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UNIW ERSALIZACJA POSTAW KOŚCIOŁA  
HIERARCHICZNEGO W POLSCE W O BEC KULTURY

FIZYCZNEJ
„... wiara chrześcijańska nie pomniejsza, lecz popiera i ceni sport w jego 

różnych postaciach. ”
Jan Paweł II do uczestników XII Igrzysk Młodzieży 

Watykan, 2 października 1980 r.
Na początku należy zasygnalizować trudności metodologiczne jakie jawią się 

razem z rozpoczęciem realizacji tak postawionego problemu. Chodzi tutaj przede 
wszystkim o to, że niejako już na wstępie zakładamy, iż w obrębie, czy w samym 
Kościele, najogólniej mówiąc, ma miejsce proces ewolucji, a może nawet rezy
gnacji z pewnych założeń i prawd. Przyjmując teologiczny punkt widzenia, ak
ceptacja takiego postępowania nie jest do końca uzasadniona. Bowiem prawdy 
i dogmaty Kościoła katolickiego są niezmienne i nie poddają się naciskom ze 
strony świata społeczno-kulturowego. Kościół katolicki ponadto znaczy tyle, co 
powszechny, tj. obejmujący swym zasięgiem implicite lub explicite cały rodzaj 
ludzki. „Pragnienie Boga -  jak czytamy w Katechizmie Kościoła katolickiego -  
jest wpisane w serce każdego człowieka, ponieważ został on stworzony przez 
Boga i dla Boga”1. Oznacza to, że pewne dyspozycje są archetypicznie zapisane 
we wnętrzu każdego człowieka, bez udziału jego świadomości. Kościół jedynie 
odkrywa i objaśnia prawdy, które winni respektować w swym życiu.

Trzeba jednocześnie wiedzieć, że Kościół, stojąc na stanowisku niezmien
ności prawd, akceptuje ewolucję świata ludzkiego, jego zmieniające się zdol
ności i możliwości poznawcze, w tym także w odczytaniu i interpretacji tych
że prawd. Wynika z tego, że przy niezmienności prawd fundamentalnych, na
zywanych w Kościele dogmatami, postępuje proces reinterpretacji, czy nowego 
objaśniania pewnych zasad wiary, a w ślad za tym następuje ewolucja postaw 
a także zachowań katolików duchownych i świeckich. Przyjmując ten punkt 
widzenia, przed uściśleniem kategorii i terminów, możemy przyjąć, że prowa
dzenie rozważań na temat uniwersalizacji postaw Kościoła hierarchicznego jest 
w jakimś sensie uzasadnione.

1 Katechizm Kościoła katolickiego. Poznań 1994, s. 21.
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1. Rozumienie pojęć i kategorii
Pojęcie uniwersalizmu na dobre zadomowiło w polskiej humanistyce w dru

giej połowie XX w. Było ono wynikiem dostrzeżenia przez intelektualistów 
marksistowskich potrzeby podjęcia poszukiwań, mających na celu wypraco
wanie płaszczyzny współpracy pomiędzy najpoważniejszymi, w wielu kwe
stiach przeciwstawnymi, blokami aksjologicznymi, doktrynalnymi czy ideolo
gicznymi: między marksizmem a katolicyzmem2. Uniwersalizm może przeja
wiać się na gruncie teorii jak i praktyki. Jednak w tym przypadku, w warunkach 
polskich, rozważania teoretyczne były podjęte w wyniku nacisku rzeczywisto
ści społecznej, której wyrazem była faktyczność współżycia i współdziałania 
na wielu obszarach katolików i marksistów. Janusz Kuczyński, czołowy przed
stawiciel tego sposobu uprawiania humanistyki, a zwłaszcza filozofii, powia
da, że uniwersalizm polega na tym, by nie rezygnując z wierności własnym 
ideom, przy zachowaniu często ontologicznych odmienności -  pójść znacznie 
dalej, wznieść się na jakościowo nowy etap wzajemnych relacji -  ku społecz
nemu i humanistycznemu pojednaniu, przebiegającemu na wysokości meta- 
teorii3. Uniwersalizm na gruncie aksjologii oznacza powszechną akceptację 
fundamentalnych wartości, afirmacja których pozwala na bezkolizyjną prakty
kę społeczną, ważną z punktu widzenia podstaw trwania i rozwoju wspólnot 
ludzkich. Trzeba zaznaczyć, że w naszym kraju w ostatnich 8 latach ulega ra
dykalnej zmianie sytuacja społeczno-polityczna. Upadł marksistowski mit o de
terministycznym uzależnieniu nadbudowy od bazy, budzi także coraz większe 
wątpliwości Weberowska teza o nieuchronności odczarowania świata. Dzisiaj 
raczej stoimy w obliczu pojednania ducha demokratycznego kapitalizmu z du
chem katolicyzmu. Przenosząc rozważania na poziom antropologii możemy 
powiedzieć, że chodzi o konsens pomiędzy humanizmem laickim, nawiązują
cym do oświeceniowego ideału człowieka dojrzałego, swobodnie posługują
cego się rozumem i uznającego wartości liberalne, a humanizmem chrześci
jańskim, opierającym się na ewangelicznej wizji człowieka i stojącym na grun
cie rygoryzmu etycznego.

Zatem przez uniwersalizm na gruncie kultury fizycznej będziemy rozumieli 
syndrom fundamentalnych, specyficznych dla tej dziedziny wartości, których 
akceptacja przez różne kierunki czy prądy umysłowe umożliwia charaktery
styczną praktykę społeczną, wyrażającą się w afirmatywnych postawach i za
chowaniach na obszarze omawianej dziedziny. Nie chodzi tutaj o zgodność 
ontologicznąepistemologicznączy nawet teologiczną, choć onajest ze wszech 
miar pożądana, ale o pewien konsensus na poziomie meta-teorii. Mogliśmy 
powiedzieć, że chodzi o to, aby na poziomie nowej jakości teoretycznej spo

2 I. K u c z y ń s k i ,  Refleksje o uniwersalizmie. Nowe Drogi R. 1989, nr 5, s. 124-133.
3 T e n ż e ,  Uniwersalizm jako  metafllozojla, T. 1. Warszawa 1989, s. 9-32.



tkały się te najcenniejsze wartości, wywodzące się z różnych kierunków, które 
najdoskonalej służą dobru człowieka, jego wszechstronnemu rozwojowi we 
wszystkich sferach i płaszczyznach.

Przez uniwersalizację będziemy zatem rozumieli ewolucję poglądów, po
staw, zachowań w kierunku akceptacji kultury fizycznej, przejawiającej się na 
wiele różnych sposobów.

Drugą kategorią wymagającą doprecyzowania jest postawa. W literaturze 
psychologicznej i socjologicznej nie ma zgodności wśród intelektualistów 
w kwestiach definicyjnych. Spotkamy tam różne podejścia i ujęcia zagadnie
nia. W tym kontekście możemy nazwiska takich badaczy jak: Thurston, Likert, 
Guttman, Lazafsfeld, Campbell, Bogardus, Doob, Kretch, Cruchwield, Balla- 
chey, Smith, Rokeach i wielu innych. Nie wdając się w analizę zawiłości teore
tycznych odnoszących się do pojęcia postawy opowiemy się za tą grupą defini
cji postaw, które oprócz elementów poznawczych i afektywnych uwzględniają 
komponent behawioralny. W taki sposób definiuje postawę T. Mędrzycki, któ
ry określają „jako względnie trwałąi zgodną organizację poznawczą, uczucio- 
wo-motywacyjnąi behawioralnąpodmiotu, związaną z określonym przedmio
tem czy klasą przedmiotów”4.

Stefan Nowak, prezentujący strukturalny sposób podejścia, uwzględniający 
komponent emocjonalno-oceniający, poznawczy i behawioralny, postawę zde
finiował w sposób następujący: „postawą pewnego człowieka wobec pewnego 
przedmiotu jest ogół względnie trwałych dyspozycji do oceniania tego przed
miotu i emocjonalnego nań reagowania oraz ewentualnie towarzyszących tym 
emocjonalno-oceniającym dyspozycjom względnie trwałych przekonań o na
turze i własnościach tego przedmiotu i względnie trwałych dyspozycji do za
chowania się wobec przedmiotu”5. Postawa w rozumieniu Autora jest zawsze 
postawą wobec czegoś, przedmiotu, historycznie określonej kategorii przed
miotów, wobec zjawisk i zdarzeń. W naszym przypadku będzie chodziło o po
stawę wobec kultury fizycznej, która przejawia się zarówno na gruncie teorii: 
w aksjologii, antropologii filozoficznej i kulturowej, socjologii, pedagogice, 
etyce itd., ale także na gruncie praktyki, poprzez uczestnictwo w różnorodnych 
formach aktywności ruchowej, w sporcie, rehabilitacji, wychowaniu fizycznym, 
reakcji ruchowej czy turystyce. Przez postawę wobec kultury fizycznej będzie
my rozumieli nie tylko pewne nastawienie emocjonalno-oceniające czy po
znawcze, ale także mniej lub bardziej określony obraz omawianej dziedziny, 
jak też i określony program zachowania się wobec niej.

Pozostaje do omówienia jeszcze jedna ważna kwestia wiążąca się z zagad
nieniem postaw, a mianowicie motywy przyjmowania określonej postawy. Czło
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wiek w swym codziennym życiu przyjmuje względem rzeczy, zjawisk poglą
dów, wyobrażeń itp. różne postawy. Postawy są w pewnym sensie wynikiem 
dążenia człowieka do zaspokojenia pewnych potrzeb. Mogą nimi być własność, 
autorytet, wiedza czy piękno. Inaczej mówiąc, w człowieku tworzą się okre
ślone napięcia, które skłaniają go do pozyskiwania dóbr materialnych czy bu
dowania autorytetu7. Tadeusz Tomaszewski, opisując motywacyjną teorię A. 
Maslowa, stwierdza, że występują trzy podstawowe grupy motywów, a miano
wicie dotyczące dążenia do samozachowania, dążenia do maksymalizacji przy
jemności i dążenie do spokoju. W nowszych analizach psychologicznych za
sada przyjemności jako subiektywnego przeżycia emocjonalnego jest wspiera
ną zasadą użyteczności8. Te w szystkie pragnienia i dążenia człowieka 
w literaturze przedmiotu często są wartościami. Zatem możemy powiedzieć, 
że motywami w konsekwencji są wartości, którym różni ludzie, w zależności 
od oczekiwań, przypisują różne znaczenie. Roman Ingarden słusznie zauważa, 
że do istoty wartości należy, iż coś skłania nas do wyboru, którą z nich należy 
realizować, którą potępić, a wobec której zachować obojętność9.

W odniesieniu do kultury fizycznej możemy stwierdzić, że motywy jej ak
ceptacji, jak w kulturze masowej czy duchowej, mogą być przeróżne. Z jednej 
strony z pewnościąna postawy wywierająwpływ wartości przekazywane w pro
cesie edukacji, wartości przyswajane z kultury na drodze socjalizacji, ale także 
wartości indywidualne, wyrażające się w potrzebach i oczekiwaniach. Z. Żu
kowska wymienia wiele typów wartości, które determinują uczestnictwo ludzi 
w omawianej dziedzinie, wśród nich są między innymi: wartości intelektualne, 
socjocentryczne, estetyczne, perfekcjonistyczne, prestiżowe przyjemnościowe, 
materialno-konsumpcyjne i emocjonalne10. Ze względu na realizowany temat 
niniejszej pracy, zaproponowany zbiór typów wartości uzupełnimy o zespół 
wartości transcendentnych, teologiczno-religijnych, których geneza ma nad
przyrodzony charakter, ale ich znaczenie z punktu widzenia życia społecznego 
ma ważny, empiryczny wymiar. Przykładowo, Irena uczestniczy w czynnych 
formach kultury fizycznej z pobudek religijnych, ponieważ wie, że „ciało czło
wieka jest świątynią Boga”, a o świątynię trzeba dbać, aby zapewnić sobie ży
cie wieczne.

Przez Kościół hierarchiczny będziemy rozumieli tych, których -  jak  uczą 
nas dokumenty Soboru Watykańskiego II — zadaniem jest „paść Lud Boży” /
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6 Konstytucja dogmatyczna o Kościele iv świecie współczesnym „Lumen gentium W: Kon
stytucje. Dekrety. Deklaracje. Poznań 1968, s. 121-143.

7 H. Ś w i d a ,  Młodzież a wartości. Warszawa 1979, s. 12-50.
s T. T o m a s z e w s k i ,  Główne idee współczesnej psychologii. Warszawa 1986, s. 184-203.
9 R. I n g a r d e n ,  Przeżycie, dzieło, wartości. Kraków 1966, s. 97.
10 Z. Ż u k o w s k a ,  Sport i wychowanie w świetle badań socjołogiczno-pedagogicznych. W: 

Sport i wychowanie. Red. Z. D z i u b i ń s k i .  Warszawa 1992, s. 19-32.



KK 45/, „w przeciwieństwie do tych, którzy są przedmiotem ich funkcji paster
skiej /KK 39/. Innymi słowy, będą nimi apostołowie Chrystusa -  papież, kar
dynałowie, arcybiskupi, biskupi, którzy mocą swojego urzędu powołują swo
ich pomocników do realizacji zadań: prezbiterów, diakonów. Wśród owych 
pomocników wyróżniamy księży diecezjalnych oraz księży żyjących we wspól
notach zakonnych, nazywanych często braćmi, ojcami czy po postu zakonni
kami. Na użytek niniejszych analiz do Kościoła hierarchicznego, choć w spo
sób może nie w pełni uprawniony, zaliczymy alumnów wyższych seminariów 
duchownych, którzy mają za sobą już pewne rodzaje święceń, choć nie mają 
jeszcze tych najważniejszych, a mianowicie wyższych.

Kulturę fizyczną będziemy rozumieli jako komplementarną część kultury 
w ogóle, stanowiącą ważny, ze względu na jej powszechność, obszar do eks
ploracji przez nauki społeczne, ekonomiczne, biologiczne itd. Za Zbigniewem 
Krawczykiem będziemy ją  rozumieli „jako względnie zintegrowany i utrwalo
ny system zachowań w dziedzinie dbałości o rozwój fizyczny, sprawność ru
chową, zdrowie, urodę, fizyczną doskonałość i ekspresję człowieka, przebie
gających według przyjętych w danej zbiorowości wzorów, a także rezultaty 
owych zachowań”1'.

Zanim przejdziemy do analizy danych empirycznych zobaczymy w jaki spo
sób przebiega uniwersalizacja doktryny Kościoła katolickiego na obszarach 
ważnych z punktu widzenia kultury fizycznej.

2. Uniwersalizacja zaplecza teoretycznego Kościoła katolickiego
Sobór Watykański II, zwołany przez papieża Jana XXIII i dokończony przez 

Pawła VI, stanowi oficjalną cenzurę w sposobie patrzenia na rzeczywistość 
przyrodzoną i bytującego w nim cielesnego człowieka. Do jego zwołania skło
nił papieża fakt rozwierania się nożyc pomiędzy życiem społecznym a naucza
niem Kościoła. Niebagatelny wpływ miały odważne rozważania intelektuali
stów katolickich, którzy akcentowali potrzebę współdziałania Kościoła ze świa
tem doczesnym i generalnego zaakceptowania wartości przyrodzonych. Warto 
tu wymienić takie nazwiska jak: J. Maritain, E. Gilson, E. Mounier, G. Marcel, 
P. Teilhard de Chardin, K. Rałrner i wielu innych. Podstawowemu dokumento
wi Soboru został nadany znamienny tytuł O Kościele w świecie współczesnym.

W tradycji katolickiej, w sposób szczególny związanej z augustynizmem, 
świat doczesny, ściśle powiązany z dobrami materialnymi, traktowany był nie 
tylko jako mało wartościowa rzeczywistość zawierająca wielkie pokłady zła 
i degradująca w ten sposób świat duchowy człowieka. Z uwagi na bezwarto- 
ściowość tego świata zalecana była jego pogarda i potępienie. Kartuski ideał 
życia mniszego zlecał ucieczkę od świata, pogrążenie się w milczeniu i szuka
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nia spokoju duszy. Natomiast św. Bernard uważał, że „kupą gnoju jest wszyst
ko to, co cieszy oko, słuch, powonienie, smak, dotyk”12.

Ludzkie ciało, stanowiące element tego świata, było traktowane jako anty- 
wartość, której człowiek winien, w swym życiu doczesnym, nieustannie się 
przeciwstawiać, wyniszczać ją  aż do osiągnięcia stanu pełni szczęścia, ode
rwania się szlachetniej duszy od upadłej sfery materialnej. W wieku XII i XIII 
powstaje bardzo dużo ruchów religijnych, opętanych heroicznym duchem ubó
stwa i pogardy dla świata. Nie możemy zapomnieć o karatach, waldensach, 
ubogich katolickich, humiliatach, bogardach, wilhelmitach i wielu innych. Wiara 
zakonników często prowadziła, na modłę derwiszów, do pobożnych, ale jed
nocześnie - j a k  byśmy dziś powiedzieli -  masochistycznych ekstrawagancji. 
W praktykach umartwiania ciała stosowano cierniowe krzewy i rozżarzone wę
gle, po których tarzano się, aby zwalczyć namiętności. Przykładowo św. Brygi
da szwedzka, chcąc przywołać cierpienia Chrystusa na Golgocie, kroplę po 
kropli upuszczała wrzący wosk na którąś z części ciała13. Aktywność ludzka 
skierowana na doskonalenie rzeczywistości przyrodzonej zasługiwała na potę
pienie i nie wchodziła do kanonu czynności ludzi wolnych i szlachetnych. Pra
ca, uważana za karę i pewien rodzaj napiętnowania, była udziałem grzeszni
ków, przestępców i niewolników. Nie zasługiwała na uwagę ludzi dobrze uro
dzonych i szlachetnych. Powszechnie obowiązywała zasada, że człowiek nie 
powinien przez pracę ingerować w dzieło Stwórcy, które było doskonałe. Wi
nien on je  podziwiać i kontemplować, okazując w ten sposób należny szacu
nek i składając swoisty hołd.

Negatywne nastawienie do świata materialnego, ludzkiego ciała, aktywno
ści ludzkiej skutkowało negatywnym nastawieniem -  jak dzisiaj możemy po
wiedzieć -  do kultury fizycznej, do wszelkiej aktywności, mającej na celu roz
wój sfery materialnej i zdrowia człowieka.

Sobór Watykański II rozpoczął aggionamento i acomodata renovatio w Ko
ściele katolickim. W sposób szczególny dowartościował świat doczesny a przede 
wszystkim żyjącego w nim cielesnego człowieka. Centrum uwagi i przedmiotem 
zainteresowania Soboru stał się człowiek, ale nie jakiś twór -  jakby powiedział J. 
Maritain -  angeliczny, ale z krwi i kości, człowiek rzeczywisty, historyczny, real- 
ny, żyjący w społeczeństwie i mający różnorodne potrzeby natury materialnej.

Ciało człowieka zostało zrehabilitowane i wszechstronnie dowartościowa
ne, nie tylko w porządku kulturowym czy społecznym, ale także teologiczno- 
religijnym. To co było do niedawna obiektem pogardy, zyskało nadzwyczajną 
wartość. „Nie wolno więc człowiekowi gardzić życiem ciała -  czytamy w Gau-

12 E. M o u 1 i n . Życie codzienne zakonników w średniowieczu fX-XV wJ. Warszawa 1 9 8 6 , s. 41 - 
43, 130.

13 T a m ż e ,  s. 32-33.
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dium et spes — lecz przeciwnie, powinien on uważać ciało swoje, jako przez 
Boga stworzone i mające być wskrzeszone w dniu ostatecznym, za dobre i godne 
szacunku14.

Intelektualiści katoliccy, dokonując reinterpretacji Pisma Świętego czyjego 
fragmentów, rzucili nowe światło na ludzką somatykę. Powrócili w swych ana
lizach do archetypicznego sensu ciała, do jego pierwotnej doskonałości15. Sko
ro Bóg stworzył cielesnego człowieka jako najdoskonalsze ze stworzeń, na 
„swój obraz i podobieństwo”, to wykluczone jest, aby mówić o ciele jako źró
dle zła. Szczególna rola ciała wynika z faktu, że pełni ono w compositum hu- 
manum rolę znaku. Pierwotnie jako widzialnego znaku obecności Boga w czło
wieku, a wtórnie jako środka i jednocześnie podmiotu komunikacji między
ludzkiej. Idąc dalej tokiem  rozum ow ania in telektualistów  katolickich 
stwierdzamy, że owa nadzwyczajna archetypiczna świetność ciała jest niejako 
udziałem każdego człowieka. Co prawda jest to tylko potencjalna świetność, 
ale niezależnie od człowieka tkwiąca w nim i mogąca być przez niego zaktu
alizowana.

Potwierdzeniem wysokiej wartości ciała w Kościele katolickim stało się 
wcielenie Chrystusa „Dla chrześcijanina -  pisze A. Rodziński -  każde ludz
kie ciało jest świątynią właśnie przez to, że Bóg przez wcielenie zjednoczył 
się jakoś z każdym człowiekiem”16. Wydarzenie to, będące fundamentalnym 
dogmatem, z mocy swego autorytetu, w sposób zasadniczy określa pozytyw
ne znaczenie ciała. Zostało w ten sposób potwierdzone jego teologiczne zna
czenie.

Teologowie katoliccy, w duchu odnowy Kościoła, dokonali reinterpreta
cji prawdy o powoływaniu nowych istnień ludzkich. Zrezygnowali z trady
cyjnego podejścia do opisu zagadnienia, według którego jedynym podmio
tem jest Bóg, na rzecz uznania cielesnego człowieka jako współautora kre
acji nowych istnień ludzkich. W ten sposób uznali człowieka za współtwórcę 
i partnera Boga w dziele powoływania do życia ludzi. Na mocy wyjątkowej 
ważności tego aktu, ciało człowieka zostało wprowadzone w obszar najwyż
szych wartości katolickich, a mianowicie w obszar sacrum. „Fakt, że Bóg 
czyni mężczyznę i kobietę źródłem życia -  pisze J. Bajda -  należy odczytać 
jako formę konsekracji ciała” 17.

Innym, ważnym zagadnieniem jest sprawa, będącej w pogardzie przez dłu
gie wieki w Kościele katolickim, ludzkiej pracy, czy szerzej, ludzkiej aktyw -

14 Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et sp e s”. Znak 
R. 1982, nr 332-334, s. 881.

15 Zob. Jan  P a we ł  II,  Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. O Jana Pawła II teologii ciała. 
Lublin 1981.

16 A. R o d z i ń s k i ,  O wartościach seksualnych. Zeszyty Naukowe KUL. T. 24:1981, s. 112.
17 J. B aj d a , Konsekracja ciała w aspekcie powołania osoby. W: Jan  P a we ł  II,  M ężczy

zną i niewiastą stworzył ich. O Jana Pawła II teologii ciała. Lublin 1981, s. 198.



ności na rzecz doskonalenia świata społeczno-przyrodniczego, a przede wszyst
kim tej rzeczywistości, jakim jest człowiek. Przez intelektualistów katolickich 
został odrzucony tradycyjny pogląd o stworzeniu świata i człowieka, mówiący 
o tym, że świat został stworzony jako doskonały i z tego powodu nie wolno 
człowiekowi ingerować w dzieło Stwórcy. Został on zastąpiony przez pogląd 
mówiący o tym, że dzieło stworzenia trwa, a świat został człowiekowi nie tyl
ko dany, ale zadany do permanentnego uprawiania, doskonalenia i podnosze
nia na wyżyny świętości. Dotyczy to przede wszystkim samego człowieka, któ
ry jest podmiotem i celem ludzkiej aktywności. Na tę kwestię zwraca uwagę J. 
Majka, który pisze, że „osoba jest podmiotem pracy i że przez to partycypuje 
ona niejako w godności osobowej człowieka, a przede wszystkim w tym, że 
osoba realizuje się przez pracę, w niej nie tylko przejawia się osobowość, ale 
przez nią się ona dopełnia i doskonali, człowiek urzeczywistnia się przez pra
cę, przez nią poniekąd staje się człowiekiem”18. Praca w ten sposób nie tylko 
została dowartościowana z uwagi na jej ważność w budowaniu doskonalszej 
rzeczywistości społeczno-przyrodniczej, ale przede wszystkim ze względu na 
jej antropotwórczy i osobotwórczy charakter.

Mając na uwadze powyższe rozważania wyraźnie widać jaka nastąpiła zmiana 
w zapleczu teoretycznym Kościoła katolickiego względem tych wartości, któ
re implicite bądź eksplicite w iążą się z dziedziną kultury fizycznej. Chodzi tu 
przede wszystkim o wartości związane z ludzką fizycznością: zdrowiem, bu
dową i postawą ciała, odpornością, wydolnością, sprawnością i urodą. Bez 
akceptacji świata doczesnego, ludzkiego ciała i kreatywnych zdolności ludz
kich, nie jest możliwe, najbardziej pożądane, uczestnictwo w kulturze fizycz
nej, mające na celu praktyczną realizację tych wartości. Trzeba wyraźnie po
wiedzieć, że nauka społeczna Kościoła katolickiego ma charakter afirmatywny 
w stosunku do podstawowych wartości kultury fizycznej. Afirmacja ta nie tyl
ko znajduje uzasadnienie w porządku społeczno-kulturowym oraz biologicz
nym, ale przede wszystkim w porządku teologiczno-religijnym. Zatem może
my powiedzieć, że we współczesnej doktrynie Kościoła katolickiego nie ma 
teoretycznych przeszkód w podjęciu aktywności przez wiernych na rzecz roz
woju indywidualnej kultury fizycznej. Więcej -  i to trzeba w sposób szczegól
ny wyakcentować -  katolicy, przez rozstrzygnięcia teoretyczno-doktrynalne, 
są niejako zobowiązani do dbałości o swoje zdrowie i pomyślność ciała. Bo
wiem człowiek został zadany samemu człowiekowi i chcąc być dobrym człon
kiem Kościoła, winien podjąć między innymi trud doskonalenia siebie samego 
w sferze somatycznej. Trawestując powszechnie znane wypowiedzi T eilh ard a  
de Chardin możemy powiedzieć, że złymi chrześcijanami są ci wierni, którzy 
zaniedbują swe obowiązki względem „świątyni Boga”, jakim jest ludzkie cia
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18 J. Ma j k a ,  Praca jako środek doskonalenia człowieka. W: Jan Paweł II  -  Laborem exer- 
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ło. Chrześcijanie, według przywołanego jezuity, winni być awangardą w dziele 
doskonalenia cielesnego człowieka i podnoszenia go na wyżyny świętości. 
Bowiem trzeba powiedzieć, że chrześcijanie są w podwójny sposób zobowią
zani do dbałości o ciało i zdrowie. Z jednej strony, będąc członkami wspólno
ty i pełniąc przeróżne funkcje, są zobowiązani z powodów społeczno-kulturo
wych, jak wszyscy inni ludzie, do dbałości o swój stan sprawności. Z drugiej 
strony, ich zaangażowanie w sprawy kultury fizycznej jest determinowane praw
dami teologiczno-religijnymi, których respektowanie, co w jakimś sensie określa 
przynależność do wspólnoty wiernych, ma charakter koniecznościowy i nie
odwołalny. Zatem, jeśli wolno nam tak powiedzieć, złymi chrześcijanami są ci, 
którzy zaniedbują swe religijne obowiązki względem zdrowia i sfery cielesnej.

Truizmem jest twierdzenie, że występują rozbieżności między obowiązujący
mi zasadami czy postulatami wiary a postawami i postępowaniem ludzi w życiu 
codziennym. Irena Borowik zauważa, że stale poszerza się rozziew pomiędzy 
rytualną płaszczyzną wiary a religijnością życia codziennego. Wpływ religii na 
życie codzienne jest zauważalny u zaledwie około 10% wierzących19. Mając na 
uwadze powyższe rozważania skonfrontujmy je z danymi empirycznymi, uzy
skanymi w toku badań socjologicznych. Ukażmy też w ten sposób proces uni- 
wersalizacji, jaki dokonuje się w Kościele hierarchicznym w Polsce.

3. Postawy alumnów wobec świata doczesnego
Jeszcze nie tak dawno w Kościele katolickim wartości tego świata i związaną 

z nim aktywność ludzką, nakierowaną na doskonalenie świata doczesnego i cie
lesnego człowieka, oceniano w sposób zdecydowanie negatywny. Nie tylko do
tyczy to zaplecza teoretycznego, ale także postaw i zachowań ludzi Kościoła.

Chcąc się dowiedzieć jakie postawy prezentują obecni kandydaci do ka
płaństwa, alumni wyższych seminariów duchownych Kościoła katolickiego 
w Polsce, zadano im szereg pytań, które w konsekwencji m ają pomóc w dia
gnozie omawianego zjawiska.

Blisko 3/4 respondentów opowiedziało się za aktywnym i twórczym zaan
gażowaniem w sprawy tego świata, a niecałe 1 % za odwróceniem i ucieczką 
od świata. Niespełna 30% optowało za ograniczonym zaangażowaniem20.

Zaledwie 3% kleryków określiło ludzką pracę jako karę za grzechy. Ponad 
połowa uważa ją  jako wyróżnienie, a 1/3 jako zobowiązanie. Za podstawowy 
cel ludzkiej pracy ponad 80%  alumnów uznało urzeczywistnienie siebie jako 
człowieka, stanie się bardziej człowiekiem.
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19 J. B o r o w i k ,  Religijność polskiego społeczeństwa w procesie demokratyzacji. Więź. 
R. 1992, nr 7, s....?

20 Przedstawione dane empiryczne dotyczące alumnów wyższych seminariów duchownych 
Kościoła katolickiego w Polsce pochodzą z badań własnych, przeprowadzonych w 1993 roku. 
Zob. Z. D z i u b i ń s k i ,  Kultura somatyczna kleryków. Studium socjologiczne. Warszawa 1996.



Przedstawione dane rzucają snop światła na postawy kandydatów do ka
płaństwa względem wartości, ważnych nie tylko z punktu widzenia kultury fi
zycznej. Klerycy niemal całkowicie kontestują pogląd, według którego czło
wiek winien odwrócić się od świata. Opowiadają się za jego kreatywną akcep
tacją. W pracy przede wszystkim dostrzegają jej wartość antropotwórczą, 
służącą wzrostowi pełnego człowieczeństwa.

Na uwagę zasługuje wysoki poziom zgodności postaw kleryków z założe
niami współczesnej doktryny Kościoła. Oznacza to również, że seminaiyjny 
proces edukacji odbywa się w oparciu o najnowsze interpretacje doktrynalne 
i świadczy o wysokim stopniu jego skuteczności.

Zaprezentowane dane są świadectwem ewolucji kleryków i stanowią bar
dzo dobry punkt wyjścia do akceptacji kultury fizycznej, która ontologicznie 
związana jest z tym światem.

4. Stosunek do ludzkiego ciała
Antropologia chrześcijańska przez długie wieki zdominowana była przez nurt 

wywodzący się od Aureliusza Augustyna. Oparł się on na założeniach orficko-pita- 
gorejskich, z których emanowała pogarda dla świata materialnego i ciała ludzkiego. 
Całkowicie odmienną postawę względem człowieka i jego ciała zajmują klerycy 
wyższych seminariów duchownych. Przeszło 98% kontestuje postawy, według któ
rych człowiek winien wyłącznie podziwiać stworzenie Boże, jakim jest on sam lub 
dążyć wyłącznie do rozwoju sfery duchowej. Opowiadają się za rozwojem pełnego 
człowieka, we wszystkich sferach i płaszczyznach, w tym także cielesnej.

Spośród wielu wypowiedzi teologiczno-religijnych na temat ludzkiej somaty- 
ki, przede wszystkim akceptowali te, które niejako świadczą o pozytywnym na
stawieniu do ciała i o religijnym obowiązku jego kultywacji. Blisko 90% bada
nych zaakceptowało prawdę biblijną, że ciało „jest świątynią Ducha Świętego”. 
Przeszło 83% było zgodnych, że zasady wiaiy chrześcijańskiej zobowiązują czło
wieka do dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną, a blisko 80%, że wcielenie 
Chrystusa stanowi dowartościowanie ludzkiej cielesności. Niecałe 5% była zda
nia, że życie chrześcijańskie polega na wyłącznej dbałości o ducha, a tylko 7%, 
że materialna część człowieka jest przeszkodą w życiu chrześcijańskim.

Z powyższego wyraźnie widać, że kandydaci do kapłaństwa opowiadają się 
za tymi prawdami chrześcijańskimi, które w sposób pozytywny odnoszą się do 
ludzkiej somatyki i które w sposób afirmatywny określają zachowania chrze
ścijan, mające na celu rozwój zdrowia i sprawności fizycznej. Natomiast kon
testują te stwierdzenia, w których przeciwstawia się sferę duchową i cielesną 
człowieka, traktując tę drugąjako balast dla duszy w jej pełnym rozwoju. Od
cinają się także od konstatacji, w których jest mowa o obciążeniu życia chrze
ścijańskiego ludzką cielesnością.

Tradycyjne spory filozofów i teologów chrześcijańskich na temat duszy i ciała 
w ludzkim złożeniu oraz ich wzajemnych uwarunkowań zostały poddane weryfi'
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kacji empirycznej. Wynika z niej, że blisko 90% respondentów traktuje ciało jako 
pozytywny element struktury ludzkiej, który w większym lub mniejszym zakresie 
warunkuje rozwój duszy. Zaledwie co 10 badany był zdania, że dusza stanowi 
samodzielny ontyczny element i do swych obiektywizacji nie potrzebuje struktury 
materialnej lub też, że ciało stanowi przeszkodę w jej rozwoju. Klerycy niemal 
całkowicie odrzucili pogląd, według którego natura ludzka ma charakter niezmien
ny i nie poddaje się jakimkolwiek przekształceniom. Blisko 97% było zdania, że 
natura ludzka, w tym ciało człowieka, ma charakter plastyczny i ulega przekształ
ceniom pod wpływem oddziaływania środowiska społeczno-przyrodniczego.

Uzyskane wyniki badań m ają znaczenie fundamentalne dla akceptacji kul
tury fizycznej. Bowiem uzasadniają one możliwości kształtowania ludzkiego 
ciała zgodnie z przyjętym i powszechnie akceptowanym wzorem społeczno- 
kulturowym. Bez uznania tej prawdy traci sens uczestnictwo w kulturze fizycz
nej, w której niejako atrybutywnie zakłada się możliwości kształtowania zdro
wia, postawy ciała, sprawności, urody itp.

Spośród wielu sposobów dbałości o ciało klerycy w najwyższym procencie 
akceptowali podejmowanie ćwiczeń sportowo-gimnastycznych i rekreacyjno- 
turystycznych. Opowiedziało się za nimi ponad 93% respondentów. Wysokim 
uznaniem cieszył się również pobyt na świeżym powietrzu, plażowanie, kąpie
le itp. Tę formę dbałości o ciało zaakceptowało ponad 91% badanych. Inne 
formy, jak szczepienia ochronne, stosowanie diety, zabiegi kosmetyczne itp., 
cieszyły się mniejszym uznaniem ze strony alumnów.

Z powyższego wyraźnie wynika, najbardziej pożądanym sposobem dbałości 
o ciało są formy specyficzne właśnie dla kultury fizycznej. Zatem mamy do czy
nienia z afirmatywnąpostawąkleryków względem aktywnych form ruchowych, 
co bardzo dobrze rokuje odnośnie praktyki w zakresie omawianej dziedziny.

5. Kultura fizyczna jako pożądana forma spędzania czasu wolnego
Diagnozując postawy Kościoła hierarchicznego w Polsce w czasie wolnym 

względem kultury fizycznej zwrócono także uwagę na pokoleniową ewolucję 
postaw w omawianej dziedzinie. Uzyskano odpowiedzi na powyższe kwestie 
z różnych poziomów hierarchii.

Blisko 22% kardynałów, arcybiskupów i biskupów wśród swoich zaintere
sowań/hobby realizowanych w czasie wolnym wymieniło kulturę fizyczną. 
Dokładnie dwukrotnie więcej księży diecezjalnych i zakonnych odgrywających 
ważną rolę w Kościele wymieniło wśród swoich zainteresowań różne formy 
omawianej dziedziny21. Natomiast ponad 60% alumnów kulturę fizyczną uzna
ło za najbardziej ulubiony sposób spędzania czasu wolnego.

[11] UN1W ESALIZACJA POSTAW  K O ŚCIO ŁA  W OBEC KULTURY FIZY CZN EJ 141

21. Dane dotyczące hierarchii Kościoła katolickiego uzyskano w wyniku analizy informacji zamiesz- 
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O czym świadczą uzyskane dane?
Stwierdzone zróżnicowanie uznania kultury fizycznej za ulubiony spo

sób spędzania czasu wolnego jest wynikiem wielu różnorodnych uwarun
kowań i determinacji. Niewątpliwy wpływ na jej akceptację ma różny wiek 
biologiczny badanych. W iększość kardynałów, arcybiskupów i biskupów 
to osoby starsze i w średnim wieku, księża diecezjalni i zakonni pełniący 
ważne funkcje w Kościele to przede wszystkim osoby w wieku średnim, 
natom iast klerycy to ludzie młodzi. Jest rzeczą powszechnie wiadomą, że 
razem z wiekiem, ze względu na zmniejszające się możliwości w niej uczest
nictwa. spada w sposób naturalny zainteresowanie kulturą fizyczną. Drugą 
przyczyną owego zróżnicowania są treści, na których opierała się edukacja 
sem inaryjna w różnych okresach. Księża starsi i w średnim wieku odbiera
li naukę w seminariach w okresie przedsoborowym, w którym nie było zbyt 
wiele m iejsca na afirmację świata doczesnego, ciała ludzkiego i aktywno
ści, mającej na celu rozwój zdrowia i sprawności fizycznej. Księża młodzi 
-  klerycy i część księży diecezjalnych oraz zakonnych -  to dzieci Soboru 
W atykańskiego II, który w sposób oficjalny otworzył Kościół na świat do
czesny, a przede wszystkim na żyjącego w nim człowieka. Odbierali oni 
sem inaryjną edukację opierającą się na nowoczesnych treściach i w duchu 
odnowy Kościoła. Trzecią przyczyną może być większe otwarcie księży 
m łodych na wartości płynące ze świata, wśród których znaczącą rolę od
gryw ają właśnie wartości kultury fizycznej. Potwierdza to wyznaniowy sek
tor kultury fizycznej w Polsce, w którym aktywnie uczestniczą sami mło
dzi księża. Księża starsi są bardziej konserwatywni w tym względzie i nie 
zaw sze znajdują zrozumienie dla wartości, które od niedawna są  w orbicie 
zainteresow ania wielu młodszych księży.

Zakończenie
Kultura fizyczna w Kościele katolickim w Polsce zajmuje ważne i pocze

sne miejsce. Stwierdzenie to dotyczy zarówno zaplecza teoretycznego jak i po
staw, ale także, czego tu nie wykazano, pewnych zachowań w zakresie oma
wianej dziedziny. Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że sprawy kultury fi
zycznej awansowały w Kościele katolickim do roli podstawowych. Znajdują 
one pozytywną receptę, ale jednocześnie nie wchodzą do kanonu kwestii naj
ważniejszych.

Ciało człowieka, zrehabilitowane przez Kościół i zasługujące na jego sza
cunek, podstawowa wartość kultury fizycznej, jest oceniane jako pozytywny 
element konstytutywny człowieka. Jednak trzeba wiedzieć, że rozwój ducho
wy i moralny ma znaczenie fundamentalne dla Kościoła. Nie ma w tym nic 
nadzwyczajnego, bowiem zdaniem tej instytucji jest przede wszystkim kiero
wanie duchowym rozwojem wiernych i w ten sposób prowadzenie ich do życia 
wiecznego.



Trzeba również wiedzieć, że Kościół katolicki kulturę fizyczną postrzega 
jako ważny obszar realizacji nie tylko wartości cielesnych, ale powszechnych 
wartości humanistycznych i personalnych. Przypomina o tym Jan Pawel II przy 
okazji każdej audiencji, jakiej udziela różnym grupom sportowym. W przesła
niu do piłkarzy z „Pisa Sporting Club” w dniu 13 grudnia 1980 roku mówił: 
„Każdy rodzaj sportu niesie ze sobą bogaty skarbiec wartości, które zawsze 
trzeba sobie uświadomić, aby móc je  urzeczywistniać: ćwiczenie uwagi, odpo
wiednie zastosowanie swoich sił, wychowanie woli, kontrola wrażliwości, przy
gotowanie metodyczne, wytrwałość, odporność, znoszenie trudu i niewygód, 
panowanie nad swoimi zdolnościami, zmysł uczciwości, przyjęcie reguł gry, 
duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom, wielkoduszność wo
bec zwyciężonych, pogoda w porażce, cierpliwość dla wszystkich... Sąto rze
czywistości etyczne, które wymagają prawdziwej ascezy i przyczyniają się sku
tecznie do kształtowania człowieka i chrześcijanina22.

Na podstawie powyższej analizy możemy mówić także o uniwersalizacji 
postaw Kościoła hierarchicznego względem kultury fizycznej, która ma złożo
ny i wielopłaszczyznowy charakter. Z jednej strony wynika ona z przyjęcia 
rozstrzygnięć podstawowych, odnoszących się do kwestii wartości tego świa
ta, sensu i wartości życia, rozumienia chrześcijańskiego posłannictwa ludzi, 
z drugiej natomiast jest konsekwencją oddziaływania świata społeczno-przy
rodniczego.

Możemy zatem powiedzieć, że mamy do czynienia ze swoistym rodzajem 
tworzenia meta-teorii na gruncie kultury fizycznej, gdzie spotykają się najcen
niejsze wartości różnych kierunków i orientacji. Powstaje pewien rodzaj kon- 
sensu w odniesieniu do wartości fundamentalnych, przy zachowaniu tożsamości 
ontologicznej. Ów modus vivendi związany jest z uznaniem zdrowia, budowy 
i postawy ciała, sprawności fizycznej i urody za wartości pozytywne. Dotyczy 
on także afirmacji aktywności ludzkiej na rzecz nie tylko duchowego, intelektu
alnego, moralnego i społecznego rozwoju, ale także fizycznego i zdrowotnego.

Trzeba wskazać na obszar, na którym występuje największy rozziew mię
dzy humanizmem czystym a humanizmem chrześcijańskim. Chodzi tu przede 
wszystkim o obszar etyki. Humanizm chrześcijański zakłada rygoryzm etycz
ny, nawiązujący do niezbywalnej godności człowieka, natomiast humanizm 
czysty, powiązany z liberalizmem demokratycznym, do pluralizmu etycznego, 
powierzającemu człowiekowi, jego rozumowi, odpowiedzialność za konstru
owanie obowiązujących norm, zasad, reguł i praw. Ten konflikt w niezwykle 
jaskrawej formie występuje na gruncie sportu wyczynowego.
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22 Jan  P a we ł  II,  Spotkanie z drużyną piłkarzy w dnia 13 grudnia 1980 roku. W: J an P a 
weł  II,  Nauczanie papieskie. T. 3, cz. 2. Poznań 1986, s. 834-835.
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TH E UNIVERSALISATION OF ATTITUDES OF TH E HIERA RCH IC 
CHURCH DUE TO  PHYSICAL EDUCATION 

S u m m a r y
In my paper titled „The universalisation of attitudes of the hierarchic church due to physical 

education”. I have tried to show an evolution of social science but the most attitudes of the Polish 
clergy to physical education.

From a theoretical and empirical analysis ensues those fundamental values of this disdain in 
the past became rehabilitated.

The temporal world, muman’s activity, human’s body got a postivc value which also deserves 
an honour from teological and religious pont of view. Through an acceptation of the main values 
of physical education it was introducend to an area of interest of the church and became an 
important medium of realisation of educational process and formation of children and youth. An 
example of that is the religious csction of physical education veiy well acting in our country.


