocze-
śnie (w ujęciu Platońskim) orędownikiem wolności jednostkowej, pozornej, 
w której miarą określenia czym jest wolność, jest człowiek sam w sobie. Roz-
patrując tę kwestię z Popperowskiego punktu widzenia, wolność dla Boskiego 
Filozofa jest niczym innym jak arbitralnym narzuceniem woli rządzących na 
rządzonych.

Warto wrócić do myśli Benjamina Constanta, który przeciwstawiał ro-
zumienie wolności starożytnej i wolności nowożytnej, i postawić mocną tezę, 
że większość starożytnej myśli w zakresie filozofii politycznej, jest pogrążo-
na w holistycznym rozumieniu tegoż pojęcia (Nieć 2013, s. 74). Constant 

9 Duszy niesprawiedliwej nie jest dane oglądanie idei.
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próbuje ukazać fundament, który decydował o tym, dlaczego wolność staro-
żytnych koliduje z pojęciem nowożytnym. Dochodzi do wniosku, że funda-
ment ten stanowią czynniki ekonomiczne i geopolityczne (Constant 1992, 
s. 2). Za czynnik ekonomiczny Constant określa gospodarkę opartą na nie-
wolnictwie, za czynnik geopolityczny zaś, formę polis zamkniętą w ciasnych 
granicach (Constant 1992, s. 2). Constant nie krytykuje wolności starożytnej 
z pozycji nowożytnej (jak robi to Popper) – analizuje jednak pojęcia wolności 
starożytnej i nowożytnej, w celu ich porównania i wykazania ich źródła. Po-
pper był filozofem rozumiejącym wolność w ujęciu nowożytnym, ujmującym 
ją również w kategorii kantowskiego przełomu10. Błąd Poppera polegał więc 
na wzięciu za punkt wyjścia do rozmyślań nad filozofią Platona grunt, który 
sam w sobie był sprzecznością, polegającą na nieprawidłowym zrozumieniu 
pojęcia wolności w kontekście historycznym. Popełniając taki błąd, Popper 
odcina sobie drogę do zrozumienia wolności racjonalnej, skonstruowanej 
na gruncie specyfiki wolności starożytnej. Aby zobrazować ten błąd, można 
wykreować abstrakcyjną sytuację, w której Platon nie rozumiejąc specyfiki 
wolności nowożytnej, wyrosłej na gruncie cywilizacji łacińskiej, wyraziłby 
się w tak samo niepochlebny sposób względem wolności w Popperowskim 
społeczeństwie otwartym11. Zatem bardziej zasadnym byłoby ukazanie przez 
Poppera rzeczywistości starożytnych Greków, ujmujących na swój sposób po-
jęcie wolności i wykazanie, z jakich źródeł Platon czerpał, konstruując swoją 
wolność racjonalną, przeciwstawiając ją wolności pozornej.

Tezą do argumentacji dla Poppera jest to, jakoby doktryny polityczne 
wyrosłe na fundamencie nowożytnych myśli z zakresu filozofii politycznej, 
wywodziły się bezpośrednio z myśli Platona. Gdyby jednakże Popper oparł 
swoją interpretację wolności Platońskiej na gruncie rozumienia tegoż pojęcia 
przez aspekt kulturowy i cywilizacyjny starożytnej Grecji, to bez wątpienia 
miałby przesłanki, co do tego, iż źródła dziejowych totalitaryzmów nie miały 
pośredniej bądź bezpośredniej konotacji z myślą Boskiego Filozofa.

10 Dla Kanta wolnością była świadomość, że jest się upoważnionym do podporządkowania się 
jedynie prawom akceptowanym przez samego siebie.
11 Jak już wykazane zostało wcześniej, dla starożytnych niepojęta była wolność w nowożytnym 
rozumieniu.
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NARODZINY SPOŁECZEŃSTWA OTWARTEGO – 
NARODZINY WOLNOŚCI 

Popper lakonicznie ujął pojęcie społeczeństwa otwartego, jako „społe-
czeństwo, w którym jednostka ma prawo do osobistych decyzji” (Popper 1987, 
s. 126). Powstanie koncepcji społeczeństwa otwartego wiązało się, według Po-
ppera, z rewolucją ideową dokonaną przez myślicieli i działaczy politycznych 
starożytnej Grecji (Popper 1987, s. 127). Choć forma społeczeństwa otwarte-
go nadal w pełni nie została zrealizowana, to, według Poppera, znajdujemy się 
w „stadium pośrednim”, które nas do tej formy wiedzie (Popper 1987, s. 127-
128). Popper kontrastuje społeczeństwo otwarte społeczeństwu zamkniętemu, 
które określił jako magiczne, kolektywne i trybalne – porównywalne w istocie 
swej formy do organizmu ludzkiego, gdzie każdy posiada swoje określone 
miejsce. Jak w organizmie ludzkim komórki wątroby nie mogą zastąpić ko-
mórek mózgu, tak w społeczeństwie zamkniętym członek stanu, załóżmy rze-
mieślników, nie może posiąść możności do piastowania stanowiska władcy 
(Popper 1987, s. 126). Tak opisana forma społeczności przywołuje na myśl 
Platońską, boską formę polis, gdzie przecież każdy piastuje stanowisko ade-
kwatne do stanu swojej duszy i „robi swoje” (Platon 1997, s. 133). Główna 
część krytyki Poppera względem Boskiego Filozofa opiera się na tym, że Pla-
ton w swoim Państwie czci skonstruowaną przez siebie formę państwa, która 
jest odzwierciedleniem wspomnianego wcześniej społeczeństwa zamkniętego, 
niemającego nic wspólnego z wolnością w rozumieniu Popperowskim.

Dla Poppera demokratyczna rewolucja ideowa w starożytnej Grecji wią-
zała się z rozwojem handlu i żeglugi, w których dopatrywał się prapoczątków 
formowania społeczeństwa otwartego. Dzięki rozwojowi żeglugi możliwa 
była coraz szersza inicjatywa handlowa, a dzięki inicjatywie handlowej w spo-
łeczeństwie rodziła się coraz większa świadomość indywidualizmu (Popper 
1987, s. 129). Popper w przypisach do handlu i żeglugi stwierdza, że to wła-
śnie w handlu upatruje powstawanie demokracji, podając przykład starożyt-
nych Sumerów i dopatrując się korelacji, jakoby będąc cywilizacją o silnie 
kupieckich rysach, Sumerowie posiadali silne cechy demokratyczne (Popper 
1987, s. 260).

W elementach rozwiniętej żeglugi ateńskiej, a co za tym idzie handlu, 
Ateny stanowiły centrum owej rewolucji. Ta zarodkowa forma demokracji 
ateńskiej w V w. p.n.e. stanowiła o imperializmie ateńskim, komercjalizacji 
monetarnej, nowej polityce morskiej i w końcu o coraz większych demokra-
tycznych tendencjach (Popper 1987, s. 129). Członkowie klasy oligarchicznej, 
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stojąc w tym czasie na stanowisku skrajnej reakcji, upatrywali w czynnikach 
tworzących demokratyczną formę społeczną korzenie zła, które stanowiły dla 
nich niebezpieczeństwo w ramach szeroko pojętego interesu tejże klasy spo-
łecznej (Popper 1987, s. 129). Jako że głównym portem morskim, będącym 
centrum ateńskiej polityki morskiej, był Pireus, to właśnie w nim oligarcho-
wie ateńscy dopatrywali się źródeł demokracji i z tego powodu reakcja ateńska 
przez blisko sto lat miała nadzieję na zniesienie handlu żeglugowego, który był 
rozwinięty na dużą skalę. Oligarchia ateńska dopuszczała się wręcz do zdrady 
swojego interesu patriotycznego na rzecz interesu klasowego, który polegał 
na Spisku ze Spartą, w celu wstrzymania budowy Wielkiego Muru, łączącego 
Ateny z portem w Pireusie i Faleronie. Port ten miał w założeniu chronić bez-
pieczne połączenie Aten z morzem w trakcie oblężeń (Popper 1987, s. 129)12.

Wokół wątku Pireusu, Popper przedstawił swoją analizę polityczno-hi-
storyczną, w celu ukazania okoliczności powstawania demokracji ateńskiej, 
a co za tym idzie, zalążka społeczeństwa otwartego, który implikuje wolność 
w liberalnym i nowożytnym ujęciu Poppera. Warto jednak spojrzeć na wą-
tek Pireusu przez zupełnie inny aspekt. Aspekt metafizyczny, którego podjął 
się Eric Voegelin, nie wdając się w jednowymiarowe, nowożytne i liberalne 
spojrzenie w całokształt filozofii starożytnej, lecz wdając się w wielowymiaro-
wą, wnikliwą analizę warunków, które kształtowały starożytną polis, co dało 
grunt pod o wiele bardziej wyrafinowaną interpretację dzieł Platona. Pireus, 
w który Platon tchnął symbolikę stanie się więc wątkiem wykazującym pewne 
analogie między polityczno-historyczną interpretacją Poppera a metafizyczną 
symboliką Platona.

Księga pierwsza Państwa rozpoczyna się od zejścia Sokratesa do Pireusu: 
„Sokrates. Chodziłem wczoraj na dół, do Pireusu, z Glaukonem, synem Ari-
stona, żeby pomodlić się do bogini […]” (Platon 1997, s. 13). w tym niepo-
zornym wątku Voegelin odkrywa zawarcie przez Platona symboliki dołu i zej-
ścia (Voegelin 2015, s 93). Twierdzi, że Platon zawarł w schodzeniu z Aten 
do Pireusu odwołanie do twórczości Homera, w której Odyseusz opowiada 
Penelopie o dniu, w którym zszedł w otchłań Hadesu (Voegelin 2015, s 93). 
Zatem Pireus w założeniu symbolizować miał Hades.

Powracając z Pireusu, Sokrates został wraz z Glaukonem dostrzeżo-
ny przez Polemarcha, który zaprasza Sokratesa do swojego domu. w domu 
zgromadzeni są Sokrates, Polemarch, Glaukon, Lizjasz, Eutydem, Trazy-
mach, Charmantides, Klejtofon, Adejmant i stary Kefalos, ojciec Polemarcha. 

12 Popper bazuje na informacjach z Historii wojny peloponeskiej autorstwa Tukidydesa.
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Sokrates ponownie zszedł do Pireusu, tym razem nie po to, aby pomodlić 
się do bogini, lecz po to, aby pomóc swoim rozmówcom zdiagnozować 
swoją duszę i pomóc im zbudować w nich cnotę mądrości (Voegelin 2015, 
s. 100)13. Tak jak w Hadesie wszystkie dusze stojące przed sędzią są rów-
ne, tak demokracja, która stanowi o równości politycznej w Pireusie, stano-
wi odpowiednik Hadesu. Sokrates więc jako zbawca pomaga w zmartwych-
wstaniu duszy14, w pokonaniu śmierci i w powrocie do życia (Voegelin 
2015, s. 101). Zejście więc Sokratesa z Aten do Pireusu ma symbolizować 
rolę Sokratesa jako zbawcy, Ateny jako świat idei, z których zbawca czerpie 
wiedzę, a Pireus jako Hades, w którym panuje nieład, filodoksja (Voegelin 
2015, s. 111-112)15 i demokracja. Rolą Sokratesa jest pokazanie rozmówcom 
ścieżki prawdy, dzięki której uświadomią sobie swoje „wiem, że nic nie wiem” 
(Voegelin 2015, s. 102)16 i przeto będą mogli podążać ku górze, ku światłu 
i dobru. „Równość zaistniała w porcie Pireusu stała się śmiercią Aten. Należy 
przynajmniej spróbować odnaleźć drogę w górę, ku życiu” (Voegelin 2015, 
s. 95) – w taki sposób Voegelin podsumował Pireus w oczach Platona.

Warto teraz przybliżyć paralelę między Popperowskim historyczno- 
politycznym ujęciem Pireusu a Pireusem-symbolem, który Boski Filozof za-
warł w Państwie. Pireus stanowi dla Poppera źródło rewolucji ideowej, dzięki 
której powstały zaczątki społeczeństwa otwartego, którego nieodłącznym ele-
mentem były coraz silniejsze tendencje demokratyczne. Popperowskie „Dzia-
łaj raczej na rzecz eliminacji zła konkretnego niż na rzecz realizacji abstrak-
cyjnego dobra. Nie zdążaj do zapewnienia szczęścia środkami politycznymi. 
Zdążaj raczej do eliminacji konkretnych cierpień” (Popper 1984, s. VII) moż-
na zrealizować tylko jednym narzędziem – tym narzędziem jest demokracja, 
która stanowi istotny warunek zabsolutyzowanej17 wolności. u Platona zaś, 
w metafizycznym poszukiwaniu prawdy, Pireus stanowi dokładnie to samo, 
co dla Poppera – jest źródłem demokracji. Ocena zaś tego, co niesie za sobą 
Pireus, jest zgoła inna. Platon ustanowił w Pireusie symbol nieładu, który 

13 „Sokrates jest człowiekiem, który potrafi pomóc innym, pozwoli im zdiagnozować słuszne 
i błędne wzorce życia, zbuduje w nich mądrość i w ten sposób nada areté substancję, która 
udziela im się jedynie w postaci wolności” (Voegelin 2015, s. 100).
14 Voegelin odwołuje się do mitu pamfilijskiego z X księgi Państwa.
15 W języku starożytnych Greków istniało rozróżnienie między filozofią a filodoksją. Filodok-
sja była dla Platona kategorią nazewniczą względem myślicieli, do których stał w opozycji –  
filodoksję według Platona uprawiali np. sofiści.
16 „Ustaliwszy symboliczną relację z Hadesem, do którego filozof musi zejść, zanim będzie 
mógł się wspiąć do światła […]”. (Voegelin 2015, s. 102).
17 Zabsolutyzowaną wolnością nazywam wolność w liberalnym punkcie widzenia Poppera, 
w którym miarą określenia, czy w społeczeństwie panuje wolność, jest jedno i niepodważalne 
pojęcie wolności.
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narastał wraz z rozwijającą się demokracją. Popper, rozpatrując Pireus przez 
wzgląd historyczno-polityczny, ukazał pozytywną rolę tegoż miasta portowe-
go, jakoby był źródłem społeczeństwa otwartego, a co za tym idzie, źródłem 
wolności.
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RATIONAL FREEDOM VERSUS ILLUSORY FREEDOM.  
AN INTERPRETATION OF PLATONIC FREEDOM  

IN KARL POPPER’S THOUGHT 

Summary: The concept of freedom as perceived by the ancient Greeks, and especially 
by Greek philosophers, differs from how we understand freedom today. 
This article does not so necessarily attempt to illuminate Plato's conception 
of freedom as it attempts to demonstrate the irrationality in Karl Popper's 
methodology of analysing “ancient freedom” under the prism of modern 
liberalism and the cultural achievements of Latin civilisation. The article 
shows how, in Open society, Popper examined Plato's thought without 
taking into account a number of factors that shaped the social and cultural 
reality of the polis at the time, and what further led him to label Plato as 
the singer of totalitarianism.

Keywords: Plato, Popper, freedom, rational freedom, illusory freedom, 
open society, totalitarianism
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KATEGORIA SPRAWIEDLIWOŚCI 
U PLATONA W UJĘCIU 
MYŚLIKARLA POPPERA

Streszczenie: Artykuł ma na celu rozpatrzeć i wykazać szereg błędów, które Karl Po-
pper popełnił, analizując pojęcie sprawiedliwości w myśli Platona. Główną 
osią będącą przeszkodzą w prawidłowym rozumieniu Platona przez Poppe-
ra była jednowymiarowa i nacechowana emocjonalnie krytyka Platonizmu. 
Popper ustanowił jednocześnie w Społeczeństwie otwartym myśl, jakoby 
skonstruowanie nowej sprawiedliwości przez Platona było wyrazem jego 
totalitarnych i utopijnych dążeń, mających swoje miejsce w „manifeście 
politycznym”. Niniejszy artykuł analizuje zatem, w jaki sposób można od-
czytać Państwo, stosując ścieżkę różnorodnych wykładni opartych na kon-
tekstualnym badaniu myśli starożytnej w ogóle.

Słowa kluczowe: sprawiedliwość, Platon, Popper, państwo, totalitaryzm, społeczeń-
stwo otwarte

ISTOTA PLATOŃSKIEJ SPRAWIEDLIWOŚCI 

Dziś, gdy słyszymy o sprawiedliwości, narzuca nam się obraz prawego 
postępowania człowieka, bądź też obraz osoby, która jest uczciwa, bezstronna 
w swojej krytyce, czy też obiektywna. Dla starożytnych sprawiedliwość miała 
o wiele szersze znaczenie, zarówno w samej istocie tegoż pojęcia, jak i w sa-
mym operowaniu tymże pojęciem. o ile spotykamy się ze sprawiedliwością 
w dialogach Platona, o tyle trzeba wziąć pod uwagę, że przymiotnik sprawie-
dliwy, lakonicznie rzecz ujmując, oznaczał „człowieka wzorowego”, bądź też 

„człowieka przyzwoitego”, u którego w duszy panuje ład (Platon 1997, s. 6). 
Rzeczownik pojęcia sprawiedliwości można przenieść na grunt współczesnego 
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języka polskiego jako antonim do pojęcia chaosu tj. tyle, co: wzorowość, ład, 
porządek, „stan poprawny” (Platon 1997, s. 6). w czasach, kiedy powstawały 
dialogi Platona, posługiwanie się pojęciem sprawiedliwości miało za zadanie 
określać to, w jaki sposób postępuje człowiek. w przypadku, gdy z moralnego 
punktu widzenia człowiek postępował dobrze, bądź „prowadził się” przykład-
nie, w relacji do ówcześnie panujących wzorców moralnych, wówczas można 
było mówić o człowieku sprawiedliwym (Pańpuch 2009, s. 227). Niespra-
wiedliwym zaś był człowiek, który postępował odwrotnie, czyli niemoralnie.

Platon kontynuował tradycję filozoficzną swojego mistrza Sokratesa, któ-
ry za centralny punkt swoich rozważań przyjmował człowieka i jego relacje do 
własnej osoby w aspekcie cnót i powinności moralnych (Tatarkiewicz 1958, 
s. 91). Sokrates wychodził z założenia, że cnota jest wiedzą1, zatem jeżeli ktoś 
chce być człowiekiem cnotliwym, bynajmniej nie powinien starać się być nim 
na siłę, w zależności od dotychczas poznanej cnoty w ramach doksy. Powinien 
jednakże poznać cnotę prawdziwą w ramach rozumowania i logiki (induk-
cji) dialektycznej (Tatarkiewicz 1958, s. 95). Sokrates określił sprawiedliwość 
jako „wiedzę o tym, co się komu należy” (Tatarkiewicz 1958, s. 93). Zgodnie 
z założeniem cnoty jako wiedzy, człowiekowi do uzyskania areté nie są po-
trzebne różne definicje pojęcia sprawiedliwości powstałe na gruncie poznania 
zmysłowego. Wystarczy jedynie, jeżeli człowiek rzeczywiście będzie wiedział 

„co rzeczywiście komu się należy”, a to w dalszej kolejności będzie stanowiło 
o sprawiedliwości człowieka. Ostatnim krokiem do bycia w pełni sprawnym 
w danej cnocie było już tylko posiadanie woli do jej spełniania (Tatarkiewicz 
1958, s. 92). Nauki Sokratesa odcisnęły duże piętno na Platońskim ujęciu 
sprawiedliwości.

Platon w poszukiwaniu istoty sprawiedliwości wziął za punkt wyjścia 
swoją świadomość dotyczącą stanu helleńskich polis, w których panowały złe 
rządy i „prawa w beznadziejnym stanie” (Platon 1987, s. 27). Ta świadomość 
wywarła w nim poczucie do tego, aby dotrzeć do korzeni zła panujących w ów-
czesnych polis, by przeto móc określić czym jest sprawiedliwość (Platon 1987, 
s. 27)2. Jednakże poszukiwanie prawdy nie jest abstrakcyjnym procesem. Eric 
Voegelin twierdzi, że Platon do „ujrzenia prawdy” potrzebował wiedzy wzglę-
dem dychotomii w zakresie tego, co jest dobre (prawdziwe), a co złe (fałszywe) 

1 Cnota w rozumieniu Sokratejskim jest wiedzą episteme.
2 „Wreszcie zrozumiałem, że wszystkie państwa obecnie, wszystkie razem wzięte, ile 
ich jest, źle się rządzą. […] Widziałem się zmuszony hołd złożyć prawdziwej filozofii 
i uznać, że z jej wyżyć dopiero można zobaczyć, jak wygląda wszelka sprawiedliwość 
w polityce i życiu jednostek […]”. (Platon 1987, s. 27).
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(Voegelin 2015, s. 107)3. Zatem do określenia sprawiedliwości (dikaiosyne), 
Platon potrzebował przeciwstawnej do niej pary pojęciowej. Tą brakującą czę-
ścią, która miała dać Platonowi grunt pod diagnozę sprawiedliwości była poly-
gramosyne, co oznacza „gotowość do zaangażowania się w rozmaite działania, 
które nie są właściwym zajęciem człowieka” (Voegelin 2015, s. 109). Pojęcia 
przeciwstawnego do dikaiosyne nie da się określić jako zwykłą niesprawiedli-
wość – nie da się jej przetłumaczyć na grunt współczesnych języków. We-
dług Voegelina ta strata znaczeniowa w późniejszych modelach językowych, 
a szczególnie w języku filozofii, sprawiła, że zaczęto postrzegać Platona jako 
myśliciela abstrakcyjnego, co stało właśnie w sprzeczności ze skonkretyzowa-
nym paradygmatem Boskiego Filozofa (Voegelin 2015, s. 111).

Platon, rozpatrując dikaiosyne względem doksy tegoż pojęcia, podejmuje 
się w Państwie konstrukcji sporów między światłym Sokratesem a osobami, 
które ujmują sprawiedliwość różnie – poprzez mniemanie i złudzenie. Stary 
Kefalos twierdzi, że sprawiedliwość to mówienie prawdy i spłacanie zaciągnię-
tych długów. Polemarch mówi o sprawiedliwości jako o czynieniu przyjacio-
łom dobrze, a wrogom źle. Trazymach, który w dialogu reprezentuje sofistę, 
próbuje przekonać Sokratesa, że sprawiedliwe jest to, co służy silniejszemu. 
Glaukon zaś twierdzi, że sprawiedliwość to kompromis w formie umowy mię-
dzy silnym a słabym, która ma równoważyć wyrządzane przez silnych krzywdy 
(Jendrzejczak 2015, s. 10). Zadaniem więc Sokratesa jako wcześniej określo-
nego zbawcy, który zszedł z Aten do Pireusu, jest sprawienie, aby w duszach 
uczestników dialogu zbudować episteme sprawiedliwości. Mniemania zaś roz-
mówców kreślących doksę sprawiedliwości, to nic innego jak kategoria prze-
ciwstawna do episteme, która jest potrzebna jako grunt pod ostateczne okre-
ślenie sprawiedliwości.

Voegelin stwierdził, że społeczeństwo dla Platona to „człowiek pisany 
wielkimi literami” (Voegelin 2015, s. 117-118) – odwołuje się on widocz-
nie do pytania zadanego przez Sokratesa Adejmantosowi z II księgi Państwa, 
w której ów pyta Adejmantosa: „Sprawiedliwość – zgodzimy się na to – bywa 
nieraz w jednym człowieku, a bywa i w całym państwie?”, na co Adejman-
tos odpowiada twierdząco (Platon 1997, s. 62). Następnie Sokrates dochodzi 
do wniosku, że aby łatwiej było zobrazować episteme sprawiedliwości, należy 
rozpatrzyć ją w czymś, co jest większe od człowieka, aby lepiej można było  
 

3 „Połowa bitwy jest bowiem wygrana, jeśli dusza umie rozpoznać wroga i w konse-
kwencji wie, że droga, którą powinna podążyć, prowadzi w przeciwnym kierunku”. 
(Voegelin 2015, s. 107).
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dostrzec samą sprawiedliwość. Jest to punkt, w którym Platon rozpoczyna 
egzemplifikacje istoty sprawiedliwości w państwie (społeczeństwie).

Przedmówcy wyrażający swoje myśli na temat sprawiedliwości sprowa-
dzali ją do miana dobra, które ze swej istoty pełni tylko rolę użyteczną (Pla-
ton 1997, s. 35)4. Zadaniem zaś Sokratesa było doprowadzić do wniosku, że 
sprawiedliwość jest wartością samą w sobie, która, nie dość, jest rodzajem 
areté będącą zasadą do osiągnięcia przez człowieka szczęścia (Pańpuch 2009, 
s. 234). Toteż do określenia swojego stanowiska, Sokrates rozpoczyna kreację 
abstrakcyjnego społeczeństwa (polis). Platon, podejmuje się egzemplifikacji, 
rozwijając w Państwie konstrukcje społeczeństwa stanowego, które dzieli na 
trzy stany będące paralelą do trzech części składających się na duszę człowieka. 
Stany więc mają za zadanie zobrazować pierwiastki duszy „w powiększeniu”, 
by przeto pokazać rozmówcom Sokratesa ład i harmonię, które w dalszej kolej-
ności mają implikować istotę sprawiedliwości. Sokrates, dochodząc w swych 
rozważaniach o sprawiedliwości do końca, stwierdza, że sprawiedliwość to nic 
innego jak „robić swoje” (Platon 1997, s. 133). Zatem, jak każdy stan ma 
robić to, co do niego należy (król-filozof sprawuje władzę nad strażnikami, 
a strażnicy nad wykonawcami – rzemieślnikami) tak w duszy sprawiedliwej 
nie ma chaosu, gdy rozum stanowi kontrolę nad pierwiastkiem impulsywnym, 
a impulsywny nad pożądliwym. Dusza takiego schematu jest duszą sprawie-
dliwą i jest ona również istotą Platońskiej sprawiedliwości.

Biorąc pod uwagę wykreowaną przez Boskiego Filozofa sprawiedliwość, 
Voegelin stwierdza, że „Sprawiedliwość nie jest przywilejem konkretnego sty-
lu życia, ale cnotą każdego człowieka, polegającą na zajmowaniu się swoimi 
sprawami, do których posiada on talent” (Voegelin 2015, s. 14). Zatem spra-
wiedliwy może być każdy człowiek, którego dusza prawidłowo odzwiercie-
dla byt5. Dusze ludzkie mogą się różnić, jednakże każda jest zdolna osiągnąć 
i spełniać areté na swój sposób.

KRYTYKA PLATOŃSKIEJ SPRAWIEDLIWOŚCI 

Karl Popper, w swojej krytyce Platona, zawarł zupełnie inną interpreta-
cję sprawiedliwości. Już na wstępie, kreśląc tytuł podrozdziału, nadał mu na-
zwę „Sprawiedliwość totalitarna”. Jest to podrozdział, który wchodzi w skład 

4 „W ten sposób, Sokratesie, krzywda i niesprawiedliwość robiona, jak się należy, jest 
oznaką większej mocy i jest czymś bardziej szlacheckim i pańskim niż sprawiedliwość” 
(Platon 1997, s. 35). Trazymach twierdził wręcz, że niesprawiedliwość sama w sobie 
ma o wiele większą wartość użyteczną aniżeli sprawiedliwość.
5  Świadomość określa byt.
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rozdziału o nazwie „Program polityczny Platona”. w dalszej części przed-
stawiona zostanie istota Platońskiej sprawiedliwości względem interpretacji 
Poppera.

Dla analizy Platońskiej sprawiedliwości Popper musiał określić swój 
punkt wyjścia do dalszych rozważań. Podjął się więc próby rozpatrzenia fun-
damentu, na którym Platon skonstruował swoją filozofię. Popper, określając 
Platońską, totalitarną sprawiedliwość, wziął więc pod lupę pryncypium Pla-
tona w postaci jego idealizmu, który stanowił o tym, że jakakolwiek zmiana 
prowadzi do zguby. Jednakże, aby osiągnąć stan rzeczy w postaci swoistej nie-
zmienności, należy posłużyć się podejściem naturalistycznym, którego zada-
niem jest zaprowadzenie porządku zgodnego z naturą ludzką (naturą duszy, 
organizmem człowieka) (Popper 1987, s. 65). Popper, określając rudyment 
Platońskiej filozofii, wnioskuje następnie jego „program polityczny” explicite. 
Program ten, Popper dostrzegł dość klarownie, wspominając m.in. o podzia-
łach klasowych, zakazie zarabiania na życie, wszechpanującej cenzurze oraz 
autarkii państwowe (Popper 1987, s. 65). Sposób, w jaki Popper wyraża swoje 
wątpliwości względem zamiarów Platona, nasuwa na myśl, jakoby Boski Fi-
lozof zawarł w swoim dialogu o sprawiedliwości coś na miarę współczesnych 
manifestów politycznych.

Podczas gdy Popper widział w Platonie filozofa chcącego wdrażać w po-
lis „program polityczny” i przeto robił z niego polityka, Voegelin zauważył, 
że takowa interpretacja Państwa jest zupełnie nie na miejscu, dopatrując się 
w dialektyce Platońskiej jedynie środka do tego by „dionizyjska dusza wyraziła 
swoją wspinaczkę do Boga”, co dalej implikuje stwierdzenie, że „[…] jeśli-
by przywołanie przez Platona wzoru sprawiedliwego porządku interpretować 
jako opinię filozofa dotyczącą polityki, powstaje beznadziejny nonsens, nie-
wart nawet sporu” (Voegelin 2015, s. 119).

Popper w swojej analizie sprawiedliwości Platońskiej nie wziął pod uwagę 
linii sporu między filozofem Platonem a filodoksami w postaci sofistów. Był 
również jednym z tych interpretatorów Platona, którzy nie dostrzegali w jego 
filozofii abstrakcyjnych rozważań wyalienowanych przez pewne zależności, 
gdzie w rzeczywistości Platon był filozofem o skonkretyzowanym paradygmacie, 
w którym próbował rozważać pojęcia względem ich przeciwieństw (filozof-
filodoks, sprawiedliwość-niesprawiedliwość). Wreszcie Popper w żaden spo-
sób nie opisał szeroko zakrojonej symboliki zawartej w dialogach Założy-
ciela Akademii, która ma ogromne znaczenie w samym rozumieniu filozofii  
Boskiego Filozofa. Uwagi te potrzebne są przed ukazaniem tego,  
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w jaki sposób Popper interpretował sprawiedliwość, by dalej w pełni zrozu-
mieć, skąd u niego samego wziął się pogląd o „totalitarnej sprawiedliwości”.

Popper jednoznacznie wychodzi z założenia, że sprawiedliwość miała dla 
Platona jeden cel. Celem tym miało być stworzenie środka, mającego sta-
nowić wszystko, co leży w interesie skonstruowanej przez Boskiego Filozofa 
polis. w interesie zaś polis Platońskiej, biorąc pod uwagę idealistyczny punkt 
wyjścia Platona, było powstrzymanie jakiejkolwiek zmiany, która w każdej 
sytuacji prowadzi do degeneracji, czy to w duszy ludzkiej, czy też w państwie 
(Popper 1987, s. 67). Można więc w tym punkcie dostrzec, że Popper bynaj-
mniej nie stara się zauważyć u Platona Sokratejskiego podejścia do rozważań, 
polegającego na braniu pod uwagę, po pierwsze, duszy człowieka i jej relacji 
do absolutnych cnót. Popper kreuje natomiast czystego Platona-polityka, któ-
ry rozpoczyna swoje rozważania od samej istoty państwa, co w dalszej kolejno-
ści ma określać sprawiedliwość jako coś, co ma leżeć w interesie właśnie tego 
państwa. Zatem, według Poppera, określenie przez Platona sprawiedliwości 
w postaci harmonii trzech stanów społecznych i pierwiastków w duszy, która 
ma panować kolejno w państwie i w człowieku, jest jedynie stworzeniem na-
rzędzia, które służyć ma temu boskiemu odciskowi idei państwa w materialnej 
rzeczywistości.

Dalej Popper próbuje przekonać czytelnika, że Platon zawarł w sprawie-
dliwości zupełnie nową jakość znaczeniową, niezależną od jej powszechnego, 
antycznego rozumienia. Autor Społeczeństwa otwartego rozpoczyna od wyja-
śnienia pospolitego rozumienia sprawiedliwości. Wychodzi z założenia, że 
pojęcie „sprawiedliwy” w potocznym rozumieniu starożytnych Greków, było 
podobne do rozumienia nowożytnego. Jednakże jedynym argumentem Po-
ppera w poparciu swojej tezy, jest teogonia Hezjoda, która narodziła się po-
kolenie wcześniej od Platona. Popper przywołał fakt zidentyfikowania przez 
Hezjoda konstelacji Panny i Wagi (w wadze Popper dostrzegł symbol równo-
ści dystrybutywnej), co zapoczątkowało pojawienie się Dike, jako personifi-
kacji sprawiedliwości, którą porównał z nowożytną Temidą (z wagą), symbo-
lizującą sprawiedliwość w rozumieniu szeroko pojętej równości (szczególnie 
równości wobec prawa) (Popper 1987, s. 210). Jednakże Popper nie ukrywa, 
że zdaje sobie sprawę, iż może być w błędzie. w przypisie do podrozdziału 
o „totalitarnej sprawiedliwości” wyjawia, że skonsultował swoje obawy z hi-
storykiem sztuki prof. Ernstem Gombrichem, który poinformował go o tym, 
iż nowożytna Temida zupełnie nie czerpie znaczeniowo z klasyki greckiej (Po-
pper 1987, s. 210).
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Hezjod jednakże umieścił w sprawiedliwości Dike znaczenie, które moż-
na określić jako „życie moralne i religijne będące ucieleśnieniem boskiej woli” 
(Giancola 1998). Można spekulować, że tak ujęta sprawiedliwość miała istot-
ny wpływ na Sokratesa i, co za tym idzie, Platona. Życie moralne, w holi-
stycznej sprawiedliwości Dike, ma stanowić boska wola. Między boską wolą 
a Platońskimi ideami można doszukać się analogii na gruncie absolutystycz-
nym. Platon jako racjonalista stoi na stanowisku, że tę „boską wolę” można 
poznać i mogą to zrobić jedynie wykreowani przez niego w Państwie filozofo-
wie prawdziwi. Zatem dopatrywanie się przez Poppera w Hezjodowskiej Dike 
sprawiedliwości w ujęciu nowożytnym, biorąc jedynie pod uwagę analogię 
między temidowskimi szalami a konstelacją wagi, przez którą Hezjod wysnuł 
w swojej teogonii samą Dike, nie może być wystarczającym dowodem, jakoby 
w antycznej Grecji myśliciele rozumieli sprawiedliwość, która reprezentuje 
nowożytna Temida.

Jak więc Popper wyjaśnia ustanowienie przez Platona „holistycznej i an-
tyegalitarnej” koncepcji sprawiedliwości? Należy wziąć pod uwagę, że Popper 
rozpatrywał tę kwestię przez pryzmat swojego podejścia, jakoby sprawiedli-
wość miała inne znaczenie potoczne wśród starożytnych, aniżeli znaczenie, 
które tchnął w nie sam Platon. Według Poppera więc Platon specjalnie zawarł 
w tak szlachetnej cnocie złą treść znaczeniową, licząc na to, że będzie to swe-
go rodzaju propaganda, aby ludziom łatwiej było przyswoić skonstruowany 
przez Platona totalitarny antyegalitaryzm dany w formie sprawiedliwości (Po-
pper 1987, s. 69). Dla Poppera fakt ten oznacza, że Platon „stchórzył”, bojąc 
się podjąć krytyki potocznego rozumienia sprawiedliwości w postaci Temi-
dowskiego egalitaryzmu.

Antyegalitarna sprawiedliwość Platona miałaby się objawiać w trzech 
postaciach. Popper określa swoją niepodważalną, egalitarną sprawiedliwość, 
za którą kryją się trzy egalitarne postawy tj. postulat zniesienia przywilejów 
naturalnych, zasada indywidualizmu i reguła zabezpieczenia wolności oby-
wateli przez państwo; następnie relacjonuje te normy względem wysnutych 
przez niego samego zasad z antyegalitarnej sprawiedliwości Platona. Postulaty 
te mają wprost przeciwne znaczenie: są to zasada przywilejów naturalnych 
względem zniesienia przywilejów naturalnych, zasada holizmu (kolektywi-
zmu) względem indywidualizmu i zasada wszelkiej służalczości obywatela wo-
bec państwa względem zabezpieczenia wolności obywateli przez właśnie to 
państwo (Popper 1987, s. 70-71). Zatem Platon w liberalnym ujęciu Poppera, 
w pełni zasługuje na miano protoplasty faszystowskich doktryn o państwie.
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Jednakże warto teraz przejść do kwestii opisanej wcześniej, jakoby kon-
strukcja tegoż państwa służyła jedynie analizie ludzkiej duszy w dużym przy-
bliżeniu tj. w samej polis Platońskiej.

Eric Voegelin nazwał fakt dokonania przez Platona analogii między duszą 
a polis (wcześniej nazwany przeze mnie protoorganicyzmem) „zasadą antropo-
logiczną”. Voegelin doszukał się w myśli Platona powiązanych ze sobą pojęć, 
które, zgodnie z zasadą antropologiczną, można przedstawić jako: polis, którą 
reprezentuje sam człowiek; władcę polis, którego reprezentuje duch człowieka 
i szeroko pojętą politeię, którą reprezentuje konkretny wzór życia prowadzo-
ny przez człowieka (Voegelin 2015, s. 142). Głęboka refleksja Platońskiego 
filozofa nad swoją duszą jest narzędziem w ręku tegoż filozofa, który „[…] 
daje społeczeństwu wzór sprawiedliwego porządku, odnalezionego w politei 
swojej duszy” (Voegelin 2015, s. 145). Zatem do wszelkich rozważań o pań-
stwie, punktem wyjścia jest zawsze dusza sama w sobie. Można zadać sobie 
pytanie (biorąc pod uwagę metafizyczny dogmat o niedoskonałości materii 
względem idei) – czy rzeczywiście, według Platona, boska istota państwa może 
zostać w jakikolwiek sposób odciśnięta w świecie materii? Voegelin właśnie 
stawia sobie takie pytanie, formułując je jako: „czy całość porządku duszy 
może w ogóle przejść do porządku politycznego?” (Voegelin 2015, s. 146).

Jeżeli odpowiemy na to pytanie przecząco, można jednoznacznie określić, 
że cały wysiłek Poppera względem krytyki Platońskiej polis jest nieistotny. 
Zatem, rozpatrując sprawiedliwość Boskiego Filozofa, rzeczywiście można ją 
określić jako „totalitatny” porządek duszy, w której panuje „antyegalitarna” 
harmonia trzech pierwiastków pod przewodnictwem i „absolutną władzą” 
rozumu.

PRZESŁANIE PAŃSTWA 

Państwo uważane jest za opus magnum twórczości Platona. Władysław 
Tatarkiewicz określił to dzieło jako wyraz Platona w najważniejszych dlań 
kwestiach (Tatarkiewicz 1958, s. 106). Rzeczywiście, w Państwie dostrzec 
można wiele kluczowych wątków, które charakteryzują postrzeganą przez nas 
dzisiaj myśl Boskiego Filozofa. Można jednakże stwierdzić, że interpretacja 
tegoż dzieła w środowisku badaczy filozofii antycznej, waha się między dwo-
ma stanowiskami. Aby najlepiej je zilustrować, należy porównać ze sobą dwa 
skrajne poglądy tj. interpretację jednego z wybitniejszych filozofów analitycz-
nych Karla Poppera, który w swojej wykładni o Platonie podkreślił jego zwią-
zek z systemami nowożytnego totalitaryzmu oraz interpretacje tzw. Filozofa 
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Wieczystego – Erica Voegelina, który próbował wyrwać myśli Platona z oków 
interpretacji przez pryzmat czysto polityczny, jakoby Platon w Państwie stwo-
rzył coś na wzór manifestu politycznego. Należy jednak przyznać, że z racji 
na treść Państwa można by jednocześnie nazwać to dzieło tytułem o nazwie  

„O sprawiedliwości”.
W IV księdze Państwa Platoński Sokrates po wyłożeniu swoim rozmów-

com wzoru organizacji polis, mającego na celu ukazać czym jest sprawiedli-
wość, zwraca się do Glaukona: „A to było, Glaukonie, pewne widziadło spra-
wiedliwości, ale bardzo się nam przydało to, że człowiek, który jest szewcem 
z natury, najlepiej zrobi, jeżeli zostanie przy swoim kopycie i nic innego nie 
będzie próbował, a cieśla, żeby się ciesiołką bawił, i inni tak samo” (Platon 
1997, s. 145) – w tej konkluzji wynikłej ze skonstruowanego porządku, można 
dostrzec istotną uwagę. Sokrates w tym punkcie podkreślił, że sprawiedliwość, 
którą dał ujrzeć swoim rozmówcom, nie jest ostateczną jej istotą i zrozumie-
niem. Jest to jedynie widziadło (εἴδωλον) cnoty, które dzięki próbie egzem-
plifikacji za pośrednictwem konstrukcji abstrakcyjnego państwa, przybliżył jej 
znaczenie swoim dialogistom. Pojęcie widziadła Platon nakreślił w swoim Faj-
drosie, w którym dostrzegał samo „widziadło” w dość pejoratywnych barwach 

– określił to pojęcie jako mowę (pisaną bądź mówioną), która oderwana jest 
od prawdziwości (Piechowiak 2013, s. 12). Prof. Marek Piechowiak w swo-
jej charakterystyce Platońskiego „widziadła”, dał dzięki temu do zrozumienia, 
że Sokrates, określając tak dojrzaną sprawiedliwość, chciał, aby czytelnik nie 
miał wątpliwości, iż dotychczas poznana sprawiedliwość w dotychczas skon-
struowanej polis, nie jest sprawiedliwością wynikającą modelu państwa ideal-
nego, czyli sprawiedliwością idealną. Samej więc konstrukcji polis z IV księ-
gi, nie można brać za idealny porządek państwa Platona (Piechowiak 2013, 
s. 13). Tym samym autor kwestionuje sam fundament, który Karl Popper 
wziął pod swoją krytykę inżynierii społecznej Platona, z racji tego, iż spró-
bował wykazać, że sprawiedliwość w postaci „robienia swojego” jest jedynie 
dotychczas poznanym „widziadłem” (Piechowiak 2013, s. 17). Widziadło to 
widocznie miało za zadanie pomóc Platońskiemu Sokratesowi i uczestnikom 
dialogu dojrzeć ostateczną istotę sprawiedliwości, która w rzeczy samej do-
tyczyć miałaby jedynie sprawiedliwości w zakresie osobowego indywiduum. 
Zatem w interpretacji prof. Piechowiaka rozważania o państwie same w sobie 
nie mają centralnego miejsca w dialogach Platona – centralne meritum zaś 
samego dzieła, nie odbiega od Sokratejskiej tradycji filozoficznej, którą można 
przybliżyć pytaniem „co to znaczy być dobrym człowiekiem?”.
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Wolno nam w tym punkcie dojść do wniosku, jakoby samą interpreta-
cję myśli Platona można by było podzielić dychotomicznie tj. analiza Karla 
Poppera, w której „sprawiedliwość” ma za zadanie utrzymać somatyczną jed-
ność skonstruowanej przez Sokratesa polis oraz pogląd, który stanowi o tym, 
że poznanie sprawiedliwości jest jedynie ścieżką do zrozumienia duszy ludz-
kiej. Sprawiedliwość Platona, według Poppera, ma służyć państwu i być jego 
warunkiem wiecznego istnienia (Popper 1987, s. 68)6. Popperowski aspekt 
wychodzi z założenia, że punktem centralnym rozważań Platona jest państwo 
samo w sobie. Twórca Społeczeństwa otwartego sugeruje zatem, iż Platon pod-
jął się konstrukcji utopii (Popper 1987, s. 113), której źródeł należy dopatrzyć 
się w ontologicznym dualizmie platonizmu, gdzie cnoty mądrości i sprawie-
dliwości duszy filozofa predestynują go samego do ujrzenia tego, co piękne, 
sprawiedliwe i dobre, i przeto cnoty te pozwalają mu sprowadzić na ziemie 
właśnie taki porządek, który byłby odciśnięciem boskiej cząstki piękna, do-
bra i sprawiedliwości w świecie materii (Popper 1987, s. 118). Drugi biegun 
dychotomii rozumienia przesłania Państwa jest zgoła odwrotny. Prof. Piecho-
wiak zaznaczył, że nie ma żadnej wątpliwości co do tego, że Platon w swoich 
rozważaniach podkreślił nadrzędność jednostki względem państwa i prawa. 
Skonkludował swoje refleksje, określając interpretację Karla Poppera: „Stra-
szy widmo Popperowskiej interpretacji Platona. Platon sam przestrzega przed 
widmem sprawiedliwości wyłaniającym się z konstrukcji państwa „idealnego” 
skonstruowanego jako model duszy” (Piechowiak 2013, s. 17-18). Wycho-
dząc z takiego założenia, Popper nie tylko błędnie przyjął zbudowane przez 
Sokratesa znaczenie sprawiedliwości, uważając je za aksjomat, ale oskarżył 
Platona, jakoby nie przyjmował do wiadomości, że przecież sprawiedliwością 
bezwzględnie i niepodważalnie jest „bezstronna ocena sprzecznych pragnień 
i dążeń ludzi” (Popper 1987, s. 78). Eric Voegelin również odniósł się do 
kwestii „widziadła” sprawiedliwości określonego przez Platońskiego Sokratesa. 
Voegelin twierdzi, że wartość znaczeniowa sprawiedliwości względem porząd-
ku duszy a porządku społecznego polis jest odmienna. Podczas gdy dla Plato-
na istnieje pewien określony ład w hierarchii pierwiastków duszy ludzkiej, na-
zywając ów ład porządkiem sprawiedliwym, tak podział pracy w znaczeniu, że 
każdy ma robić to, co do niego należy (każdy człowiek z natury przystosowa-
ny jest do określonej roli społecznej) jest jedynie „widziałem sprawiedliwości” 

6 „(…) dla Platona (sprawiedliwość) nie ma w ogóle zastosowania do stosunków 
międzyludzkich, lecz jest właściwością całego państwa, opartą na stosunkach między 
klasami. Państwo jest sprawiedliwe, jeżeli jest zdrowe, silne, zwarte i trwałe” (Popper 
1987, s. 68).
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(eidolon tes dikaiosynes) (Voegelin 2015, s 110). Jednakże Popper w swoim 
rozumieniu Państwa nie uwzględnił różnicy pomiędzy episteme sprawiedliwo-
ści a widziadłem sprawiedliwości – nie posługuje się nawet kategorią rozróż-
niającą sprawiedliwość od jej widziadła. Autor Społeczeństwa otwartego stoi na 
stanowisku, jakoby Platon starał się usprawiedliwiać tak szlachetną cnotą, jaką 
jest sprawiedliwość swój antyegalitaryzm, który czerpał z zasady przywilejów 
naturalnych. Błąd Poppera w postaci nieodróżnienia eidelon tes dikaiosynes dał 
grunt pod wniosek, jakoby sprawiedliwym miałaby być hierarchia społeczna 
polis oparta o przywileje naturalne, o trzymanie się jednostek właściwych im 
zawodom, a w końcu, o przymusowe bycie w kaście bądź klasie społecznej, do 
której z natury się przynależy – do której z natury jednostka ludzka została 
stworzona (Popper 1987, s.72-73)7.

Jak więc można zinterpretować przesłanie, które płynie z Państwa? 
Obrońcy intencji Platona stoją na stanowisku, że wszystko, co zostało zawarte 
w Państwie, należałoby brać za czystą teorię, w której nie ma miejsca na prak-
tyczną realizację zawartego w dziele projektu politycznego (Legutko 1997, 
s. 86). Przecież list VII, w którym rzekomy Platon opisuje swoje próby wdra-
żania sprawiedliwego projektu politycznego w Syrakuzach, nie jest jedno-
znacznie przyjęty za autentyczny (Platon 1987, s. XII-XIII). Dlaczegóż Boski 
Filozof miałby wdrażać wcześniej opisane „widziadło sprawiedliwości”, które 
przecież jest jedynie widziadłem i mija się z idealną istotą sprawiedliwości8? 
Platon był wiernym uczniem Sokratesa, czyżby to nie mogło również prze-
mawiać za tym, że cały projekt polis był poświęcony jedynie naturze jednost-
ki ludzkiej? z drugiej strony, w Państwie istnieje furtka do zinterpretowania 
myśli Platona w inny sposób. Pod koniec księgi VII Sokrates pyta słuchaczy: 

„Czy zgadzacie się, że o państwie i o ustroju państwowym myśmy wypowie-
dzieli nie tylko życzenia pobożne, ale rzeczy, które są wprawdzie trudne, ale 
jakoś możliwe jednak, i to nie w inny sposób, tylko właśnie tak, jak się tu po-
wiedziało, kiedy prawdziwi filozofowie obejmą władzę – albo jeden taki, albo 
wielu […]” (Platon 1997, s. 250). w tym ustępie Sokrates z Państwa otwiera 
drogę do interpretacji myśli Platona przez pryzmat ostatniej tezy o Feuerba-
chu Karola Marksa9.

7 „Prowadzi […] do wniosku, że sprawiedliwość to trzymanie się swego stanowiska 
(lub pełnionego zawodu), to jest stanowiska lub zawodu właściwego danej klasie czy 
kaście” (Popper 1987, s.72-73).
8 Dla Prof. Piechowiaka cały nakreślony przez Platona porządek polityczny był „wi-
dziadłem”, dla Erica Voegelina zaś „widziadłem” był jedynie podział pracy na pozio-
mie rzemiosł.
9 Filozofowie rozmaicie tylko interpretowali świat; idzie jednak o to, aby go zmienić.
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PLATO’S CONCEPT OF JUSTICE  
IN KARL POPPER’S THOUGHT 

Summary: This article aims to examine and point out a number of missteps that 
Karl Popper made in analysing Plato's concept of justice in his thought. The 
main issue that was an obstacle to Popper's correct understanding of Plato 
was his one-dimensional and emotionally influenced critique of Platonism. 
At the same time, Popper established in Open Society the idea that Plato's 
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construction of a new justice was an expression of his totalitarian and utopian 
aspirations, reflected in his 'political manifesto'. This article therefore investi-
gates how The Republic can be read following a diverse interpretative path 
based on a contextual study of ancient thought in general.

Keywords: justice, Plato, Popper, the republic, totalitarianism, open society 
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HISTORYCYZM PLATONA  
W UJĘCIU MYŚLI KARLA POPPERA

Streszczenie: Niniejszy artykuł traktuje o historycyzmie jako o wspólnej cesze filozo-
fii trzech postaci (Platon, Hegel, Marks), będących przedmiotem badań Po-
ppera w Społeczeństwie otwartym. Artykuł ten ma na celu przede wszystkim 
pokazać jakie przymioty myśli Platona wpływają na klasyfikacje jego filozofii 
w ramach szeroko pojętego historycyzmu. Stara się również po części wyjaśnić, 
w jaki sposób Popper połączył i znalazł podobieństwa tych trzech wielkich 
myślicieli, łącząc ich węzłem pejoratywnego określenia historycyzmu. w dal-
szej części artykułu postać centralną w analizie stanowi osoba i myśl Heraklita 
z Efezu. Idee tego przedsokratejskiego filozofa są o tyle ważne, z racji, iż sta-
nowią dla Poppera punkt wyjścia, który implikować miałby wszelkie następ-
ne przejawy historycystycznego myślenia wśród grona Popperowskiej trójki 

– Platona, Hegla oraz Marksa.

Słowa kluczowe: historycyzm, Platon, Heraklit, Popper, społeczeństwo otwarte, źró-
dła historycyzmu

HISTORYCYZM PLATONA 

Karl Popper we wprowadzeniu do jednego ze swoich najważniejszych 
dzieł tj. Nędzy Historycyzmu (tytuł jest aluzją do Nędzy Filozofii Karola Mark-
sa), określił historycyzm jako specyficzne podejście do nauk społecznych, gdzie 
poprzez analizę i badanie szeroko pojętej historii kultury ludzkiej, można wy-
kryć pewne „prawa” rządzące historią, które są podstawą do formułowania 
prognoz historycznych (Popper 1984, s. 5). „Prawa” w postaci określonych 
trendów lub schematów są w historycyzmie czymś w rodzaju niezmiennych 
i wiecznych praw fizyki – jak w „historycystycznym” marksizmie prawem 
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rządzącym dziejami jest walka klas, która w ostateczności ma doprowadzić 
do konieczności dziejowej w postaci społeczeństwa bezklasowego, tak w we 
współczesnej astrofizyce naukowcy, którzy badają kosmos, spekulują o istnie-
niu ciemnej energii, która nie pozwala grawitacji spowodować zapaści wszel-
kiej materii we wszechświecie, i która jednocześnie stanowi o samej ekspansji 
wszechświata, i która to ma dalej doprowadzić do pewnej konieczności w ko-
smosie w postaci wszelkiej próżni, pustki i wygasłych gwiazd. Według Pop-
pera to pierwsze klasyfikowałoby się pod przepowiednię historyczną, drugie 
zaś pod naukowe przewidywanie – oba te pojęcia, zdaniem Poppera, należy 
rozróżniać (Popper 1987, s. 2)1.

Główną osią, którą nakreślił Popper w swojej krytyce historycyzmu 
w Nędzy Historycyzmu, jest podział tego poglądu filozoficznego na możność 
praktykowania go na dwa sposoby, z których wynikają konkretne doktry-
ny. Praktykowanie historycyzmu może mieć charakter naturalistyczny bądź 
antynaturalistyczny, gdzie historycyzm naturalistyczny, to dopuszczenie 
w naukach społecznych stosowania metod wywodzących się z nauk ścisłych, 
a historycyzm antynaturalistyczny to stosowanie rozróżnienia w badaniach 
pomiędzy metodologią w naukach ścisłych a metodologią w naukach społecz-
nych (Mazurek 2014, s. 293).

Popper, przywołując słowa z przedmowy Karola Marksa do Kapitału, 
stara się zwięźle scharakteryzować historycyzm – „Nawet gdy jakieś społe-
czeństwo wpadnie na trop prawa przyrodzonego rządzącego jego rozwojem… 
nawet wówczas nie może ono ani przeskoczyć naturalnych faz swego rozwoju, 
ani też usunąć ich dekretami. Może ono jednak skrócić i złagodzić męki naro-
dowe” – ten ustęp, zdaniem Poppera, traktuje o marksizmie jako o ideologii 
historycystycznej wyrosłej na filarach fatalizmu (biegu dziejów nie da się zmie-
nić) i futuryzmu moralnego (przyszły, wywnioskowany przez historycystę 
stan ma stanowić o wartości moralnej teraźniejszej działalności i zachowaniu)  
(Mazurek 2014, s. 292). Wydawałoby się, że są to elementy, które zawsze wcho-
dzą w skład archetypowej doktryny historycystycznej, jaką jest np. marksizm. 
Jednakże, podczas gdy Popper rozpatrywał myśl Platona przez aspekt czysto 
historycystyczny, wywnioskował, że w Platonizmie nie mamy do czynienia 
z fatalizmem i futuryzmem moralnym, a to przez to, że jak marksizm głosi 
optymizm dziejowy, tak platonizm, zdaniem Poppera, głosi pesymizm dziejo-
wy, który jest furtką do interpretacji samego Platona w zupełnie innej jakości. 

1 Przykłady z zakresu astrofizyki i filozofii historii podałem w ramach zobrazowania różnicy 
pomiędzy przepowiednią historyczną a naukowym przewidywaniem w ujęciu Popperowskim.
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Przez to Popper nazywa Platona historycystą niekonsekwentnym – w koń-
cu Boski Filozof chciał powstrzymać wszelkie zachodzące zmiany społeczne, 
a nie je stymulować (Popper 1987, s. 18).

Na czym więc miałby polegać historycyzm Platona? Historycyzm ten, 
zdaniem Poppera, nie przejawia się niczym innym jak poleogonią (następu-
jące po sobie ery polis na wzór teogonii Hezjoda) (Subczak 2016, s. 194), 
która znana jest z III księgi Państwa, gdzie Platon rozważa przyczyny upad-
ku porządku polis doskonałego (Kallipolis), nakreślając następujące po so-
bie fazy coraz to dalej idącej dezintegracji istniejącego wcześniej doskonałego 
ładu. Motorem napędowym każdej zmiany w strukturze politycznej polis jest, 
według Poppera, „walka wewnętrzna” bądź „walka klas”, które zawsze rozpo-
czynają się u jednostek z pobudek czysto oportunistycznych, w zakresie inte-
resów ekonomicznych i materialnych(Popper 1987, s. 32. Popper przyrów-
nał uwarunkowanie zmiany struktury polis Platońskiej do marksistowskiego 
materializmu historycznego, powołując się na jedną z najważniejszych for-
muł marksistowskich – „historia wszystkich dotychczasowych społeczeństw 
jest historią walki klas” (Popper 1987, s. 32). Czy jednak rzeczywiście, bio-
rąc za punkt wyjścia „manifest polityczny Platona”, można porównać przy-
czynę zmiany zachodzącej w polis do marksistowskiej walki klas? Sokrates  
w II księdze Państwa, po polemice z rozmówcami na temat istoty sprawiedli-
wości i dojściu do wniosku, że „sprawiedliwość bywa w jednym człowieku, 
a bywa i w całym państwie”, zadaje Adejmantowi pytanie – „Zatem zdaje mi 
się, że państwo tworzy się dlatego, że żaden z nas nie jest samowystarczalny, 
tylko mu potrzeba wielu innych. Albo jaki, myślisz, może być inny początek 
i zasada zakładania państw?” – na to pytanie, Adejmant oczywiście odpowiada 
zgodnie ze zdaniem Sokratesa (Platon tłum. Witwicki 1997, s. 62). Takie 
stanowisko przybliża na myśl koncepcje powstania państwa w drodze umowy 
społecznej i dalekie jest koncepcji marksistowskiego rozpadu wspólnoty pier-
wotnej, którego przyczyną było rozwarstwienie klasowe; Fryderyk Engels pisał 

„[…] państwo powstało z potrzeby utrzymania w karbach przeciwieństw kla-
sowych […]” (Engels 1979, s. 223-224). Zatem począwszy od odmiennych 
teorii genezy państwowej, błędem byłoby utożsamiać historycyzm Platoński 
z marksistowskim, gdyż sama koncepcja przyczyny pochodzenia państwa im-
plikuje zasady, na których opiera się samo istnienie państwa, a to w dalszej 
kolejności niesie za sobą odmienne „prawa” historycystyczne, mające wpływ 
na zmianę dziejową. w myśli Marksa mamy do czynienia z heglowskim ście-
raniem się przeciwieństw w obrębie antagonistycznych klas ekonomicznych. 
Eric Voegelin stwierdził zaś, że początkiem „zmiany strukturalnej” u Platona 
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jest „niepomyślność kosmiczna”, która wynikła z tego, iż człowiek w pew-
nym momencie nie był w stanie uchwycić „rytmów kosmicznych”, które były 
czynnikiem stanowiącym o naturalnej harmonii bytu (Voegelin 2015, s. 194-
198). Czy rzeczywiście sensowne jest porównanie przez Poppera materializmu 
historycznego Karola Marksa z Platońską teorią dezintegracji porządku?

Popper próbuje nadać historycyzmowi Platońskiemu pewien prosty 
schemat, wyjaśniając ten historycyzm w sposób mało złożony. Za punkt po-
czątkowy w wyjaśnianiu historycyzmu, Popper bierze Platońską umowę spo-
łeczną, która stanowiąc o powstaniu państwa, stworzyła w istocie „państwo 
prawie doskonałe” (Popper 1987, s. 59)2 – prawie – bowiem dochodzi w nim 
do zmiany. Zmiana zaś, będąca niczym innym jak skutkiem „walki herakli-
towskiej” (o której będzie mowa w następnym podrozdziale) jest, zdaniem 
Poppera, siłą napędową wszelkiego ruchu dla Platona. Skutkiem zaś każdej 
zmiany (ruchu) jest postępująca aberracja. Bezpośrednio po „państwie prawie 
doskonałym” rządzonym przez królów-filozofów, na skutek degeneracji elit 
rządzących, następuje timarchia (timokracja), czyli rządy mężnych arystokra-
tów szukających sławy i zaszczytów; następnym ustrojem zachodzącym po 
timokracji jest oligarchia, którą Popper nazwał jako „rządy bogatych rodów”; 
trzecim z kolei ustrojem następującym po oligarchii jest demokracja, jako 

„rządy wolności oznaczającej bezprawie”; ostatnim, najgorszym ustrojem jest 
tyrania – „czwarta i ostatnia choroba państwa” (Popper 1987, s. 32). w każdej 
następującej po sobie formie organizacji polis, mamy – zdaniem Poppera – do 
czynienia z coraz dalej idącą degeneracją w wewnętrznym łonie państwa, któ-
rej źródłem jest coraz bardziej zarysowany „element niestałości” (Popper 1987, 
s. 33). w ontologii Platona, doskonałość idei i wyższość tegoż bytu nad świa-
tem zmysłowym jest ustanowiona przez to, że idee są niezniszczalne i wiecz-
ne, a materia jest jedynie marnym jej odzwierciedleniem, które nie istnieje, 
lecz się staje (jest w ciągłym ruchu i się zmienia) (Tatarkiewicz 1958, s. 110).  
Autor Społeczeństwa otwartego, bazując na teorii ontologicznej Platona, do-
szedł do wniosku, że dla Boskiego Filozofa jedynym wyjściem do projekcji 
idealnego stanu polis jest zatrzymanie jej w ruchu, uczynienie jej stałym two-
rem, w którym nie ma miejsca na żadną zmianę. Oczywiście twór ten miał-
by być skonstruowany na zasadzie skrajnego racjonalizmu wyrozumianego 
przez filozofów prawdziwych, mających przed oczami „boską formę państwa”. 

2 „Platon sugeruje zatem, że upadek ten byłby do uniknięcia, gdyby pierwszym i naturalnym 
państwem rządzili filozofowie. Niestety tak nie było. Rządzący pierwszego państwa nie byli 
kształceni (czego Platon domaga się od rządzących w swoim państwie doskonałym […]).”  
(Popper 1987, s. 59).
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Bazując na tej formie „historycyzmu” Platona, Popper w swoich rozważaniach 
dochodzi do wniosku, że w rzeczywistości Platonowi chodziło o odtworzenie 
starodawnych form trybalnego i magicznego społeczeństwa, które w istocie 
swej jest najdoskonalszym modelem społeczeństwa zamkniętego (Popper 
1987, s. 36). Inspiracji Platona3, Popper doszukuje się w fascynacji nad in-
stytucjami społecznymi Sparty i Krety, w których istniały szczątkowe formy 
trybalnych, a co za tym idzie, organicystycznych form w zakresie struktury 
społecznej polis (Popper 1987, s. 42).

Platon zatem, w interpretacji Poppera, stworzył teorię historycystyczną, 
która miała pomóc jemu samemu w ugruntowaniu swojej koncepcji politycz-
nej, w rzeczywistości nieróżniącej się od najdoskonalszej totalitarnej struk-
tury państwowej, jaką kiedykolwiek mógł stworzyć człowiek. Platon więc 
w politycznie liberalnym aspekcie Popperowskim jest wrogiem społeczeństwa 
otwartego, orędownikiem zaś społeczeństwa zamkniętego. Popper w swoim 
dziele Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie zawarł w prologu słowa pocho-
dzące z Państwa, które podpisał mianem „Przeciw społeczeństwu otwartemu”, 
fragment ten brzmi: „Najważniejsze jednak jest to, żeby nikt nie pozostawał 
nigdy bez kierownictwa, mężczyzna czy kobieta, żeby się nie przyzwyczaił ani 
w poważnych sprawach, ani w zabawach działać po swojemu i na własną rękę. 
Wszyscy, jednym słowem, muszą przyzwyczaić się i wdrożyć do tego, żeby 
nie myśleć nawet o tym, że można coś robić osobno i w oddzieleniu od in-
nych i żeby nie umieć w ogóle tak postępować…” (Popper 1987, s. 5) – tak 
w skrócie scharakteryzować więc można istotę Popperowskiego społeczeństwa 
zamkniętego.

Czyż jednak Platońską teorię historycznych sekwencji form politycznych 
można potraktować jako koncept traktujący rzeczywiście o historii politycz-
nej ludzkich cywilizacji? Na to pytanie Eric Voegelin odpowiada twierdząco, 
podsumowując „historycyzm” Platoński jako teorię odnoszącą się nie tylko 
do cywilizacji helleńskiej, ale również do cywilizacji ludzkich w ogóle, w któ-
rych schemat dezintegracji porządku może być jakkolwiek zamazany i trud-
no rozpoznawalny, jednak w której rdzeń Platońskiej sekwencji jest mocno 
zarysowany. Wyższość zaś, zdaniem Voegelina, filozofii historii Platona nad 
takimi myślicielami jak Arystoteles, Polibiusz bądź Machiavelli, ustanowio-
na jest poprzez zastosowanie przez Boskiego Filozofa zasady antropologicznej  
tj. paraleli duszy i społeczeństwa (Voegelin 2015, s. 203-205).

3 Co zaś było źródłem inspiracji Platona, to Popper pomija (chyba że uznamy za nie do-
świadczenia życiowe Platona z jego młodzieńczych lat, o których Popper traktuje we wstępie  
III rozdziału Społeczeństwa otwartego).
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ŹRÓDŁO PLATOŃSKIEGO HISTORYCYZMU 

Heraklit z Efezu kontynuował tradycję filozoficzną tzw. jońskich filozo-
fów przyrody, dla których najważniejszym było odnalezienie i zbadanie zasady 
(natury) wszechrzeczy tj. arché. Termin ten pierwotnie w grece oznaczał „po-
czątek”, jednakże w uprawianej ówcześnie filozofii pojęcie to zaczęło oznaczać 

„zasadę” (Tatarkiewicz 1958, s. 27). w Zagadnieniu arché kryło się więc po-
znanie zagadki istoty bytu, zatem w filozofii przedsokratejskiej poznanie arché 
było naczelnym zadaniem myślicieli. Starożytni Jończycy próbowali wyjaśnić 
arché na wiele sposobów. Hippon z Samos wraz z Talesem z Miletu traktowali 
za „zasadę” wodę; Diogenes z Apolonii wraz z Anaksymenesem uważali za 
nią powietrze; Heraklit z Efezu zaś uważał, iż wszelką zasadą traktującą 
o wszystkich prawidłowościach bytu (kosmosu) jest ogień (Tatarkiewicz 
1958, s. 31-32). Ogień symbolizuje boskość, chaos, przekształca się z chwili 
na chwilę – można powiedzieć, że metafora ognia jako arché jest najbardziej 
trafnym odzwierciedleniem myśli Heraklita (Makowski 2012, s. 135), którą 
najlepiej można przybliżyć słynną formułą tegoż Efezejczyka: „nie podobna 
wstąpić dwukrotnie do tej samej rzeki” (Tatarkiewicz 1958, s. 33). Heraklit 
nie posługiwał się kategorią prawdy, prawdą dla niego była jedynie sama zmia-
na (zmienność zjawisk; nic nie istnieje, a staje się) – taki pogląd ukształtował 
filozofię Efezejczyka jako relatywną, traktującą o względności wszechrzeczy 
(Tatarkiewicz 1958, s. 33). Karl Popper doszukiwał się źródeł historycyzmu 
Platona właśnie w myśli samego Heraklita.

Dla Poppera myśl Heraklita z Efezu jest tak ważna w rozumieniu sa-
mego historycyzmu i myśli filozofów, którzy zaadaptowali historycystyczną 
orientację (m.in. Platon, Hegel, Marks), że poświęcił temu Presokratykowi 
osobny rozdział w swoim Społeczeństwie otwartym. Źródeł nowej jakości filo-
zofii danej przez Heraklita, Popper doszukuje się w jego doświadczeniach ży-
ciowych, które związane są z zamętami politycznymi w polis, przypadającymi 
na okres życia Efezejczyka [co ciekawe – taką samą diagnozę wystosował Po-
pper w kierunku Platona, próbując wyjaśnić skonstruowane przezeń „straszli-
we” państwo (Popper 1987, s. 16-1)]. Autor Społeczeństwa otwartego opisuje 
wczesne, mocno zhierarchizowane społeczeństwa helleńskie, w których żył 
Heraklit, jakoby funkcjonowały tam sztywne formy życia tj. życie społeczne, 
które w pełni zdeterminowane jest przez magiczne – religijne tabu. w ramach 
funkcjonujących trybalnych tabu, każda jednostka miała ściśle przypisane 
miejsce w społeczeństwie, które określała „natura”, jako siła rządząca świa-
tem (Popper 1987, s. 12). (Dla Poppera, Platońskie państwo niebiańskie było 
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niczym innym jak wyrazem tęsknoty Boskiego Filozofa właśnie za wczesnym, 
trybalnym społeczeństwem). w ramach tegoż społeczeństwa, pełnego religij-
nych i magicznych tabu, Popper pisze o trybalnej, arystokratycznej rodzinie 
Heraklita i jego życiu w przypływie rewolucyjnych sił politycznych o charak-
terze demokratycznym, niszczących dotychczasowy zamknięty porządek spo-
łeczny. w okresie tym Heraklit, zdaniem Poppera, zaciekle walczył o sprawę 
arystokracji, bronił więc interesów swojej klasy (rodziny również), wyrażając 
publicznie swój reakcyjny sprzeciw. Popper, argumentując swoje stanowisko, 
powołuje się na słynne, nieliczne pozostałości fragmentów z dzieł Herakli-
ta: „Tłum zadowala się sytym brzuchem, na podobieństwo bydła…”; „Wierzą 
(masy) ludowym śpiewakom i mają tłum za nauczyciela, nieświadomi tego, że 
mnodzy są źli, a tylko niemnodzy dobrzy” (Popper 1987, s. 12). Autor Spo-
łeczeństwa otwartego próbuje arbitralnie ukazać panujący ówcześnie kontrast 
pomiędzy demokratami a antydemokratami, zwolennikami społeczeństwa 
otwartego a zwolennikami społeczeństwa zamkniętego. Te dwa przeciwstaw-
ne sobie kategorie i tylko one, służą Popperowi do wyznaczania tego, co jest 
dobre oraz tego, co jest złe w dziejach cywilizacji ludzkich. Za arbitralnością 
Poppera w zakresie interpretacji przezeń myśli Heraklita, przemawia źródło, 
z którego on sam korzystał, i które w dzisiejszym dyskursie naukowym zosta-
ło uznane za nieautentyczne (trudno, aby źródło to jednoznacznie klasyfiko-
wało Heraklita jako antydemokratę i wroga wolności). Popper w przypisach 
wskazujących źródła do „antydemokratycznych” i „reakcyjnych” fragmentów 
Heraklita powołuje się na słynne dzieło niemieckich historyków filozofii Her-
mana Dielsa (1848-1922) i Walthera Kranza (1884-1960), którzy wydali na-
ukowe opracowanie fragmentów tekstów antycznych filozofów przedsokratej-
skich pt. Die Fragmente der Vorsokratiker. Jako iż bezpośrednio po wydaniu 
tego dzieła stanowiło ono główne źródło i narzędzie badawcze dla naukowców 
w zakresie filozofii przedsokratejskiej, tak z czasem praca ta przeszła wiele kry-
tyk i dzisiaj uważana jest za opracowanie zawierające wiele przekazów nie-
autentycznych (Makowski 2012, s. 132-133). Popper więc, nie informując 
w żadnym stopniu czytelnika o wątpliwościach na płaszczyźnie autentyczno-
ści fragmentów Efezejczyka, bezkompromisowo narzuca odbiorcy swój punkt 
widzenia, w którym za pewnik uchodzi „antydemokrata” Heraklit toczący bój 
ze światłym i postępowym obozem sił „demokratycznych”. Autor Społeczeń-
stwa otwartego, skonkludował postać Efezejczyka, wyjaśniając podłoże jego 
teorii zmiany, jakoby była ona wynikiem wyrazu bezsilności i żałości samego 
Heraklita, który postrzegając swoją daremność w walce o utrzymanie starego  
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ładu, zdał sobie sprawę o przemijalności wszechrzeczy oraz o tym, że nic nie 
jest stałe (Popper 1987, s. 12)4.

Dialektyka ontologiczna5 Heraklita dała podstawę pod teorie „dynami-
ki bytu (przyrody)” i „dynamiki społecznej”6 w ogóle. Trzy postacie, które 
są przedmiotem badań Poppera w Społeczeństwie otwartym tj. Platon, Hegel 
oraz Marks łączy czerpanie z ontologii Efezejczyka i choć systemy filozoficzne 
tych postaci zasadniczo się różnią, to mają one, według Poppera, jedną ważną, 
wspólną cechę wyrosłą na gruncie Heraklityzmu – rys historycystyczny. Po-
pper, klasyfikuje Heglizm jako filozofię heraklityczną, odwołując się do ma-
nifestu Hegla w Logice, w której Niemiecki Idealista pisze o tym, że zacho-
wał całą myśl Heraklita, gdzie Platon ma swój równie duży wkład w jego 
filozofii (dialektyka ducha) (Popper 1987, s. 150). w kwestii heraklityzmu 
Marksa i marksizmu Popper pisze o Ferdynandzie Lassalle, który podob-
nie jak sam Marks pisał o Efezyjczyku i podkreślał jego dużą rolę w filozofii 
marksistowskiej (dialektyka materii) (Lassalle napisał dwutomowe dzieło 
o Heraklicie; w duchu dialektyki materialistycznej napisane jest również waż-
ne dzieło Fryderyka Engelsa Dialektyka przyrody – marksistowski wstęp do 
nauk przyrodniczych) (Popper 1987, s. 150). Dla Platona zaś dialektyka była 
metodą naukową, która w ramach czystego rozumowania apriorycznego mia-
ła służyć jako narzędzie w poszukiwaniu prawdy obiektywnej tj. zrozumienie 
istoty wiecznego i niezmiennego świata idei (Tatarkiewicz 1958, s. 121-122) 
(dialektyka klasyczna)7.

Według Poppera historycyzm Boskiego Filozofa ugruntowany jest na 
dialektyce ontologicznej Heraklita, co wynika z podobnych doświadczeń ży-
ciowych obu filozofów (Platon tak samo jak Heraklit należał do arystokracji 
społecznej, która stopniowo na skutek zamętów społecznych traciła swoją 
pozycję na rzecz demokracji). Doświadczenia te wpłynęły na podobny tok 
rozważań, który można przybliżyć stwierdzeniem, że każda zmiana jest zła 

4 „Jego teoria zmiany odzwierciedla jego uczucia” (Popper 1987, s. 12).
5  Tj. ścieranie się przeciwieństw bytu, w wyniku którego byt nie powstaje i nie ginie, lecz 
ciągle staje się (teoria zmiany).
6  Społeczeństwo jako byt, który podlega ciągłej zmianie, nie zaś jako agregat jednostek, który 
zawieszony jest w idealistycznej próżni.
7  Pojęcia dialektyki materii i dialektyki ducha stosuję, w celu ukazania zasadniczej różnicy 
w historycyzmie pomiędzy Heglem i Marksem – u Hegla rozwój dialektyczny (teza – antyteza 

– synteza) jest właściwością procesu Ducha, którego fenomen ukazuje się w coraz doskonalszej 
postaci. Marks natomiast, zaadaptował dialektykę, przekształcając ją we właściwość materii 
i historii, wyjaśniając przy tym np. antagonizmy klasowe i ich rolę w dziejach społeczeństw 
ludzkich. Dialektyki klasycznej Platona nie można zaś łączyć z historycyzmem Poppera, ja-
koby implikowała właśnie ten historycyzm. Historycyzm u Platona to dziejowa dezintegracja 
porządku.
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i wpisana jest w dziejowe prawo upadku (Popper 1987, s. 16-17). Pomiędzy 
tymi wielkimi filozofami istnieje jednak zasadnicza różnica – Boski Filozof 
uważał, że prawo dziejowej dezintegracji porządku może zostać złamane przez 
ludzki rozum (Popper 1987, s. 17-18).
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PLATO’S HISTORICISM IN TERMS  
OF KARL POPPER’S THOUGHT 

Summary: This article focuses on historicism as a common feature of the three philo-
sophies (the ones of Plato, Hegel and Marx), which were studied by Popper 
in the “Open society”. The article aims to highlight which of Plato’s thoughts 
have influenced classifying his philosophy as a part of the broadly understood 
historicism. Is also aiming to clarify how Popper linked the three philosophers 
and why he found them similar and worthy classifying by the pejorative term 

– historicism. The following part of the article analyzes the person and tho-
ught of Heraclitus of Ephesus. The ideas of this Presocratean philosopher are 
significant, because, for Popper, they are the starting point which implies all 
the following manifestations of the historicistic thought among the Popper’s 
three: Plato, Hegel and Marx.

Keywords: historicism, Plato, Heraclitus, Popper, open society, sources of historicism 
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ROLA I ZNACZENIE BAŚNI 
W WYCHOWANIU DZIECKA

Streszczenie: W wychowaniu dziecka bardzo ważne miejsce zajmuje literatura, ponie-
waż ma ona ogromny wpływ na rozwój osobowości. Jest pomocą w trudnym 
oraz długotrwałym procesie wychowania. Dzięki niej zostaje utrzymana rów-
nowaga emocjonalna. Literatura wzbogaca doświadczenie życiowe, a także uczy 
dostrzegania i nazywania emocji. Dzisiejszy świat wymaga od ludzi szybkiego 
tempa życia. Dziecko oraz osoba dorosła muszą się dostosować do zmieniają-
cych się wymogów, poradzić sobie z dynamicznie zachodzącymi zmianami. By 
pomóc dzieciom powinno się zapoznać je z literaturą – baśnią, ponieważ daje 
ona wsparcie w zmianach, przygotowuje do nich, stymuluje rozwój, ukazuje 
inne wzory myślenia, a także działania. Oznacza to, że w znaczącym stopniu 
pomaga w budowaniu zasobów osobistych. Baśń pozwala odkryć zarówno cu-
dze, jak również własne motywy działania. Uwrażliwia odbiorców na piękno 
oraz dobro. Baśń pozwala dziecku znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie po-
przez uporządkowanie emocji, które na wczesnych etapach rozwojowych wy-
magają zrozumienia i są chaotyczne. Baśnie uczą zachowania, które jest zgodne  
z wymogami moralności. Ukazują problemy egzystencjalne w sposób klarow-
ny. Są skierowane ku przyszłości dzieci, tak, by potrafiły one poradzić sobie  
w dorosłym życiu, a także przezwyciężyć swoje lęki, pokonać trudności. Ba-
śnie są utworami ponadczasowymi – od wielu pokoleń są one chętnie przeka-
zywane dzieciom przez ich rodziców, dziadków. 

Słowa kluczowe: baśń, dziecko w wieku przedszkolnym, rozwój moralny

Podstawą, zarówno rozwoju kultury oraz cywilizacji, jak również spo-
iwem życia społecznego było przekazywanie sobie przez ludzi opowieści. Czy-
nili to w formie opowiadań ustnych. Wypełniały im wolny czas. Często po 
skończonej pracy siadano w kręgu przy świecy i najstarsza osoba z rodu, ponie-
waż to właśnie ona doświadczyła najwięcej, opowiadała historie. Opowiadała 
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je młodszym słuchaczom w taki sposób, aby przekazywane historie były atrak-
cyjne dla odbiorców. Uznaje się, że w celu ubarwienia treści dodawano ele-
menty fantastyki, które miały wpływać stymulująca na wyobraźnię słuchaczy. 
Przekazywane z pokolenia na pokolenie doświadczenie życia wewnętrznego 
ludzi w formie symbolicznej za pomocą opowiadań – kształtowało osobowość, 
zaspokajało potrzeby poznawcze jednostki, które rozwijają się w warunkach 
kultury. i tak oto w krótkim zarysie powstawały bajki i baśnie, którymi także 
tłumaczono zjawiska naturalne. Pomimo wspólnej genezy tych pojęć, nie na-
leży stosować ich zamiennie. w potocznym rozumieniu, uznaje się te pojęcia 
za synonimiczne. Dzieci bardzo często zwracają się do rodziców, by opowie-
dzieli im bajkę, a nie baśń. Oba te pojęcia mają wspólne pochodzenie języko-
we – od czasownika „bajać” to znaczy zmyślać, fantazjować. Baśń przyjmuje 
się jako literacki odpowiednik „bajki magicznej”. Posiadają one też wspólne 
cechy, którymi przede wszystkim są: ludowe pochodzenie, morał, wyrażenie 
mądrości życiowej ludzi zdobywaną drogą doświadczenia pokoleń, ponadcza-
sowy charakter utworów oraz operowanie symbolami. To, co te pojęcia przede 
wszystkim różni, to forma. Baśń nie jest utworem lirycznym, a narracyjnym. 
Jest dłuższa od bajki i jej grupą docelową nie są tylko dzieci. Operuje mo-
tywami fantastycznymi. Swoją popularność osiągnęła w epoce romantyzmu, 
dlatego posiada takie cechy jak: tradycyjność, regularność, uniwersalność oraz 
pananimizm, które charakteryzowały tę epokę. S. Wortman pisze, że „bajka 
przemawia do rozumu słuchacza – baśń do jego uczucia” (Wortman 1958, 
s. 13). By bardziej podkreślić te różnice należy przyjąć, że baśń jest opowia-
daniem o treści fantastycznej, a z kolei bajka – to krótki utwór, przeważnie 
wierszowany, o charakterze satyrycznym i dydaktycznym. 

Genezy baśni należy upatrywać w literaturze ludowej. Ten gatunek epic-
ki wywodzi się z mitu, czyli z opowieści, która ukazuje wierzenia pierwotnej 
społeczności. Starożytne mity stanowiły wzór dla baśni. Dawały realistyczny 
obraz wcześniejszego świata. Dzięki mitom greckim jednostka poznaje ide-
ał poświęcenia między innymi Prometeusza, który przyniósł ogień dla ludzi 
pogrążonych w mrokach. „Pierwszą formą była tzw. prabaśń, czyli baśń mi-
tyczna odzwierciedlająca pojęcia o otaczającym świecie, zwłaszcza o przyro-
dzie i stosunkach międzyludzkich” (Smuszkiewicz 2015, s. 231). Pełniła ona 
funkcję prymitywnej literatury. Różniło ją od mitu to, że nie przekazywała 
prawd świętych i nie wyjaśniała ich funkcjonowania. Była ostoją świeckości. 
w jej wątkach można znaleźć wachlarz uczuć ludzkich od niepożądanych do 
oczekiwanych. Chciwość – walka o władzę – to motywy niejednokrotnie wy-
stępujące w baśniach, które ostatecznie ukazują, że zachowanie negatywne 
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jest nieopłacalne. Zło zostaje zawsze pokonane. Baśnie ukazywały przede 
wszystkim wyobrażenia ówczesnego człowieka o świecie. Skrzywdzona przez 
los istota ludzka w swoich marzeniach wyobrażała sobie przedmioty oraz sytu-
acje, które odzwierciedlały jej pragnienia – człowiek głodny marzył o stoliku 
pełnym jedzenia, chłop pańszczyźniany w swojej wyobraźni myślał o czapce 
niewidce, by nie płacić dziesięciny kościołowi oraz nie odrabiać pańszczyzny 
u pana. Każda społeczność miała swoje ustne przekazy, które dopiero z czasem 
zostały spisane. Najlepszym materiałem do zapisywania był pergamin – pro-
dukowany ze skór nienarodzonych jagniąt, co stanowiło o wysokich kosztach 
jego wytworzenia. Zapisywano na nim tylko najważniejsze informacje, które 
wymagały utrwalenia. Dlatego pierwsze zapisy baśni pojawiają się stosunkowo 
późno w przeciwieństwie do innych tekstów literackich. Pojawienie się chrze-
ścijaństwa uatrakcyjniło literaturę, wprowadzając do niej legendy. Zawierały 
one wątki nie tylko z ewangelii czy żywotów świętych, ale również z baśni. 
Pojawiają się w nich dwie grupy społeczne: biedni i bogaci. Biedni, którzy są 
dobrzy zostają za to wynagrodzeni, a bogaci, którzy są źli – ukarani. 

Najstarsze zapisane utwory baśniowe mają swoje korzenie w literaturze 
perskiej i indyjskiej. Mowa tutaj o zbiorze pt. Tysiąc opowieści – chociaż ta 
pozycja literacka znana jest bardziej jako Księga tysiąca i jednej nocy. Na skutek 
kontaktu Zachodu ze Wschodem, w tym m.in. wypraw krzyżowych, opowie-
ści te przeniknęły do Europy. To właśnie dzięki tym opowiadaniom młody 
czytelnik może mieć kontakt z takimi motywami jak: latający dywan, dżin 
z magicznej lampy, który spełniał trzy życzenia oraz poznaje postaci – Allady-
na, Sindbada, Ali Babę. Pod napływem coraz większej liczby arabskich opo-
wieści wzrosło zainteresowanie własnymi opowiadanymi historiami ludowy-
mi. w starożytności zauważono już, jak ważna jest literatura. Książkę nazwano 
wtedy „lekarstwem na umysł”, ponieważ bardzo istotne dla odbiorców było 
to, by pracować nad swoim umysłem oraz doskonalić samego siebie. Bohate-
rowie pokonywali przeciwności losu, a przez to poznawali swoje mocne i słabe 
strony. Tworzone pierwsze mity, przypowieści, potem legendy oraz w końcu 
baśnie zawierały w sobie metafory. Jak pisze M. Cichoń-Piasecka: 

Bo chociaż opowiadano w nich o dalekich wyprawach, np. po zło-
te runo, błądzeniu po labiryncie czy zamkach pełnych tajemniczych 
komnat, zakamarków i zapadni, a wreszcie o odnalezieniu skarbu, to 
w istocie w tych historiach w symbolicznym skrócie ujmowano ludzką 
potrzebę poszukiwania sensu, właściwej drogi, porządkowania chaosu 
i osiągania wewnętrznej harmonii dzięki zdobytej życiowej mądrości 
(Cichoń-Piasecka 2012, s. 140). 
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Jednakże ową mądrość odnajdują jedynie ci, którzy wytrwają do końca i się 
nie poddadzą. 

Za początek baśni europejskiej należy uznać wiek XVII, kiedy wydano 
pierwszy zbiór barokowych opowieści pt. Bajki Babci Gąski autorstwa fran-
cuskiego pisarza Charles’a Perraulta, który był dworzaninem Króla Słońce – 
Ludwika XIV. w skład tego zbioru weszły takie baśnie jak: Czerwony Kapturek, 
Śpiąca królewna, Kopciuszek, Kot w butach. Autor wydawał je pod nazwiskiem 
swojego syna, ponieważ wstydził się tej pracy. Powszechnie znane przytoczone 
baśnie w pierwotnej wersji miały inne zakończenie. w oryginale nie wszystkie 
kończyły się szczęśliwie jak dzisiejsze ich wersje. Były one adresowane do ludzi 
dorosłych, a nie do dzieci. w końcu w pierwotnej formie Czerwony Kapturek 
zjada poćwiartowaną przez wilka własną babcię, popijając jej krew. w zakoń-
czeniu Charles Perrault zawarł przestrogę dla młodych dziewczyn, aby nie 
dały się zwieść słodkim słówkom obcych ludzi. z kolei Śpiąca Królewna jest 
ofiarą gwałtu. 

Dopiero XIX wiek przyniósł baśni większą popularność, która zawdzię-
czana jest braciom Grimm. Wydali oni w roku 1812 Kinder und Hausmar-
chen – Baśnie dla domu i dzieci. Powstaje dobrze znana Roszpunka, Jaś i Mał-
gosia, Kopciuszek (wersja zmodyfikowana), Królewna Śnieżka i wiele innych. 
Baśnie te również odbiegają treściowo od ich współczesnych wersji. w pier-
wotnej formie nie nadawały się do czytania dzieciom, ponieważ i te historie 
były tworzone dla dorosłych. Uznane zastały one za najokrutniejsze. Bracia 
Grimm starali się udokumentować ludową opowieść ze wszystkimi szczegóła-
mi, by jak najlepiej oddać formę pierwowzoru, co nie spodobało się czytelni-
kom. Baśnie chwaliły ludowy spryt, który bazował na oszustwach. Zawierały 
one krwawe opisy i namawiały do okrutnego odwetu za wyrządzone krzyw-
dy. Śnieżka to baśń o zawiści między kobietami. Zazdrosna o piękno młodej 
dziewczyny – Śnieżki, Macocha pragnie ją zabić, by być jedyną najpiękniejszą 
damą w krainie. 

Utwory braci Grimm przyczyniły się do zapoczątkowania w Niemczech 
w epoce romantyzmu dziecięcej literatury fantastycznej, pomimo tego, że 
pierwotnie nie były one skierowane do dzieci. Baśnie Wilhelma Karla Grim-
ma i Jacoba Grimma w 2005 roku zostały wpisane przez UNESCO na listę 
Pamięć Świata. w roku 1945 zabroniono wydawania baśni Grimmów, gdyż 
uznano, że nawiązują do hitleryzmu. z kolei w 1954 roku wydawcy zmienili 
zakończenia baśniom, by mogły one dotrzeć do najmłodszych czytelników. 
Stworzenie baśni dla najmłodszych jej odbiorców wcale nie należy do zadań 
łatwych. By to zrobić, należy znać wartości wychowawcze oraz psychikę dzieci. 
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Wczuć się w magiczny klimat jaki prezentuje baśń. Otoczyć świat codzienny 
wydarzeniami fantastycznymi, niezwykłymi. Perrault i bracia Grimm wpro-
wadzili za pomocą swoich baśni ludowych młodych czytelników w magicz-
ny świat przygód. Jednakże to baśń artystyczna wzbogaciła życie wewnętrzne 
zwykłych ludzi. 

Kolejny przełom dla świata baśni dokonuje się przy udziale duńskiego 
pisarza i poety – Hansa Christiana Andersena, wywodzącego się z ubogiej ro-
dziny. w latach dzieciństwa był zamkniętym w sobie chłopcem, który niechęt-
nie opuszczał domostwo, by pobawić się ze swoimi rówieśnikami. Wolał two-
rzyć – sprawiać, aby zwykłe przedmioty w jego rękach ożywały. Jego rodzice 
troszczyli się, by ich syn zdobył podstawowe wykształcenie, a przy tym bogate 
życie emocjonalne. Napisane baśnie przez Andersena są odzwierciedleniem 
jego samego. Zwraca się on bezpośrednio do swoich czytelników. Jego sposób 
narracji w baśniach był nowatorski oraz przełomowy jak na tamte czasy. 

Powstaje nowa odmiana gatunkowa nazwana później – baśnią literac-
ką, która nawiązuje wyłącznie do struktury baśni ludowej. Przedstawia ona 
poglądy swojego autora oraz wskazuje na jego postawę wobec podejmowa-
nych w dziele moralnych problemów. Bohater wyposażony jest w liczne cechy 
osobowościowe. Pod wpływem popularności baśni braci Grimm wzrosło za-
potrzebowanie na opowieści, ale tym razem przeznaczone dla najmłodszych. 
w roku 1835 wydał pierwszy zbiór baśni Eventyr fortalte for Børn – Baśnie 
opowiedziane dla dzieci (Wullschläger 2005, s. 21). Szacuje się, że Andersen 
napisał 156 baśni. Pisarz często podkreślał, iż jego baśnie są niczym pudełka. 
Zadaniem dzieci jest obejrzeć opakowanie, a do środka zaglądają dorośli. Baśń 
nie jest tylko opowieścią – jest czymś więcej, o czym można się przekonać 
zaglądając do jej wnętrza. Zawiera ona bogate podłoże: moralne, filozoficzne, 
aksjologiczne, z którym ma do czynienia czytelnik. Baśnie Andersena zostały 
przetłumaczone na 80 języków. Dzięki niemu dzieci i dorośli poznali mię-
dzy innymi takie baśnie jak: Brzydkie kaczątko, Słowik, Calineczka, Choinka, 
Pasterka i Kominiarczyk, Dziewczynka z zapałkami, Dzikie łabędzie, Królowa 
Śniegu. 

Pisarz sięgał do wątków ludowych tworząc swoje dzieła. Większość jego 
baśni jest smutnych oraz wzruszających – Dziewczynka z zapałkami zamarza, 
a Dzielny ołowiany żołnierz zostaje spalony. Andersen uważał, iż najpiękniej-
sza baśń rodzi się z rzeczywistości. Pod jego piórem rozwinął się nowy rodzaj 
fantastyki, wyrastającej z otaczającej rzeczywistości. w jego baśniach może-
my znaleźć nawiązania autobiograficzne. Brzydkie kaczątko jest odzwiercie-
dleniem niezbyt szczęśliwego dzieciństwa. Ukazuje walkę jaką należy podjąć 



98

KORNELIA KORDIAK

z przeciwnościami losu. w końcu małe, niezbyt urodziwe kaczątko stało się 
pięknym łabędziem. Było niezrozumiane w otoczeniu, ale udało mu się to 
przezwyciężyć. Andersen upiększa szary świat poprzez ożywienie zabawek i in-
nych bliskich dziecku przedmiotów. Często w jego baśniach przywoływane są 
zapomniane, niepotrzebne już nikomu rzeczy, które dostają drugą szansę by 
zaistnieć. Bohaterowie nie tylko wzruszają, ale też nakłaniają do przemyśleń. 
Baśnie Andersena przypominają o tym, że najpiękniejsze chwile życia trwają 
krótko – są tylko ułamkiem sekundy. Sukcesy osiągnięte w krótkim czasie 
czynią upadki jeszcze szybszymi i dotkliwszymi. Smutne zakończenia pobu-
dzają refleksję, przypominają o kruchości życia. Przykładem jest baśń Choinka 

– pięknie udekorowane drzewko stanowiło wspaniałą ozdobę w pomieszcze-
niu. Wszyscy je podziwiali. Jednakże sława i zachwyt nie trwały długo. Po 
świętach Bożego Narodzenia drzewko zostało rozebrane oraz przeniesione na 
strych. Tam, nikt już choinki nie podziwiał. Na końcu postanowiono ją spa-
lić. Baśń zwraca uwagę na problem zazdrości i niedoceniania tego, co się po-
siada. Porusza także problem niedostrzegania piękna dzieciństwa w pogoni za 
dorosłością. Dlatego jak już wcześniej wspomniałam baśnie wybitnego duń-
skiego pisarza stanowią pudełko – co innego wyniesie z niego dziecko, a co 
innego dorosły. Utwory Andersena w dalszym ciągu przekazują podstawowe 
informacje o świecie. Wskazują na określony system wartości, który pomimo 
upływu wieków nie zmienił się i ma wciąż bieżące normy moralne, z którymi 
każdy człowiek powinien się zapoznać, by móc w sposób prawidłowy funkcjo-
nować wraz z innymi, w otaczającym go i jego bliskich świecie.

Baśnie oddziałują na dziecko na wielu poziomach. Posiadają one wiele 
wartości moralnych, poznawczych i estetycznych. Kształtują uczucia, fantazję 
oraz wrażliwość estetyczną odbiorcy. w nich zostały zawarte dążenia, mądro-
ści całych pokoleń oraz uniwersalny system wartości. Podstawową ich rolą 
jest rozwijanie wyobraźni i fantazji. Bogactwo ukazane w baśniach stanowi 
element dekoracyjny, przez które dziecko zostaje wprowadzone w świat pięk-
na. Widząc ilustracje w książce – raduje się kolorami, kształtami. Podziwia 
wschodni przepych, budząc poczucie estetyki. Baśnie najsilniej oddziałują na 
sferę emocjonalną dziecka. Tradycja ustna, czyli opowiadania przekazywane 
z pokolenia na pokolenie zacieśniały relacje grupy. Funkcja ta, pomimo sze-
regu przemian w sferze kultury została zachowana – baśń opowiadana „na 
dobranoc” przez rodzica tworzy pozytywną relację między nimi. Do tego jest 
to pierwsze zetknięcie się dziecka z literaturą, z wykreowanym w niej świa-
tem. Przeżywanie przez odbiorcę baśni stanowi ważny krok do rozbudowa-
nego i dojrzalszego życia emocjonalnego. Dziecko samo musi rozstrzygnąć 
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po przeczytaniu baśni, jak należy postąpić w rzeczywistym świecie. Przyjąć 
model zachowania, który jest zawarty w magicznej bajce albo go odrzucić. 
z reguły wszystko to, co dzieje się w baśni odpowiada światu dziecka. Dlatego 
odnosi się ono do nich z ufnością. Ludy przedpiśmienne obdarzały przedmio-
ty nieożywione uczuciem, tak samo dziecko darzy uczuciem swoje ulubione 
zabawki. z drugiej strony, gdy się uderzy o szafkę, to ją bije. Jego myślenie, jak 
to określił Piaget, jest animistyczne. 

Baśnie nie tracą na swojej popularności. Niezależnie od epoki, prądu lite-
rackiego czy mody bywają one wciąż czytane i opowiadane (Simonides 1978, 
s. 113). Większość osób w okresie dzieciństwa miała z nimi kontakt. Dzięki 
nim w znacznym stopniu kształtowała się wyobraźnia i fantazja u młodego 
człowieka. Poprzez świadome zatarcie granicy pomiędzy światem prawdzi-
wym a fantastycznym, dziecko nastawione jest na zetknięcie się z artystyczną 
wizją świata. Budzi się w nim twórcze doznanie, które prowadzi do bliższe-
go poznania baśniowego świata. Fantazja jest cenną wartością w życiu istoty 
ludzkiej, ponieważ oddziałuje na proces uczenia się. Wpływa ona m.in. na 
zdolność do szybkiego kojarzenia faktów, tworzenia pomysłów oraz projek-
tów. Już pierwsze sformułowane słowa wpływają na wyobraźnię oraz fantazję 
dziecka, gdyż czas oraz akcja fabuły nie dzieje się w obecnym świecie: „Pew-
nego razu…”, „W pewnym kraju…”, „Tysiąc lat temu…” w baśni wszystko 
jest uporządkowane – pełne harmonii i ładu, co skutkuje tym, że „porządek 
ten przemawia do psychiki dziecka, daje mu zadowolenie” (Tyszkowa 1978, 
s. 118). Dla małego człowieka nie istnieją stopnie pośrednie – wszystko jest 
albo jasne, albo ciemne. Świat w baśniach jawi się właśnie w sposób uporząd-
kowany. Bohaterowie są uosobieniem bezinteresownej pomocy albo okru-
cieństwa. Baśń dzieli postacie na zasadzie kontrastu, piękni i brzydcy, biedni 

– bogaci. Nie ma postaci wielowymiarowych, skomplikowanych charakterów, 
dlatego dziecko rozumie postępowanie bohatera. Dzieło ukazuje, że pracowi-
tość, dobroć są cechami pożądanymi oraz wynagradzanymi. Baśnie jako źró-
dło wzruszeń, skupiają się na kształtowaniu życia wewnętrznego czytelników 
i słuchaczy. Bohater baśni nigdy nie stanowi indywiduum, nie jest samotny. 
Zawsze działa z innymi, pomagając im i za tę pomoc otrzymuje nagrodę. Po-
kazuje to dzieciom, że warto pomagać, ponieważ ich dobre uczynki zostaną 
docenione oraz wynagrodzone. Dziecko przestaje myśleć wyłącznie o sobie. 
Rozszerza swój krąg zainteresowania na inne osoby. Dzieciństwo stanowi etap, 
w którym kształtuje się charakter człowieka. Jego kształt będzie zależał od wie-
lu czynników, m.in. od tego jakie wartości moralne zostaną mu w tym okresie  
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przedstawione. w późniejszym czasie będzie to stanowiło bazę do budowania 
własnej hierarchii wartości. 

Świat ukazany w baśni posiada wiele rzeczywistych elementów, które 
są doskonale znane dziecku. z kolei zachowania bohaterów przypominają 
działania zwykłych ludzi, dlatego dziecku łatwiej jest wejść do świata baśni 
i przyjąć ukazane wzorce postępowania. Środowisko również ma wpływ na 
psychiczny rozwój jednostki. To, w jakim stopniu przekazywana jest kultura 
doprowadza do kształtowania się postawy moralnej u wychowanka. „Kultura 

– tworzy szczególne formy zachowywania się, zmienia przebieg funkcji 
psychicznych, nadbudowuje nowe piętra w rozbudowującym się systemie 
zachowania dziecka” (Tyszkowa 1978, s. 138). Baśnie czytane dzieciom są 
osiągnięciem wytworzonej przez człowieka kultury – jej częścią. Wiąże się ona 
z systemem wartości, który wyznacza wzorce postępowania w różnych sytu-
acjach. Dziecko podczas słuchania baśni utożsamia się z głównym bohaterem, 
przyjmuje jego rolę. Razem z nim przeżywa przygody oraz przezwycięża prze-
szkody angażując się emocjonalnie. 

W przeżyciach baśniowych śmiałków czytelnik dostrzega ujawnienie 
swoich dążeń i uczuć o charakterze dla niego konfliktowym. Łatwiej jest mó-
wić o swoich uczuciach, lękach przypisując je innej osobie. Ogólnie rzecz uj-
mując, czytanie i słuchanie baśni prowadzi do lepszego rozwoju świadomości 
własnych przeżyć oraz orientacji we własnym życiu wewnętrznym. Wpływa 
na rozwój słownictwa, wprowadza nowe słowa do języka dziecka. „Baśń wie-
lostronnie oddziałuje na rozwój dziecka” (Tyszkowa 1978, s. 150). Przygoto-
wuje je do dorosłego życia, pokazując jak ono wygląda a poprzez ukazywanie 
zjawisk, które musi zrozumieć, wpływa pozytywnie na procesy adaptacyjne 
młodego człowieka, ułatwiając mu tym samym funkcjonowanie w społeczeń-
stwie. Ta forma literacka rozszerza wiedzę o innych kręgach kulturowych – 
wpływa na kształtowanie się pojęcia „tolerancja”. Dzieci poznają świat przy-
rody, traktując go jak swój rzeczywisty świat. To wszystko sprowadza się do 
tego, że dziecko zaczyna powiększać granice swojego świata wewnętrznego. 
Zaczyna czuć potrzebę opieki nad zwierzętami. Wychodzi ze sfery egocen-
tryzmu. Baśń dąży do tego, by dziecko zaakceptowało swoje ciało, ponieważ 
bohater na końcu historii staje się autentyczną osobowością. Nie posiada on 
już nadludzkiej siły, ale jest szczęśliwy. Dziecko odczuwa, że bohater akcep-
tuje siebie samego, więc za jego przykładem stara się być człowiekiem szczę-
śliwym i cieszącym się z życia. Należy zwrócić również uwagę na fakt, iż mały 
człowiek obcując z baśnią przyswaja znaki, kody, symbole kulturowe, które 
są bazą dla niego podczas obcowania z literaturą piękną. Dlatego w dorosłym 
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życiu łatwiej będzie mu odnaleźć się wśród różnorodnych symboli i czerpać 
z zasobów sztuki. Poznaje tradycje kulturowe poprzez czytanie baśni z róż-
nych zakątków świata. 

Reasumując, świat baśni stanowi istotny świat – właśnie tych wskazówek, 
których dziecko poszukuje poszerzając swoją wyobraźnię na każdym etapie 
rozwoju. Postępowanie człowieka od zawsze było określane przez wytworzone 
normy społeczne, wzorce. To właśnie za ich pomocą budowana jest moralność, 
która wpływa na kształtowanie się osobowości ludzkiej. Określone wzorce po-
kazują człowiekowi co jest dobre, a co złe. Według Heliodora Muszyńskiego 

„moralność należy do tej dziedziny zjawisk społecznych, której opisywanie jest 
zawsze uzależnione od przyjętego punktu widzenia” (Muszyński 1983, s. 5). 
Moralność ludzi na przestrzeni czasu się zmieniała. Inaczej była definiowana 
i inny był jej zakres w średniowieczu czy w nowożytności, a jeszcze inaczej 
w czasach współczesnych. 

Rozwój moralny, w którym jednostka dąży do ukształtowania swo-
jego systemu wartości opisywany jest w czterech stadiach. Główny kieru-
nek rozwoju moralnego przebiega od heteronomii do autonomii moralnej.  
To znaczy, że heteronomia wskazuje na doświadczenie dziecka w społeczeń-
stwie, roli rodziców, podporządkowywaniu się im przez dziecko, a autono-
mia moralna z kolei tworzy się na podłożu stosunków, w których najbardziej 
istotne jest współdziałanie. Pierwsze stadium dotyczy anomii, w którym wy-
stępuje brak świadomości moralnej. Trwa ono do około 2 roku życia. Drugie 
stadium kształtuje się w wieku około od 2 do 9 roku życia, czyli przypada na 
okres rozwoju dziecka przedszkolnego oraz wczesnoszkolnego. Dzieli się ono 
na dwie fazy: egocentryzmu i konformizmu. w fazie pierwszej dziecko chcąc 
uzyskać dla siebie korzyści, postępuje moralnie. Dostosowuje się, by zaspoko-
ić swoje potrzeby. Moralność jest dziecku nieznana i jest ona narzucana przez 
otoczenie z góry. z kolei w drugiej fazie, dziecko zaczyna oceniać zachowania 
innych. Posiada zdolność do przeżywania swojej winy. Stara się postępować 
w taki sposób, by doceniono je i zaakceptowano. „Przedstawiona faza roz-
woju moralnego odpowiada w znacznym przybliżeniu wyróżnionemu przez  
L. Kohlberga stadium, które określa on jako stadium „grzecznego dziecka” 
(Muszyński 1983, s. 50). w tym okresie rozwoju moralnego dziecko uczy się 
ze środowiska jakie są zakazy oraz nakazy. Sankcje zewnętrzne są głównym po-
wodem, dla którego należy przestrzegać obowiązujące reguły moralne. Duże 
znaczenie mają tutaj baśnie jako czynnik zewnętrzny, ponieważ przekazują 
one wartości, normy dziecku, które stopniowo je przyswaja. Trzecie stadium 
nosi nazwę – socjonomią moralną, występuje około 9-13 roku życia. Polega 



102

KORNELIA KORDIAK

ono na tym, iż normy moralne są przypisywane grupie, jednostka nie uznaje 
jeszcze ich za własne. Nie używa określenia do przepisywania norm „moje”, 
ale głównie „nasze”. Jednostka zdaje sobie sprawę, że jest członkiem grupy. 
i ostatecznie czwarte stadium, czyli autonomia, w którym jednostka uznaje 
normy moralne za własne około 13-21 roku życia. Dzieli się ono na fazy takie 
jak: pryncypializm oraz konwencjonalizm. Faza pryncypializmu „jest wyni-
kiem internalizacji określonych norm moralnych, czyli uznania ich za własne, 
jedynie słuszne i niepodważalne” (Muszyński 1983, s. 51). Dziecko posiada 
poczucie powinności moralnej, zaczyna oceniać swoje własne postępowa-
nie. Po fazie pryncypializmu następuje faza racjonalizmu, która w literaturze 
zwana jest także racjonalnym altruizmem. Jednostka określa skutki swoich 
czynów. Stara się dokonać najbardziej słusznego wyboru pod względem mo-
ralnym. Ostatnią fazą w rozwoju moralnym jest faza idealizmu moralnego, 
w której jednostka kształtuje swój własny system moralny w sposób świadomy 
i refleksyjny. Problemy moralne są świadomie rozstrzygane pod kątem wła-
snego systemu wartości. 

Rozwój moralny ma na celu osiąganie coraz to wyższych poziomów, któ-
re dotyczą przyswajania norm wpływających na uczestniczenie w środowisku 
z innymi. Fazy w określonej kolejności, większość osiąga w podanym wyżej 
wieku życia. Oznacza to, że rozwój moralny w prawidłowy sposób się rozwija. 
Heliodor Muszyński podkreśla że: 

tym co w szczególny sposób charakteryzuje i wyróżnia rozwój moralny 
spośród innych dziedzin rozwoju, jest to, że ma on przede wszystkim 
swoje społeczne uwarunkowania. Został on wytyczony nie tylko przez 
siły rozwojowe tkwiące w jednostce, lecz również przez wpływ jej spo-
łecznego otoczenia (Muszyński 1983, s. 66). 

Rozwój moralny obejmuje różnorodne dziedziny psychiki człowieka. Zarów-
no sfera poznawcza, jak również emocjonalna wyznaczają, czym jest moralne 
zachowanie. Każda ze sfer osobowości odgrywa ważną rolę w moralnym po-
stępowaniu człowieka. H. Gajdamowicz zwraca uwagę na to, że: 

sprawności moralne (cnoty), dzięki udziałowi rozumu, świadomości, 
są kategorią żywą, rozwojową, dzięki nim jednostka zmierza do dosko-
nałości w realizacji dobra moralnego, a ono jest ze swej natury otwarte, 
dynamiczne, niewyczerpalne. Stąd też pochodzi dynamizm rozwojowy 
jednostki zmierzającej ku doskonałości (Gajdamowicz 2017, s. 23). 
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Rozwój ten, nie dokonuje się w sposób harmonijny ani równoległy do każ-
dej sfery osobowości. Jedne osoby osiągają go znacznie szybciej, u niektórych 
wskazać można na wolniejszy rozwój w tej sferze. Jednakże zanim jednostka 
zacznie postępować według normy społecznej musi ją poznać. Odpowiedzieć 
sobie w umyśle na pytania typu: 

jakie zachowania są oczekiwane i wymagane? Kto żywi takie właśnie 
oczekiwania? Dlaczego należy je spełnić? Jakie pozytywne i negatywne 
następstwa wywoła spełnienie lub też niespełnienie tych oczekiwań? 
Wszystkie te elementy składają się na świadomość moralną jednostki 
(Muszyński 1983, s. 69).

Pierwsze pojęcia moralne dzieci są bardzo ogólne – albo coś jest dobre, 
albo złe. To, co jest zakazane przez rodziców jest złe, a z kolei to, co nie jest 

– jest dobre. Kształtuje się moralność posłuszeństwa wobec opiekunów. Dziec-
ko nie jest w stanie przyswoić sobie abstrakcyjnych pojęć przez wyuczenie. 
Dopiero kiedy połączy się je z doświadczeniami, przeżyciami, dziecko będzie 
w stanie je zrozumieć i przestrzegać. Dziecko otwarcie wydaje oceny na temat 
zdarzeń oraz czynów drugiej osoby. Tak zwana ocena moralna określa dany 
czyn w dwóch kategoriach – dobra albo zła. Według faz rozwoju moralnego 
dwuletnie dzieci potrafią już wartościować cudze postępowanie. Dlatego tak 
ważne jest, by przekazywać dzieciom wartości za pomocą baśni. w ten sposób 
dziecku łatwiej będzie zrozumieć funkcjonowanie świata opierając się na ba-
śniowej rzeczywistości. 

W wyniku oddziaływań wychowawczych kształtowana jest postawa  
społeczno-moralna. Jednostka w rzeczywistości, w której żyje, ustosunkowuje 
się do zjawisk moralnych według ustalonej przez siebie hierarchii wartości, 
z kolei:

realizacja wartości polega na takich działaniach, które przyczyniają 
się do powstawania wartościowych stanów rzeczy, przede wszystkim 
do powstawania wartościowych przeżyć ludzkich, które są źródłem 
pożądanych zachowań z punktu widzenia doskonalenia charakteru 
(Szczęsny 2001, s. 92). 

Jednakże, by do tego doszło musi nastąpić proces wychowania społeczno-
-moralnego. Charakteryzuje się on tym, że nie jest jednorazowym ukształto-
waniem postaw moralnych. Dziecko przechodzi przez etapy rozwojowe, by 
w ostateczności nabyć określone cechy osobowościowe i zamierzone posta-
wy moralne. Trudno jest oddzielić rozwój społeczny od rozwoju moralnego. 



104

KORNELIA KORDIAK

Dziecko kiedy wrasta w grupę, przyjmuje obowiązujące w niej normy. Dlate-
go tak istotne jest, by wychowanie przedszkolne było związane z rozważnym 
kierowaniem działalności wychowawczej na kształtowanie postaw społeczno-

-moralnych. Dziecko w przedszkolu współżyje w grupie, by się bawić razem 
z jej członkami – musi nawiązać kontakt z innymi. Przestrzega określonych 
z góry zasad, by nie zostało wykluczone z grupy. Zaczyna uczyć się panowa-
nia nad swoimi emocjami, wyrażać swoje potrzeby, zwraca również uwagę na 
potrzeby innych. 

Doprowadzenie do tego, aby osobiste dążenia jednostki obejmowały 
dobro innych, wymaga wielu stanów pośrednich. Punktem wyjścia 
wszakże jest zawsze stan egocentryzmu, w którym dobro i oczekiwania 
innych osób nie są przez jednostkę brane pod uwagę (Muszyński 1983, 
s. 148). 

Dziecko musi wyzbyć się postawy egocentrycznej, by móc przejść do następ-
nych faz rozwoju moralnego, a przy tym zyskać nowych znajomych i dobrze 
z nimi spędzać czas. Nauczyciel wychowania przedszkolnego może pomóc 
dzieciom w kształceniu ich umiejętności społecznych organizując określone 
sytuacje wychowawcze oraz posiłkując się skarbnicą postaw moralnych zawar-
tych w baśniach. 

Dziecko wchodząc do przedszkola, zaczyna już funkcjonować w nowej 
grupie osób, zbliżonej pod względem rozwoju do niego samego. w tej właśnie 
grupie zaczyna zdobywać nowe doświadczenia, kompetencje oraz przyjmować 
określone postawy społeczno-moralne. Dziecko dzięki kontaktom z rówieśni-
kami zaczyna poznawać samego siebie, zaczyna kształtować siebie jako człon-
ka grupy, do której przynależy. Zaczyna szukać swojego miejsca już nie tylko 
w grupie przedszkolnej, ale i w społeczeństwie. Nauczyciel musi stopniowo 
wprowadzać dziecko w system norm, które regulują współżycie w grupie, do 
której należy. Jest to bardzo istotne, by po pierwszych kontaktach z rówieśni-
kami, doświadczenia dziecka miały charakter wyłącznie pozytywny. 

Zabawa zespołowa jest wartościowym środkiem, który skupia się na 
uspołecznieniu dzieci. Dzięki niej zostają nawiązane pierwsze przyjaźnie 
wśród dzieci. Dodatkowo uczy podziału zadań między sobą, a także zachowy-
wania się w zgodzie z ustalonymi zasadami. Ważne są także zespołowe zabawy 
konstrukcyjne, w których dziecko stara się podporządkować wyznaczonym 
oraz pożądanym społecznie sposobom postępowania. Zabawki reprezentują 
dziecku „świat”. Stanowią wartość poznawczą i społeczną. Przygotowują dzie-
ci do dorosłego życia. Wymuszają na nich troskę, szacunek, opiekę. Można 
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zaobserwować jak w przedszkolu dziewczynki bawią się lalkami – przebierają 
je, przytulają, karmią. Bawiąc się w dom – naśladują zachowania rodziców. 
Bardzo istotne we współczesnym świecie jest to, by łączyć wychowanie spo-
łeczno-moralne z kształceniem umysłowym, a zabawki idealnie służą temu 
celowi. Dzięki ich zastosowaniu oraz skupieniu się na wielostronnym kształ-
towaniu, uformuje się wysokiej jakości osobowość. Obok zabawek dziecko 
w przedszkolu ma do czynienia z książką. Kontakt małego człowieka z litera-
turą jest główną okazją do kształtowania empatii. Baśń oddziałuje emocjonal-
nie na dziecko. Pokazuje postawiony problem dobra i zła oraz toruje drogę 
przeżyciom moralnym. Pogłębia wrażliwość dziecka przekazując materiały do 
budowania swojego systemu wartości. Baśnie wzruszają dziecko i pokazują 
mu pozytywne wartości moralne. 

Rola nauczyciela w kształtowaniu postaw społeczno-moralnych jest bar-
dzo istotna, ponieważ nauczyciel jest wzorem osobowościowym dla dziecka 
oraz przewodnikiem po świecie baśni. Stwarza możliwość wyboru oraz po-
kazuje konsekwencje niewłaściwych decyzji. Nakłania wychowanków do wy-
ciągania wniosków i próby oceny zachowania. Przez to dzieci uczą się jak 
budować hierarchię wartości. Nauczyciel musi uwzględnić poziom aktualnej 
wiedzy, a także aktualne problemy związane ze sferą emocjonalną w przeka-
zywaniu dziecku prawd społeczno-moralnych, ponieważ tylko w taki sposób 
może być ono nimi zainteresowane. Baśnie ułatwiają nauczycielom zadanie, 
ponieważ to w nich dziecko znajduje swoje odzwierciedlenie. Postawy spo-
łeczno-moralne zostają podwójnie wzmocnione poprzez postawę głównego 
bohatera w baśni, a także postawę nauczyciela. To właśnie nauczyciel swo-
ich zachowaniem oraz postawą uczy i prowadzi dzieci do odkrywania prawd 
i dobra. Co zresztą przyniesie efekty w postaci właściwych postaw społeczno-
moralnych dzieci i przygotowania ich do aktywnego uczestniczenia w wielu 
istotnych dziedzinach życia.

Gdyby człowiek nie miał zdolności odróżniania dobra i zła, nie mógłby 
postępować moralnie. Rodzina stanowi pierwszy teren doświadczeń społecz-
no-moralnych u dziecka. Jest ona podstawową komórką życia ludzi. Rodzina 
jest pierwszą społecznością, w której dziecko musi się odnaleźć. Każda osoba 
w rodzinie wnosi do niej inne wartości. Im rodzina liczy więcej członków, 
tym różnorodniejsze są wartości. Rodziny liczące jedno dziecko, zbytnio je 
wyręczają w codziennych czynnościach, przez co trudniej jest dziecku wy-
zbyć się egoistycznej postawy. Jest zamknięte, ponieważ nie kontaktuje się 
z ludźmi spoza rodziny. Nie zdobywa doświadczeń społecznych. Dodatkowo, 
dzieckiem coraz rzadziej zajmują się dziadkowie, ponieważ są jeszcze czynni 



106

KORNELIA KORDIAK

zawodowo. Młode małżeństwa wyprowadzają się od rodziców, atomizując 
tym samym formację rodzinną. To wszystko doprowadza do stwierdzenia, że 
rodziny zaczynają tworzyć „zamkniętą” grupę. J. Walczyna pisze, że „struktu-
ra rodziny wyznacza dzieciom miejsce i zasięg kontaktów społecznych” (Wal-
czyna 1980, s. 46). Istotna jest również atmosfera wychowawcza panująca 
w domu rodzinnym. Jaki stosunek posiadają rodzice wobec dzieci – czy po-
magają dziecku w poznawaniu świata za pomocą przekazywania mu informa-
cji? Zaspakajają jego ciekawość na otaczającą go rzeczywistość oraz czy ukie-
runkowują dziecko na pożądane wartości w społeczeństwie. „Dzieci między  
3 a 7 rokiem życia wykazują tendencję do identyfikowania się z osobami z naj-
bliższego otoczenia i naśladowania ich” (Walczyna 1980, s. 53). Dlatego tak 
istotne jest, by najbliższe osoby w otoczeniu dziecka stanowiły dla niego wzór 
postępowania moralnego, aby mogło je naśladować i utrwalać przyjęte normy. 
Wychowanie moralne stanowi ważny element, za pomocą którego kształtuje 
się charakter dziecka. Dziecko uczy się prawdomówności, zaufania, niesiania 
pomocy potrzebującym, wytrwałości itp. zostaje wychowane w oparciu o ba-
śnie reprezentujące uniwersalne wartości moralne. 

W dzisiejszych czasach o moralności przypominają właśnie baśnie. Pomi-
mo upływu tak długiego okresu od ich stworzenia, treści w nich zawarte nadal 
pozostają aktualne. Baśnie nie napominają odbiorców wprost. Uczą moral-
ności poprzez samodzielne dochodzenie do zawartej w nich prawdy. Czytel-
nik musi rozłożyć baśń na czynniki pierwsze, by odkryć to, co ma ona do 
przekazania. Dzieciom powinno się czytać, ponieważ dzięki temu gromadzą 
one kapitał kulturowy i emocjonalny. w tej specyficznej interakcji z dziełem 
literackim, tworzy się namiastka życiowego doświadczenia dzięki zdobytemu 
kapitałowi uczuć, wiedzy, emocji. Dzięki czytaniu dziecko rozwija swój język, 
pamięć, zdobywa wiedzę ogólną oraz poprawia koncentrację. Książki, które 
dziecko przeczyta w swoim dzieciństwie zaprocentują u niego w przyszłości. 
Wraz z rozwojem emocjonalnym i intelektualnym zmieni się także podejście 
odbiorcy do poznawanych treści. Jednakże czytanie baśni, nawet wyprzedza-
jąc określony etap rozwojowy, oswaja młodego odbiorcę z postępowaniem 
bohaterów baśni. w końcu baśnie stanowią model świata, do którego przy-
gotowuje się dziecko. Odgrywają one znaczącą rolę w wychowaniu moral-
nym dziecka, ponieważ skupiają uwagę czytelnika na postawionym problemie 
i konflikcie dobra ze złem. 

Dzieci z baśni czerpią wzorce postępowania moralnego i wykorzystują je 
w swoim życiu. Uczą się na podstawie baśni oceniać zarówno cudze postępo-
wanie, jak i własne. Dziecko poznaje też czym jest przyjaźń, jak należy o nią 
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dbać, kogo można nazwać prawdziwym przyjacielem. Dodatkowo „wyobraź-
nia wpływa stymulująco na procesy poznawcze, myślenie twórcze oraz kon-
centrację” (Kłosińska 2013, s. 78). Poznając treści baśni – czytelnik uczy się, 
że nie można uciekać przed problemami, tylko starać się je rozwiązywać. Wzo-
ruje się na głównym bohaterze baśni, który stawił czoła problemom i również 
stara się to zrobić. Dziecko posiada poczucie, że nie jest zostawione samo 
w trudnej sytuacji, a to wzmacnia je wewnętrznie. Zatem baśnie znacząco 
wpływają na funkcjonowanie dziecka we współczesnym świecie. 

BIBLIOGRAFIA 

Cichoń-Piasecka M.
2012  Baśń w kulturze, terapii i wychowaniu, [w:] Baśń w terapii i wychowa-

niu, red. Szymon Kawalla, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Wiktor 
Sienkiewicz, Warszawa, s. 135-149. 

Gajdamowicz, H. 
2017  Kształtowanie sprawności moralnych (cnót) istotą procesu wychowania 

moralnego, [w:] Kształtowanie sprawności moralnych, red. Anna Jazu-
kiewicz, Iwona Jazukiewicz, Szczecin, s. 18-29. 

Kłosińska T.
2013  Dziecko a socjoterapeutyczna rola bajki i baśni, [w:] Edukacja małego 

dziecka, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Urszula Szuścik, Arkadiusz Wą-
siński, t. 6, Kraków, s. 75-89. 

Muszyński H.
1983  Rozwój moralny, Warszawa.

Simonides D. 
1978  Fantastyka baśni i innych tekstów folklorystycznych w życiu dziecka, [w:] 

Baśń i dziecko, red. Halina Skrobiszewska, Warszawa, s. 111-128.

Smuszkiewicz A. 
2015  Literatura dla dzieci – podręcznik dla studentów kierunków pedago-

gicznych, Poznań.

Szczęsny W.W. 
2001  Edukacja moralna: logos, antropos, praksis, etos, Warszawa.

Tyszkowa M. 
1978  Baśń i jej recepta przez dzieci, Warszawa.



108

KORNELIA KORDIAK

Walczyna J. 
1980 Kształtowanie postaw społeczno-moralnych dzieci w wieku przedszkol-

nym, Warszawa. 

Wortman S. 
1958 Baśń w literaturze i w życiu dziecka. Co i jak opowiadać?, Warszawa.

Wullschläger J. 
2005 Andersen. Życie baśniopisarza, Warszawa.

THE ROLE AND IMPORTANCE  
OF FAIRY TALES IN CHILD REARING

Abstract: Literature plays a very important role in raising a child, because it has 
a huge impact on the development of the personality. It helps in the 
difficult and long-term upbringing process. Thanks to it, emotional balance 
is maintained. Literature enriches life experience and teaches children to 
identify and name emotions. Modern world enforces a quick bluntness of 
life. a child and an adult must adapt to the changing requirements, cope 
with the dynamically occurring changes. To help children, they should be 
familiarized with literature – especially with fairy tales, because they provides 
support in changes, prepares for them, stimulates development, shows other 
patterns of thinking and actions. This means that it greatly helps in building 
children’s personal resources. a fairy tale allows you to discover both other 
people's and one own’s motives. It makes recipients sensitive to beauty and 
good. A fairy tale allows a child to find his place in society by organizing 
emotions that require understanding and are chaotic in the early stages of 
development. Fairy tales teach behavior that complies with the requirements 
of morality. They show existential problems clearly. They are directed towards 
the future of children, so that they can cope in adult life, as well as overcome 
their fears and overcome difficulties. Fairy tales are timeless works – for many 
generations they have been eagerly passed on to children by their parents and 
grandparents.

Keywords: fairy tale, preschool child, moral development






