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Mi dzy wyborem i konieczno ci . 

Kryzys powo ania i identyfikacji kap a skiej 

w ród ksi y rzymskokatolickich w Polsce. 

Studium socjologiczne 
 

 

Dok adne wyja nienie problemu badawczego, który podejmuj  w tytule tego 

studium socjologicznego, wymaga uprzedniego okre lenia istoty i specyfiki po-

j  zastosowanych w jego tre ci. Uwag  nale y zwróci  na trzy poj cia u yte 

w tytule studium: to samo  kap a ska ksi dza katolickiego, kryzys to samo ci 

kap a skiej ksi dza, ród a i czynniki kryzysu to samo ci kap a skiej ksi y 

rzymskokatolickich w Polsce. Wyja nienie tych poj  u atwi analiz  badanego 

zjawiska kryzysu to samo ci kap a skiej ksi y polskich, za  szerzej umo liwi 

na wietlenie skomplikowanych losów ich powo ania kap a skiego. 
 

 

1. Specyfika to samo ci kap a skiej ksi dza katolickiego 
 

Czym jest kap a stwo – specyficznym powo aniem yciowym m czyzny 

o charakterze religijnym, czy te  zwyk ym, jak ka dy inny, zawodem polegaj -

cym na profesjonalnym wykonywaniu zada  i czynno ci religijnych i kultowych 

oraz nauczaniu ludzi zasad wiary religijnej? Co zasadniczo odró nia i oddziela 

kap ana od innych cz onków Ko cio a – duchownych i wieckich, a kap a stwo 

od zawodów wieckich, o identycznej skali znaczenia spo ecznego? Jakie fun-

kcje i zadania sk adaj  si  na rol  kap ana w Ko ciele i w spo ecze stwie – w jej 

wymiarze religijnym i wieckim? Czym jest i w czym si  uwidacznia to samo  

kap a ska ksi dza rzymskokatolickiego – parafialnego i zakonnego? 

Poprawne odpowiedzi na te pytania umo liwi  ukazanie istoty i celu ka-

p a stwa hierarchicznego w Ko ciele rzymskokatolickim, a zarazem u atwi  zro-

zumienie specyfiki to samo ci kap a skiej ksi dza oraz istoty i dynamiki kry-
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zysu tej to samo ci. Kryzys ten dotyka wielu ksi y na wiecie i w Polsce. Pra-

wid owe odpowiedzi na te pytania u atwi  te  Ko cio owi – zdaniem teologów – 

stosowne dzia ania organizacyjne, marketingowe i propagatorskie, które zmie-

rzaj  do pozyskania i formacji nowych adeptów zawodu kap a skiego. Bez no-

wych i dobrze ukszta towanych kadr kap a skich Ko ció  instytucjonalny nie 

móg by realizowa  systematycznie w asnej misji religijnej w wiecie. Potrzebuje 

on ci g ego dop ywu nowych, profesjonalnie wykszta conych kadr zawodowych 

– kap anów, którzy swoje ycie i plany zwi  z losem Ko cio a i z oczeki-

waniami wspólnot parafialnych1. 

W konceptualizacji w asnych bada  socjologicznych wychodz  z za o enia, 

e fundamentem i odniesieniem dla to samo ci kap a skiej ksi dza katolickiego 

jest teologiczna koncepcja kap a stwa instytucjonalnego, która wskazuje na jego 

zasadnicze cechy i na podstawowy jego cel. Najprecyzyjniej t  koncepcj  ka-

p a stwa ujmuje i analizuje Sobór Watyka ski II, poniewa  w swej interpretacji 

uwzgl dnia on aspekty i elementy strukturalne i funkcjonalne kap a stwa hie-

rarchicznego, a tak e ukazuje oficjalny model kap ana katolickiego2. Sobór ten 

naucza, e kap a stwo s u ebne oznacza w swej istocie zjednoczenie i upodob-

nienie si  kap ana do Jezusa Chrystusa jako jedynego i prawdziwego Kap ana, 

Proroka i Pasterza. W swojej doktrynie kap a skiej Sobór ten ustali  i utrwali  

równowag  mi dzy trzema g ównymi funkcjami kap ana: prorock  (g oszenia 

i nauczania zasad Ewangelii), kap a sk  (u wi cania i sk adania ofiary eucha-

rystycznej), duszpastersk  (kierowania wspólnot  wiernych wieckich, ich reli-

gijno ci  i moralno ci ). Sobór zaznacza, e te trzy sk adniki i w adze maj  

w kap a stwie identyczne znaczenie, dlatego przesadne akcentowanie lub wia-

dome lekcewa enie ka dej z nich zamazuje i zniekszta ca w a ciwe relacje, za  

w praktyce mo e wywo a  kryzys powo ania kap a skiego lub kryzys to sa-

mo ci kap a skiej u ksi dza. Inaczej ujmuj c, zlekcewa enie tych relacji mo e 

os abi  lub za ama  identyfikowanie si  ksi dza z w asnym kap a stwem,  urz -

dem kap a skim, który sprawuje w Ko ciele, we wspólnocie parafialnej. Spra-

wowanie kap a stwa urz dowego poza wspólnot  ko cieln , czy te  odgrywanie 

roli kap a skiej poza instytucj  Ko cio a, zatraca swój sens i cel podstawowy, 

staje si  czynno ci  bezzasadn  i zb dn  w wymiarze sakralnym3. W uj ciu te-

                                                 
1 J. Ratzinger, La Chiesa, Milano 1991, s. 75–93; M. Thurian, L’identita del sacerdoti, Milano 

1993, s. 42–45; M. Thurian, To samo  kap ana, t um. J. Machnia, Kraków 1996, s. 11–18.  
2 J. Baniak, Model kap ana diecezjalnego w Ko ciele katolickim – analiza socjologiczno-teolo- 

giczna, „Cz owiek i wiatopogl d” 1987, nr 8, s. 72–85. 
3 Zob. A. Gounelle, Le sacerdoce universel, „Etudes Theologique et Religieuses” 1988, nr 63, 

s. 428–430; J. Baniak, Problem roli spo ecznej kap ana, „Teologia Praktyczna”, UAM, 2003, 

t. 3, s. 251–275. 
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ologicznym, kap an jest wyposa ony w specyficzn  „charyzm ” kap a sk , któ-

ra wyra a si  w a nie w tych trzech jego funkcjach, chocia  wyraz ten uwida-

cznia si  w najwy szym stopniu wówczas, gdy kap an celebruje msz  wi t 4. 

Sobór Watyka ski II zestawi  s u ebne kap a stwo biskupów i prezbiterów 

z powszechnym („królewskim”) kap a stwem wieckich jako cz onków Ko-

cio a. Z kolei dekret „Presbyterorum ordinis” usi uje przywróci  równowag  

w soborowej doktrynie dotycz cej pos ugi kap a skiej biskupów i roli wieckich 

w Ko ciele. Dekret ten jednak – jak zauwa a Gisbert Greshake – nie przyczyni  

si  do odnowienia autentycznej duchowo ci kap a skiej prezbiterów i biskupów, 

nie przywi zuj c do niej wi kszej wagi5. Podobnie w tej kwestii wypowiadaj  

si  tak e inni teologowie i krytycznie odnosz  si  do sfery duchowo ci bisku-

pów i kap anów6. To spojrzenie na kap a stwo s u ebne okaza o si  problema-

tyczne i wywo ywa o pytania dotycz ce istoty to samo ci kap a skiej ksi y 

(prezbiterów). Na przyk ad Max Thurian wprost pyta, czy to w a nie w her-

meneutyce teologicznej Soboru Watyka skiego II nale y dostrzega  pocz tek 

kryzysu to samo ci kap a skiej ksi y i jednocze nie przyczyn  za amywania 

si  (s abni cia) duchowo ci kap a skiej u licznego odsetka ksi y w parafiach 

i we wspólnotach zakonnych? Czy odej cie od tradycji i zbyt s abe akcentowa-

nie kap a skiego charakteru prezbiterów spowodowa o przesadnie laickie i ty-

powo „zawodowe” uj cie pos ugi duszpasterskiej ksi y i jej desakralizacj ? 

Czy ta tendencja mog a spowodowa  zbyt szerokie „uzawodowienie” kap a -

stwa hierarchicznego i zmian  jego miejsca w systemie warto ci danego ksi -

dza?7. Pos uga kap a ska ksi dza mo e by  prze ywana w pe ni – zdaniem tego 

teologa – i autentycznie sprawowana wówczas, gdy zostanie zachowana równo-

waga mi dzy podstawowymi funkcjami prorock , kap a sk  i pastersk . Z ama-

nie tej równowagi mo e wywo a  u ksi dza kryzys powo ania, kryzys to samo-

ci kap a skiej oraz przesadnie subiektywne jego podej cie (nastawienie) do 

istoty urz du kap a skiego i do zada , jakie zleci  mu Ko ció  do wykonywania 

w dniu wi ce  kap a skich. Zdaniem M. Thuriana, kap an s u y Ewangelii 

i wspólnocie ko cielnej, lecz przede wszystkim musi on by  „mistrzem” modli-

twy i kontemplacji, gdy  te cechy u atwi  mu jedno  i czno  duchowo- 

                                                 
4 Zob. M. Tillard, La qualite sacerdotale du ministere chretien, „Nouvelle Revue Theologique” 

1973, nr 56, s. 481–514; B. Sesboue, Ministere et sacerdoce, [w:] Le minister salon le Nouveau 

Testament, Paris 1974, s. 473–486. 
5 G. Greshake, By  kap anem – teologia i duchowo  urz du kap a skiego, t um. K. Wójtowicz, 

Wroc aw 1983, s. 17–20. 
6 S. Dianich, Theologia del ministero ordinato, Roma 1984, s. 194–211; Ph. Rolland, Les ambas-

sadeurs du Christ, Paris 1991, s. 109–118. 
7 Zob. M. Thurian, L’identita…, s. 16–18. 
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-religijn  z Jezusem jako Najwy szym Kap anem, a tak e umo liwi  mu sakra-

mentalne uobecnienie Jego ofiary eucharystycznej i ci g e wstawiennictwo za 

wiernymi8. Te w a nie cechy i mo liwo ci osobowe odró niaj  kap ana od kato-

lików wieckich i od osób zakonnych i od ról, jakie oni odgrywaj  w strukturach 

Ko cio a i w spo eczno ciach religijnych. 

Gisbert Greshake uwa a, e to samo  kap ana katolickiego uwidacznia si  

w specjalnym „wybraniu” go przez samego Boga oraz w akceptacji jego „powo-

ania” przez Ko ció  na urz d prezbitera. W powo aniu tym Bóg daje „propozy-

cj ” wybranemu m czy nie, aby zosta  Jego kap anem w Ko ciele swego Syna 

Jezusa Chrystusa. Przyjmuj c t  Bo  „propozycj ”, kap an powinien odda  sa-

mego siebie Jezusowi, w pe nej jedno ci z Nim, lecz najpe niej w pos udze ka-

p a skiej i w modlitwie kontemplacyjnej. Kap an powinien – dodaje autor – 

s u y  Jezusowi Prorokowi przez g oszenie i wyja nianie S owa Bo ego wier-

nym, przez gromadzenie wspólnoty ko cielnej w imi  Chrystusa Pasterza, z po-

moc  Ducha wi tego9. Zachowanie równowagi mi dzy tymi podstawowymi 

funkcjami pos ugi kap a skiej spowoduje – jego zdaniem – i  kap a ski charak-

ter prezbitera pozostawi swoje znami  w jego kap a skiej duchowo ci i osobo-

wo ci. W efekcie tej równowagi kap an „poczuje si ” ca kowicie s ug  ofiary 

eucharystycznej, modlitwy liturgicznej i kontemplacyjnej, a tak e – zgodnie 

z wymogami Ko cio a – zrozumie sens w asnej pos ugi kap a skiej we wspól-

nocie ko cielnej oraz z atwo ci  przyjmie warunki swojej pos ugi w ród ludzi 

religijnych. Max Thurian wyja nia, e dzi ki zintegrowaniu tych trzech funkcji, 

kap an jest nie tylko „urz dowym pracownikiem” Ko cio a instytucjonalnego, 

lecz tak e ci gle pozostaje „s ug  gotowym s ucha , przyjmowa , spowiada  

i prowadzi  tych, którzy potrzebuj  jego pos ugi duszpasterskiej”10. W uj ciu 

psychologicznym11 kap an powinien chcie  i umie  dobrowolnie zrezygnowa  

„z siebie” i „dla siebie”, a zarazem odda  siebie ca ego i w asne plany yciowe 

innym ludziom, a poprzez nich odda  si  ostatecznie Bogu i Ko cio owi w po-

kornej s u bie i w bezinteresownej mi o ci. W tak rozumianej mi o ci i s u bie 

Bogu i ludziom Ko ció  da od kap anów dobrowolnej rezygnacji z osobistego 

prawa do mi o ci ma e skiej, ojcowskiej i rodzinnej, ze zwi zku emocjonal-

nego i seksualnego z kobiet , a jednocze nie proponuje im samotne ycie w do-

zgonnym celibacie. Kap a ski charakter ycia i pos ugi ksi dza jest wi c – zda-

                                                 
8 Tam e, s. 16–17. 
9 G. Greshake, dz. cyt., s. 24–25. 
10 M. Thurian, L’identita…, s. 78. 
11 S. Kuczkowski, Niektóre sugestie wspó czesnej psychologii pastoralnej dla duszpasterstwa, 

„Homo Dei” 1974, nr 2, s. 123-130. 
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niem Gisberta Greshake – istotnym warunkiem okre lenia to samo ci i ducho-

wo ci kap ana, a tak e dynamiki kryzysu obu tych cech osobowych ksi dza12. 

Za o enia te sk aniaj  do pytania, czy ten trudny i odpowiedzialny warunek 

Ko cio a potrafi  i chc  zaakceptowa  i skutecznie realizowa  wszyscy kap ani, 

czy te  jedynie niektórzy spo ród nich, za  pozosta ych wymóg ten przerasta 

swoim zakresem i g bi , w wyniku czego dotyka ich kryzys powo ania i kryzys 

w asnej to samo ci kap a skiej? Je li kryzys ten ksi a prze ywaj , to w czym 

on najcz ciej si  wyra a i jaki odsetek ksi y potrafi go skutecznie przezwy-

ci y  i dochowa  wierno ci swemu powo aniu kap a skiemu? 
 

 

2. Kryzys to samo ci kap a skiej ksi dza – jego specyfika 

 i dynamika 
 

Poj cie „kryzys” ma wiele wyja nie  i liczne zastosowania praktyczne. 

E. Aronson pisze, e w popularnym rozumieniu kryzys oznacza niebezpiecznie 

rozwijaj c  si  sytuacj  yciow  jednostki ludzkiej lub grupy spo ecznej13. Jed-

nak najszersze zastosowanie to poj cie ma w psychologii i psychiatrii14. Zeno-

mena P u ek twierdzi, e nadal nie ma jasnej i wyczerpuj cej teorii kryzysów 

egzystencjalnych, czyli takiej teorii, która uwzgl dnia aby ka dy rodzaj kryzysu 

oraz wszystkie jego elementy sk adowe. Z tego powodu – zaznacza autorka – 

konieczna wydaje si  koncentracja na okre lonym typie i na odpowiednim za-

kresie kryzysu, czyli na takim kryzysie, o którym chcemy mówi  w konkretnej 

sytuacji lub w potrzebie yciowej cz owieka15. 

Kryzys – jako zjawisko i proces – obejmuje takie sytuacje i okoliczno ci, 

które wymagaj  zasadniczego rozstrzygni cia lub wyja nienia, gdy  inaczej tru-

dno b dzie je zrozumie  i zaakceptowa . Sytuacje te wywo uj  przej ciowe za-

chwianie równowagi psychicznej i emocjonalnej u jednostki, czy te  utrat  rów-

nowagi spo ecznej w grupie ludzkiej. Wyst puj  liczne ród a i przyczyny kry-

zysów yciowych u ludzi: konflikty ma e skie i rodzinne, napi cia polityczne, 

wojny, rewolucje, marginalizacja spo eczna, bezrobocie, inflacja, terroryzm, ka-

tastrofy naturalne, problemy emocjonalne i seksualne, trudno ci edukacyjne 

i stresy zawodowe, k opoty w relacjach z w adz  ró nego rodzaju, trudno ci ety-

                                                 
12 G. Greshake, dz. cyt., s. 26. 
13 Zob. E. Aronson, Cz owiek – istota spo eczna, Warszawa 1978, s. 193–219. 
14 Zob. E.R. Hilgard, Wprowadzenie do psychologii, Warszawa 1967, s. 735–766; Psychologia 

kliniczna, red. A. Lewicki, Warszawa 1972, s. 157–200. 
15 Zob. Z. P u ek, Psychologia pastoralna, Kraków 1994, s. 86–126. 
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czne i moralne, k opoty religijne i wiatopogl dowe, z e stosunki z instytucjami 

ko cielnymi, k opoty w dzia alno ci naukowej itp. 

Uwagi te sk aniaj  do refleksji nad adekwatn  definicj  kryzysu kap a stwa 

zawodowego i kryzysu to samo ci kap a skiej ksi y. Czym w swej istocie jest 

i w czym si  wyra a ten kryzys? Jak kryzys ten ewoluuje w yciu konkretnego 

ksi dza – parafialnego i zakonnego – identycznie czy odmiennie? Jakie czynniki 

wywo uj  ten kryzys, a co on sam powoduje w yciu osobistym i zawodowym 

ksi dza? Jakie czynniki nasilaj , a jakie os abiaj  kryzys powo ania i kryzys to -

samo ci kap a skiej u ró nych ksi y katolickich? 

W badaniach w asnych przyj em takie okre lenie kryzysu egzystencjalnego, 

które umo liwi mi diagnoz  zachowania ksi dza jako zachowania nietypowego, 

czyli uwzgl dniam typ kryzysu ostrego, g bokiego i rozleg ego, który zagra a 

spójno ci i integralno ci osobowej ksi dza i jego to samo ci kap a skiej, jego 

pe nej identyfikacji z urz dem kap a skim, z obowi zuj cym w Ko ciele mode-

lem kap ana i z rol  kap ana, jak  odgrywa on w strukturach ko cielnych 

i w spo ecze stwie. Takie wyja nienie kryzysu kap a stwa, zgodne z sytuacj  

bytow  i zawodow  ksi dza katolickiego, dostrzegamy u licznych badaczy kry-

zysów egzystencjalnych i zawodowych, którzy uwzgl dniaj  ich genez , ewo-

lucj , ród a i dynamik  w yciu okre lonych jednostek ludzkich. W analizie tej 

warto zwróci  uwag  na te koncepcje kryzysu egzystencjalnego, w których 

z atwo ci  mo na zauwa y  elementy kryzysu zawodu i powo ania kap a -

skiego i kryzysu to samo ci kap a skiej ksi y. Na przyk ad Lindeman i Caplan 

twierdz , e kryzys oznacza swoist  reakcj  cz owieka na trudn  i skompliko-

wan  sytuacj , w której ju  nie mo na wykorzysta  w asnych umiej tno ci w ro-

zwi zywaniu istotnych problemów yciowych, poniewa  s  one nieadekwatne 

do typu i rozmiaru tej sytuacji. W wietle tej opcji mo na przyj , i  w yciu 

ksi dza zaistnia a nowa sytuacja, która zak óci a dotychczasowy jego tryb i styl 

ycia codziennego – osobistego, zawodowego, rodzinnego, kole e skiego, 

wspólnotowego. W efekcie tej zmiany ksi dz zosta  zmuszony do poszukiwania 

nowych sposobów wyja niania i rozwi zywania zaistnia ych problemów, które 

maj  wyra ne znamiona sytuacji kryzysowej. W rzeczywisto ci za  to jaka  

wa na przeszkoda utrudnia lub uniemo liwia mu realizowanie podstawowych 

celów yciowych, bez których jego przysz o  straci swoje znaczenie. Zatem 

w yciu ksi dza ów kryzys oznacza za amanie si  jego osobistej identyfikacji 

z katolick  koncepcj  kap a stwa hierarchicznego, a w praktyce – zahamowanie 

realizacji czy spe niania podstawowych funkcji i wykonywania zada  kap a -

skich w parafii lub we wspólnocie zakonnej16. To rozumienie kryzysu egzysten-

                                                 
16  Cyt. za: Z. P u ek, dz. cyt., s. 87. 
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cjalnego w du ym stopniu u atwia w a ciw  interpretacj  istoty, ewolucji i dy-

namiki kryzysu to samo ci kap a skiej ksi dza, a tak e umo liwia wyja nienie 

ró nych trudno ci yciowych ksi y zwi zanych z tym ich kryzysem lub wywo-

anych przez niego, cz sto odmiennych w spo eczno ci diecezjalnej i we wspól-

nocie zakonnej. 

W wyja nieniu istoty kryzysu to samo ci kap a skiej ksi y pomocna jest 

równie  Gordona W. Allporta definicja kryzysu yciowego17, w której on zak a-

da, e kryzys oznacza trudn  i z o on  sytuacj  yciow  jednostki, która mo e 

zaistnie  niespodziewanie w jej codziennym yciu i domaga  si  od niej, jako 

dotkni tej kryzysem, zasadniczych zmian w osobowo ci oraz nowych metod 

adaptacji do zaistnia ej sytuacji. Kryzys przypomina te  ksi dzu, e dotychcza-

sowe metody rozwi zywania problemów yciowych s  ju  nieodpowiednie, 

zawodne i nieskuteczne, e nie pozwalaj  mu one uto samia  si  w pe ni z ka-

p a stwem katolickim i z zadaniami, jakie s  z nim wprost zwi zane, z rol  ka-

p ana parafialnego lub zakonnego. Ta definicja kryzysu egzystencjalnego wy-

ja nia w pe ni kryzys powo ania i kryzys to samo ci kap a skiej ksi dza we 

wszystkich jego aspektach i skutkach – kiedy on z amie przysi g  celibatu, po-

padnie w konflikt z w adz  ko cieln , przestanie modli  si  indywidualnie i spo-

wiada  regularnie, czy te  zrewiduje autentyczno  swojego powo ania kap a -

skiego lub równocze nie z nim powo ania zakonnego. W ka dej z tych sytuacji 

kryzys powo ania i kryzys to samo ci kap a skiej ksi dza jest nieunikniony, 

zawsze mo e dotkn  ksi dza w parafii i we wspólnocie zakonnej, nasilaj c si  

lub os abiaj c swoj  dynamik . 

Kryzys to samo ci kap a skiej wyja nia te  definicja kryzysu sformu owana 

przez S. Lazarusa18, w której on zak ada, e jednostka ludzka lub grupa spo-

eczna, b d ca w stanie kryzysu egzystencjalnego, jest realnie nara ona na kon-

kretne wymagania doktrynalne i instytucjonalne, jakim sama nie potrafi spros-

ta , albo te  znalaz a si  ona na granicy wyj cia z zaistnia ego impasu. Ta sytua-

cja „niemocy” lub „nieporadno ci” yciowej jednostki mo e trwa  w czasie tru-

dnym do ustalenia czy przewidzenia, co jeszcze bardziej zniech ca j  do racjo-

nalnego wyja nienia zaistnia ej sytuacji i do ostatecznego jej rozwi zania. Autor 

twierdzi, e w kryzysie, jako swoistym „stanie za amania” dotychczasowego 

systemu znacze , odniesie , warto ci i legitymizacji, nacisk jest po o ony na ten 

okres ycia jednostki „za amanej yciowo”, w którym najsilniej oddzia uje za-

                                                 
17 Zob. G.W. Allport, The nature of prejudice, Reading 1954, s. 23–33; ten e, The historical back-

ground of social psychology, [w:] The handbook  of social psychology, red. G. Lindzey, E. Aron- 

son, vol. 1, Reading 1985, s. 1–46. 
18 Cyt. za: Z. P u ek, dz. cyt., s. 87–89. 
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gro enie i frustracja, uniemo liwiaj c jej adaptacj  do nowej sytuacji yciowej. 

Ta koncepcja kryzysu yciowego przypomina, e ksi dz prze ywaj cy ostry 

kryzys swej to samo ci kap a skiej, to ksi dz wiadomie kontestuj cy w asne 

kap a stwo i rol  z nim zwi zan , to ksi dz, który stopniowo przestaje uto -

samia  si  z modelem kap ana proponowanym przez doktryn  Ko cio a rzym-

skokatolickiego, z jego warunkami formalnymi, jakie otrzyma  w dniu swoich 

wiece  kap a skich od w adzy ko cielnej i musia  przyj  je za swoje w asne 

do realizacji, je li chcia  zosta  kap anem, a tak e z warto ciami i normami reli-

gijno-moralnymi okre laj cymi kap a stwo hierarchiczne, przynajmniej do mo-

mentu, w którym sam zacz  je kwestionowa  i odrzuca  jako „wi ce” dla 

siebie. W wyniku tego „protestu” ksi dz ten chce osi gn  te cele i warto ci, 

których dot d nie móg  mie  dla siebie, które by y mu niedost pne i zabronione, 

cho by przez celibat, bezwzgl dne pos usze stwo swojemu biskupowi i lub 

ubóstwa. W aspekcie psychologicznym, brak dost pu do tych warto ci egzysten-

cjalnych i d e  osobistych ma silne pod o e emocjonalne i seksualne, bardzo 

trudne do przezwyci enia, budz ce w ksi dzu jego poczucie m sko ci, dot d 

„u pionej” wymaganiami planowej bez enno ci, czyli narzuconej kap anom 

doktrynalnie i formalnie przez w adz  ko cieln 19. Sytuacja ta cz sto frustruje 

ksi dza, przez co staje si  on agresywny wobec instytucji Ko cio a i wobec jego 

uregulowa  prawno-kanonicznych i doktrynalnych, które narzucaj  mu celibat 

i samotno , ograniczaj  poczucie wolno ci osobistej i nakazuj  pe n  podle-

g o  w adzy ko cielnej. Kap an sfrustrowany atwo podwa a racjonalno  dok-

trynalnych za o e  Ko cio a, jego zasady moralne i normy etyczne, kwestionuje 

i w ko cu odrzuca model i styl ycia kap ana samotnego, a jednocze nie opo-

wiada si  za warto ciami wynikaj cymi z mi o ci interpersonalnej, jak i za sta-

bilnym zwi zkiem ma e skim z kochan  i kochaj c  go kobiet , za w asn  

rodzin  i potomstwem. Jednak zwi zek ksi dza z kobiet  mo e by  jedynie 

„przej ciowy” lub „czasowy”, kiedy ksi dz zdo a „opanowa ” swój kryzys emo-

cjonalny i kryzys swego powo ania, w efekcie czego nie odrzuci on kap a stwa 

dla za o enia z t  kobiet  trwa ego zwi zku partnerskiego. W takiej sytuacji 

raczej zdecyduje si , jako zakochany, na nieformalny zwi zek z kobiet , a tym 

bardziej post pi tak wtedy, kiedy ma ju  z ni  dziecko, lecz nie chce zre-

zygnowa  z wykonywania zada  kap a skich w parafii lub we wspólnocie za-

konnej. Z drugiej za  strony, ycie ksi dza w konkubinacie z kobiet  nie os abia 

                                                 
19 Zob. B. Wojciszke, Psychologia mi o ci – intymno , nami tno , zaanga owanie, Gda sk 

1999, s. 43–48; J. Baniak, Mi o  ma e ska w wyobra eniach katolików polskich, „Pozna skie 

Studia Teologiczne” 2007, t. 21, s. 285–306; M. Ry , Psychologia ma e stwa. Zarys pro-

blematyki, Otwock 1977, s. 30–34; W. Fija kowski, Mi o  w spotkaniu p ci, Warszawa 1977, 

s. 32–45. 
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ani nie usuwa kryzysu jego powo ania i kryzysu jego identyfikacji z kap a -

stwem opartym na celibacie, a wr cz przeciwnie, kryzys ten pot guje i rozszerza 

na inne sfery ycia ich obojga. Kryzys ksi dza wp ywa te  na z e samopoczucie 

jego partnerki i zniech ca j  do trwania w zwi zku z nim, poniewa  anga uje si  

ona emocjonalnie w jego problemy osobiste i zawodowe, nie s  jej oboj tne jego 

stany zaburze  emocjonalnych i nerwowych. Wyniki bada  w ród „by ych” ksi -

y polskich i ich on potwierdzaj  wyst powanie tego w a nie syndromu wza-

jemnego „uzale nienia” emocjonalnego w ich trwa ym zwi zku konkubenckim20. 

Zenomena P u ek twierdzi, e kryzysy egzystencjalne mog  by  cykliczne 

i powtarza  si  wielokrotnie u tej samej jednostki, poniewa  maj  one najcz -

ciej silnie zró nicowan  dynamik , wywo an  przez ró ne czynniki. Osoby 

prze ywaj ce kryzys egzystencjalny cz sto s  bezradne i ma o odporne na stres, 

st d najcz ciej oczekuj  wsparcia i pomocy od kogo  sobie bliskiego i zau-

fanego, kto potrafi i zechce dostrzec i zrozumie  ich po o enie osobiste, w asne 

ich uwarunkowania, poziom frustracji i apatii czy agresji, a zarazem u atwi im 

osobiste pokonanie nabrzmia ych problemów i trudno ci, umo liwi im powrót 

do funkcjonowania w normalnych warunkach ycia i osi gni cie znacz cych 

warto ci. Autorka zaznacza, e w ostrym stadium swego kryzysu to samo ci 

osoby takie potrzebuj  pomocy terapeutycznej psychologa, psychiatry lub ka-

p ana – doradcy duchowego21. Ta etiologia kryzysu egzystencjalnego jest odpo-

wiedni  interpretacj  specyfiki kryzysu powo ania i kryzysu to samo ci kap a -

skiej ksi y parafialnych i zakonnych, mimo, i  kryzys ten mo e mie  u swego 

pod o a czynniki odmienne dla obu rodowisk ko cielnych, a tym bardziej dla 

ró nych rodowisk wieckich. Kap a stwo oparte na celibacie bynajmniej nie 

chroni ksi y od trudnych kryzysów egzystencjalnych, emocjonalnych, psycho-

logicznych i zawodowych, a wr cz przeciwnie, cz sto sprzyja im bardziej ni  in-

ne, znacz ce spo ecznie zawody wieckie. 

Nale y wyra nie zaznaczy , e po ród wielu ró nych kryzysów egzysten-

cjalnych mo na dostrzec równie  kryzysy charakterystyczne dla osób duchow-

nych – ksi y i zakonników obojga p ci, które wywo uj , utrwalaj  i dynamizuj  

specyficzne czynniki, rzadko spotykane w rodowiskach typowo wieckich. 

Kryzysy powo ania kap a skiego i kryzysy to samo ci kap a skiej ujawniaj  

                                                 
20 Zob. J. Baniak, Dlaczego ksi a w Polsce rezygnuj  z kap a stwa?, „Przegl d Powszechny”, 

t. 306: 2000, nr 5, s. 158–176 oraz nr 6, s. 317–324; ten e, Katecheza szkolna w opiniach i oce-

nach m odzie y i rodziców, „Pozna skie Studia Teologiczne” 2000, t. 9, s. 237–260; ten e, Wier-

no  powo aniu a kryzys to samo ci kap a skiej. Studium socjologiczne na przyk adzie Ko cio a 

w Polsce, Pozna  2000; ten e, Rezygnacja z kap a stwa i wybór ycia ma e sko-rodzinnego 

przez ksi y rzymskokatolickich w Polsce. Studium socjologiczne, Kraków 2001. 
21 Zob. Z. P u ek, dz. cyt., s. 87–88. 
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trudno ci, na które napotykaj  ksi a parafialni i zakonni w procesie odnajdowa-

nia w asnej odr bno ci osobowej i stanowej, jak i podczas spe niania funkcji 

i wykonywania zada  kap a skich w trudnych sytuacjach i okoliczno ciach y-

ciowych, nierzadko ekstremalnych, nietypowych, w zetkni ciu z ustalonymi re-

gu ami post powania i formami ycia w strukturach ko cielnych i wieckich. 

Pewne trudno ci yciowe ksi a przezwyci aj  i opanowuj  kryzys swojej to -

samo ci kap a skiej, dochowuj  wierno ci w asnemu powo aniu kap a skiemu 

i wykonuj  zawód kap a ski. Jednak u niektórych ksi y kryzys to samo ci 

przybiera bardzo ostry przebieg, z którym oni ju  nie potrafi  sobie sami pora-

dzi , który przerasta skal  ich odporno ci psychicznej, nerwowej i emocjonalnej, 

wi c przegrywaj  „walk ” z jego presj  i tempem przebiegu. W efekcie tego 

„natarcia” kryzysu liczni ksi a kwestionuj  swoje powo anie i podejmuj  my li 

lub „wst pn ” decyzj  dotycz c  rezygnacji z kap a stwa i powrotu do ycia 

wieckiego, zawieraj  ma e stwa i zak adaj  w asne rodziny z wcze niej po-

znanymi kobietami22. 
 

 

3. ród a kryzysu to samo ci kap a skiej wskazane przez 

 badaczy ycia ksi y 
 

W literaturze psychologicznej mo na spotka  wiele teorii, które staraj  si  

obiektywnie ukaza  i wyja ni  ród a kryzysów egzystencjalnych u ludzi w ró -

nym wieku i wykonuj cych ró ne zawody, czy nale cych do odr bnych stanów 

i grup spo ecznych. Teorie te równie  pomagaj  w ustaleniu róde  kryzysu to -

samo ci kap a skiej ksi y katolickich, jako specyficznego kryzysu egzysten-

cjalnego. Na niektóre teorie warto zwróci  uwag  w tej analizie. 

W przekonaniu Williama Jamesa, ród em „kryzysu siebie” czy „kryzysu 

swojej to samo ci” u jednostki cz sto bywa brak mo liwo ci odnalezienia tej 

to samo ci, w asnej jedyno ci i niepowtarzalno ci, oryginalno ci i odr bno ci 

osobowej i grupowej, a tak e brak stylu bycia „tylko sob ” w koegzystencji 

z innymi jednostkami i grupami spo ecznymi. W efekcie – dodaje autor – jedno-

stka mo e mie  poczucie zagubienia, trudno ci z dostrzeganiem osobistej wy-

czno ci w ró nych okoliczno ciach i sytuacjach yciowych, czyli tam, gdzie 

sama si  odnajduje i wp ywa na swoje otoczenie23. Ten typ róde  kryzysu, wi-

docznych szczególnie w okresie m odzie czym i doros ym jednostki, jako „za-

                                                 
22 Zob. J. Baniak, Rezygnacja z kap a stwa..., s. 209–266. 
23 W. James, The varieties of religious experience. A Study in human nature, New York 1968, 

s. 32–33. 
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amania” w asnej to samo ci osobowej, opisuj  te  C.G. Jung i O.H. Mowrer24. 

Kryzys ten, w ich ocenie, najcz ciej cechuje ludzi niedo wiadczonych yciowo 

i niedojrza ych osobowo ciowo, ulegaj cych stresom i napi ciom emo-

cjonalnym. Cz owiek dotkni ty tym kryzysem czuje si  zagubiony i wyob-

cowany z siebie samego, ma trudno ci z odszukaniem swojego miejsca w yciu 

i z nadaniem mu sensu i celu, z odszukaniem w asnej roli w grupie, w od-

czytaniu (odbiorze) w asnej warto ci osobowej po ród innych ludzi, cz sto 

w ród rówie ników i osób sobie bliskich, od których czuje si  uzale niony. Kry-

zys ten ma wiele ró nych przyczyn i powodów, obejmuje wiele sfer ycia jed-

nostki, w tym sfer  jej religijno ci i moralno ci. ród em jego cz sto jest brak 

zaufania do ludzi, nadmierne ich krytykowanie, nik a wi  lub zupe ny brak sty-

czno ci spo ecznych, brak yczliwo ci od innych osób i zbiorowo ci spo ecz-

nych, osamotnienie i samotno , izolacja w rodowisku, poczucie samowystar-

czalno ci i niezale no ci, duma i pycha, osch o  uczuciowa, lekcewa enie in-

nych ludzi – ich serdeczno ci, oddania, ufno ci, bezinteresowno ci, mi o ci, 

przyja ni i empatii. Z. P u ek twierdzi, e kryzysy to samo ci osobowej s  ci-

le powi zane z walk  jednostki o swoj  odr bno  i autentyczno  osobow , 

o swoj  w asn  drog  ycia, o samorealizacj  w okre lonym rodowisku, o za-

znaczenie w nim w asnej odr bno ci, odmienno ci i to samo ci osobowej. Au-

torka wyja nia, e kryzysy te wynikaj  przede wszystkim z nieokre lonej osobo-

wo ci cz owieka, z g bi jego samo wiadomo ci, z jego potrzeby „bycia sob ” 

w rodowisku spo ecznym, z ch ci pozostania w wi zi z innymi i dla dobra in-

nych ludzi, lecz ci gle pozostaj c „tylko” sob . Je li jednostka nie ma mo li-

wo ci „bycia sob ” w ró nych okoliczno ciach swego ycia, wtedy prze ywa 

za amanie, kryzys swojej to samo ci osobowej, ma poczucie „zagubienia” i tru-

dno ci z „odczytaniem” siebie samej i w asnej warto ci. Inaczej mówi c – wtedy 

jednostka prze ywa ostry i rozleg y kryzys swojej to samo ci osobowej25. 

W tych ród ach bez trudu mo na te  odnale  kryzys to samo ci kap a skiej 

ksi dza, jak i kryzys jego powo ania kap a skiego. 

Badacze wskazuj  na wiele ró nych róde  kryzysu to samo ci kap a skiej 

ksi y, w ród których najcz ciej s  wymieniane: obowi zkowy celibat i samo-

tno  yciowa, poczucie wyizolowania spo ecznego, zanik wra liwo ci ducho-

wej, os abienie, a niekiedy zanikanie wiary religijnej i pobo no ci osobistej, 

lekcewa enie zada  kap a skich, podwójna moralno , konflikty z w adz  ko -

cieln  i z katolikami wieckimi, flirty z dziewcz tami i wi zi emocjonalne i sek-

                                                 
24 Zob. C.G. Jung, Modern man in search of a soul, London 1963; ten e, Psychologia a religia, 

Warszawa 1970; O.H. Mowrer, The new group therapy, New Jersey 1964. 
25 Zob. Z. P u ek, dz. cyt., s. 108–109. 
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sualne z kobietami, pragnienie posiadania w asnej wspólnoty ma e sko-rodzin-

nej, niedojrza o  uczuciowa i zaburzenia seksualne, narcyzm, alkoholizm, ma-

terializm praktyczny, bud et czasu wolnego od zaj  zawodowych, pogo  za 

rodkami finansowymi26. 

Niektóre z tych róde  kryzysów egzystencjalnych s  szczególnie niebez-

pieczne dla trwa o ci powo ania i to samo ci osobowej ksi y, a do nich nale y 

niedojrza o  uczuciowa i psychiczna licznych alumnów i ksi y. Problem ten 

podnosz  gruntownie w swoich badaniach ameryka scy psychologowie religii: 

L.M. Rulla, F. Imoda i J. Ridick. Badacze ci s  zdania, e niespójna osobowo , 

jako ród o kryzysu to samo ci osoby duchownej, przejawia si  cz sto ju  u alu-

mnów podczas formacji seminaryjnej, staj c si  powodem ich cierpie , zniech -

cenia yciowego i wielu ró nych problemów, w tym moralnych, a nierzadko 

doprowadza ona te  do ostrego kryzysu ich powo ania kap a skiego. Je li w ta-

kim „stanie emocjonalno ci” – twierdz  ci badacze – alumn zostaje ksi dzem, to 

szybko niedojrza o  ta obejmie jego kap a stwo i spowoduje zaburzenia w jego 

odbiorze i funkcjonowaniu, poniewa  nie poradzi on sobie z samotno ci  wyni-

kaj c  z celibatu i z religijnym wymiarem swego kap a stwa. Niedojrza o  

uczuciowa ma cis y zwi zek ze sfer  erotyki i seksualno ci u wszystkich ludzi 

– kobiet i m czyzn, czyli dotyczy te  rodowiska osób duchownych obojga p ci 

– ksi y parafialnych i zakonnych oraz sióstr i braci zakonnych. Z bada  tych 

psychologów ameryka skich jasno wynika, e 59% zakonników, 26% zakonnic, 

58% alumnów i 62% ksi y do wiadczy o w swoim yciu wielu trudno ci we 

w asnej seksualno ci, w po czeniu z niedojrza o ci  swej emocjonalno ci. Nie-

dojrza o  t  wywo uj  liczne i ró ne czynniki, w tym system wychowania ro-

dzinnego, relacje w osobowej strukturze rodziny pochodzenia, dystrybucja mi o-

ci rodzicielskiej w ród dzieci, mi o  ma e ska rodziców, czy postrzeganie 

w asnej p ciowo ci i seksualno ci27. 

Z kolei A. Godin ród o kryzysu to samo ci kap a skiej ksi y upatruje w l ku 

i obawie przed „niejasnym” i „niepe nym” kap a stwem, w poczuciu swoistej 

„bezradno ci” wobec problemów wywo ywanych przez samotno  i izolacj  

spo eczn  i poczucie osamotnienia, w konfliktach z prze o onymi w diecezji, 

parafii i we wspólnocie zakonnej. Autor ten uwa a te , i  trudno ci z w asn  

seksualno ci  i emocjonalno ci , pragnienie mi o ci kobiety i ch  jej kochania, 

pragnienie ma e stwa i rodziny, bardziej s  skutkami ni  przyczyn  apostazji 

                                                 
26 Zob. A. Manenti, Psichologia e spiritualita – question di metodo, [w:] La spiritualita – inspirazio-

ne, ricerca, formazione, red. B. Secondin, J. Janssens, Roma 1984, s. 55–56; L.M. Rulla, F. Imoda, 

J. Ridick, Antropologia della vocazione, Casale Monferrato 1986, s. 204–206; F. Arinze, Priestly 

celibacy and association with women, „Seminarium”. R. 33: 1993, nr 1, s. 89–92. 
27 L.M. Rulla, F. Imoda, J. Ridick, dz. cyt., s. 205–206. 
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kap a skiej ksi y. Na ogó , twierdzi autor, to inne czynniki wywo uj  kryzys 

to samo ci kap a skiej u ksi y, a inne wprost ich uczuciowo  (zakochanie si  

w kobiecie) i seksualno  (cho  utrzymuj  wi zi seksualne z kobietami). Liczni 

ksi a zawieraj  ma e stwo dopiero po porzuceniu kap a stwa, a nie „planuj ” 

tej czynno ci wcze niej, w tym tak e w okresie swego za amania egzysten-

cjalnego28. 

T. Anatrella twierdzi, e ród em kryzysu kap a stwa s  niew a ciwe posta-

wy ksi y i alumnów wobec seksu i erotyki, jak i ich nastawienie do w asnej 

potrzeby seksualnej. Autor ten zaznacza, e ksi dz jest normalnym m czyzn  

i dlatego jest mu niezmiernie trudno ca kiem zrezygnowa  z wi zi seksualnej 

i uczuciowej z kobiet , nawet dla tak szlachetnych celów, jakie wynikaj  

z powo ania kap a skiego i zakonnego; podobnie kszta tuje si  sytuacja z emo-

cjonalno ci  i seksualno ci  kobiet zakonnic, które tak e pragn , mimo lubu 

czysto ci, wi zi z m czyzn , cho  wiedz  o tym, e potrzeby tej nie mog  i nie 

wolno im zrealizowa . Podobnie, cho  rzadziej, realizuj  lub blokuj  realizacj  

potrzeby seksualnej ksi a i zakonnicy o orientacji homoseksualnej – oni te  

pragn  wi zi emocjonalnej i seksualnej z partnerem (geje) lub z partnerk  (les-

bijki). Rezygnacja ze zwi zków uczuciowych i seksualnych staje si  autenty-

cznie mo liwa u ksi dza odpornego psychicznie i poprawnie rozumiej cego sens 

i cel tej rezygnacji, z my l  o uzyskaniu warto ci religijnych, w tym wypadku 

cenniejszych i wa niejszych od warto ci, jakie postanowi  po wi ci  dla osi -

gni cia tych pierwszych, czyli mi o  ma e sk , ojcowsk  i rodzinn 29. 

Z kolei A. Bissi, bior c pod uwag  wyniki w asnych bada  empirycznych, 

twierdzi, i  to p e  osoby duchownej mo e by  ród em kryzysu jej to samo ci 

kap a skiej lub zakonnej. P e , bowiem, oddzia uje bezpo rednio i istotnie na 

dojrza o  lub niedojrza o  psychiczn , uczuciow , spo eczn  i seksualn  osób 

konsekrowanych, na ich trudno ci w tych sferach ycia. W wyniku tego wp ywu 

p ci ksi a i bracia zakonni (m czy ni – duchowni) odznaczaj  si  swoistym 

„egoizmem” zmys owym i seksualnym, natomiast zakonnice (kobiety – duchow-

ne) s  bardziej egoistyczne uczuciowo i zazdrosne homoseksualnie (o przyja  

i mi o  innych sióstr zakonnych), jak i o uczucia religijne do Jezusa i o Jego 

mi o  (obr czka na serdecznym palcu zakonnicy jest symbolem jej za lubin 

Jezusowi); zakonnice tak e cz ciej ni  ksi a i zakonnicy obiekty kultu religij-

nego postrzegaj  nienaturalnie, w sensie mistycznym i realistycznym30. 

                                                 
28 A. Godin, The psychology of religious vocation, New York 1986, s. 32–34. 
29 Zob. T. Anatrella, Celibato sacerdotale e maturita della persona, „Sacrum Ministerium”, R. 3: 

1972, nr 2, s. 126–132. 
30 Zob. A. Bissi, Maturita umana, cammino di transcendenza, Casale Monferato 1991, s. 220–230. 
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F. Arinze, powo uj c si  na wyniki w asnych bada  empirycznych, uwa a, e 

dwuznaczne i niemoralne, pe ne flirtu i zaanga owania uczuciowego i ero-

tycznego, czyli cis e relacje alumnów i ksi y z kobietami, ju  cz sto podejmo-

wane wiadomie w okresie studiów seminaryjnych, staj  si  ród em i przyczyn  

kryzysu ich powo ania i identyfikacji z kap a stwem opartym na celibacie, sze-

roko zaburzaj  ich funkcjonowanie w Ko ciele, parafii, we wspólnocie zakonnej 

i wieckiej. Autor zdecydowanie krytykuje te zachowania alumnów, które nie-

rzadko wymykaj  si  spod kontroli i uwagi prze o onych w seminarium du-

chownym. Do wiadczenia te (z kobietami) b d  oni – jego zdaniem – konty-

nuowali z ró n  cz stotliwo ci  i ze zmiennym nasileniem po wi ceniach ka-

p a skich, ju  jako kap ani duszpasterze, wywo uj c w efekcie kryzys swojej 

to samo ci kap a skiej, a tak e zgorszenie moralne w parafii. Kryzys ten nie 

wszyscy potrafi  opanowa , w wyniku czego nasil  styczno ci z kobietami 

i opuszcz  szeregi kap a skie, eby za o y  z partnerk  wspólnot  ma e sko- 

-rodzinn 31. Celibat oznacza przede wszystkim zakaz zawierania przez ksi dza 

zwi zku ma e skiego z kobiet , a zarazem nakaz ycia samotnego w bez en-

no ci, czyli bez kobiety i rodziny. Natomiast celibat nie musi koniecznie ozna-

cza  ca kowitej aseksualno ci ksi y, czyli pe nego wyrzeczenia si  przez nich 

kontaktów erotycznych, seksualnych i emocjonalnych z kobietami w zwi zkach 

nieformalnych, alternatywnych wobec ma e stwa. Dlatego niektórzy ksi a 

i zakonnicy nawi zuj  i utrzymuj  takie wi zi z kobietami, a jeszcze inni maj  

w asne potomstwo32. 

A.J. Nowak, analizuj c ród a kryzysu to samo ci ksi y, równie  upatruje 

je w g ównej mierze w niew a ciwej moralnie eksploracji ich osobistej seksu-

alno ci i w nieodpowiednim podej ciu do kobiet. W jego ocenie, tylko auten-

tyczna dojrza o  religijna i szczera moralno  ksi dza, uzasadniaj ca od sa-

mych fundamentów jego kap a stwo samotnicze i s u b  ludziom w strukturach 

ko cielnych, zajmuj  czo owe miejsce w ród warunków „bezpiecznego” kap a -

stwa, czyli kap a stwa „odpornego” na kryzys egzystencjalny i kryzys to sa-

mo ci kap a skiej. Nieprzestrzeganie tych zasad, czyli poufa e kontakty z ko-

bietami, nieuchronnie powoduje zmiany w religijnej wiadomo ci ksi dza i do-

prowadza do kryzysu jego kap a stwa33. Warunek ten swój sens i realno  osi -

ga wtedy – co trzeba podkre li  – kiedy ksi dz wybra  kap a stwo z celibatem 

                                                 
31 F. Arinze, dz. cyt., s. 90–92. 
32 Zob. J. Baniak, Rezygnacja z kap a stwa..., s. 124–136; A.M. Hoenkamp-Bisschops, Catholic 

priest and there experience of celibacy, „Journal of Religion and Health”, R. 1992, vol. 31, 

s. 334–335. 
33 A.J. Nowak, Dojrza o  chrze cija ska w yciu kap a skim, [w:] Dojrza o  chrze cija ska, 

Warszawa 1986, s. 58–63. 



 Mi dzy wyborem i konieczno ci ... 41 

 

pod wp ywem autentycznego powo ania religijnego. Powo anie to znacznie 

wcze niej rozpozna  u siebie poprzez szczególne zainteresowanie si  religi  i jej 

warto ciami, jak i poprzez szczer  ch  s u enia Bogu i ludziom w Ko ciele. 

Warunek ten jest realny równie , je li ksi dz od pocz tku zainteresowania ka-

p a stwem dostrzega  w sobie predyspozycje osobowe do samotnego ycia 

w celibacie, czyli do rezygnacji z posiadania w asnej wspólnoty ma e sko-

rodzinnej, jak  móg by zbudowa  z w asn  on  na pod o u wzajemnej mi o ci 

i przyja ni, jak i do rezygnacji ze wspó ycia seksualnego w zwi zkach hetero- 

i homoseksualnych. Bez wyra nego i w pe ni u wiadomionego uzdolnienia (po-

wo ania) do ycia w kap a stwie opartym na celibacie i aseksualno ci, twierdzi 

autor, to samo  kap a ska ksi dza b dzie nara ona na ostry i przewlek y kryzys, 

jak i na ró ne konsekwencje yciowe, które kryzys ten mu b dzie przysparza . 

Za o enia teoretyczne bada , wy ej ukazane syntetycznie, sk aniaj  do sfor-

mu owania pytania ogólnego, czy te wszystkie ród a i czynniki warunkuj  

istotnie kryzys to samo ci kap a skiej ksi y rzymskokatolickich w Polsce, pra-

cuj cych w parafiach i we wspólnotach zakonnych? Jak wielki odsetek ksi y 

polskich, czynnych zawodowo, prze ywa kryzys swego powo ania i kryzys to -

samo ci kap a skiej? Czy przynale no  do wspólnoty diecezjalnej i do wspól-

noty zakonnej ma istotny wp yw na kryzys powo ania i kryzys to samo ci ka-

p a skiej ksi y do nich nale cych? Odpowiedzi na te, jak i na wiele innych 

pyta  szczegó owych jest przedmiotem tego studium, które stanowi zaledwie 

fragment rozleg ej monografii socjologicznej, po wi conej losom powo ania 

kap a skiego ksi y rzymskokatolickich w Polsce. 
 

 

4. Metodologiczne za o enia w asnych bada  nad kryzysem 

 to samo ci ksi y 
 

Socjologiczne badanie losów powo ania kap a skiego konkretnych ksi y, 

od jego „narodzin” do momentu kryzysu czy porzucenia, jest zadaniem z o o-

nym i trudnym metodologicznie i skomplikowanym organizacyjnie. Ksi a kato-

liccy s  rodowiskiem hermetycznym i odr bn , specyficzn  grup  spo eczno- 

-zawodow , do której dost p badawczy jest znaczniej utrudniony ni  do innych, 

typowo wieckich rodowisk spo ecznych i grup zawodowych. Religijny charak-

ter zawodu ksi dza i ci le ko cielna przynale no  ksi y do odr bnych stru-

ktur Ko cio a rzymskokatolickiego, zdecydowanie utrudniaj  wieckiemu socjo-

logowi religii penetracj  badawcz  tego  rodowiska spo ecznego. Trudno  t  

wzmaga jeszcze bardziej temat tych bada , poniewa  kryzys powo ania i kryzys 

to samo ci kap a skiej ksi y ukazuje k opoty kadrowe Ko cio a instytucjonal-
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nego w Polsce, cz sto skomplikowane losy powo ania i losy yciowe ksi y, do 

apostazji kap a skiej w cznie, powroty licznych ksi y do ycia wieckiego, 

zak adanie przez nich wspólnot ma e sko-rodzinnych, a przede wszystkim 

wiadome amanie zasady celibatu, czy te  alkoholizm bardzo du ego odsetka 

kap anów parafialnych i zakonnych. Te zjawiska i fakty Ko ció  skrz tnie ukry-

wa przed opini  publiczn , poniewa  obawia si  uszczuplenia „dobrego imienia” 

w asnego wymiaru instytucjonalnego oraz zmniejszenia swojego autorytetu mo-

ralnego w ród katolików wieckich i w ca ym spo ecze stwie. Badania naukowe 

tych problemów Ko cio a nie s  pozytywnie postrzegane i oceniane przez w a-

dze ko cielne, wr cz przeciwnie, wyniki ich s  ostro krytykowane jako „zb -

dne”, a niekiedy podwa ane merytorycznie, gdy  „szkodz ” integralno ci struk-

tur ko cielnych i ukazuj  niemoralne strony ycia ksi y i alumnów, nieadek-

watnie przygotowywanych w seminarium duchownym do pracy w parafiach 

i w rodowiskach wieckich. 

Losami powo ania kap a skiego ksi y rzymskokatolickich w Polsce – kry-

zysem tego powo ania i kryzysem ich to samo ci kap a skiej – interesuj  si  ju  

od 25 lat, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w aspekcie empirycznym. 

Losy powo ania kap a skiego ksi y rozpatruj  i badam w trzech wymiarach: 

socjologicznym, psychologicznym i teologicznym, bior c pod uwag  z o ono  

i specyfik  ideow  tego  powo ania, jak i wielorakie uwarunkowania genezy, 

ewolucji i realizacji powo a  w Polsce. Badaj c losy powo ania kap a skiego 

ksi y, uwag  zwróci em na ró ne czynniki i motywy kryzysu tego powo ania 

i kryzysu to samo ci kap a skiej w ród ksi y diecezjalnych i zakonnych. Pro-

blem ten bada em dwukrotnie – wpierw w rodowisku „by ych” ksi y, czyli 

tych, którzy prze yli bardzo ostry kryzys swego powo ania i w efekcie defini-

tywnie zrezygnowali z kap a stwa i powrócili do ycia wieckiego, a nast pnie 

w rodowisku ksi y czynnych zawodowo w Ko ciele polskim w parafiach i we 

wspólnotach zakonnych. Ksi a ci tak e prze ywali kryzys swej to samo ci ka-

p a skiej, lecz go pokonali i nie porzucili, mimo prób takiej decyzji, stanu ka-

p a skiego. Wyniki bada  zrealizowanych w ród „by ych” ksi y zach ci y 

mnie do szukania przyczyn i powodów kryzysu kap a stwa w ród ksi y aktual-

nie pracuj cych w Ko ciele, a nawet w ród alumnów seminariów duchownych. 

Ten trop poszukiwa  badawczych w wymiarze psychologicznym i socjologicz-

nym wskazywali licznie (87%) „byli” ksi a, którzy w a nie w formacji semina-

ryjnej i w pracy kap a skiej w parafiach i w zakonach lokowali i odnajdowali 

genez  i ewolucj  kryzysu w asnej identyfikacji z oficjalnym modelem kap ana 

katolickiego, z rol  i funkcjami sk adaj cymi si  na jego specyfik  i proces re-

alizacji. Trop wskazany przez tych ksi y okaza  si  trafny i zasadny, w wyniku 

którego uda o si  wyja ni  wiele istotnych problemów z ycia ksi y, które u wie- 
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lu z nich wywo ywa y kryzys to samo ci kap a skiej. Badania w ród „by ych” 

ksi y zrealizowa em w latach 1986–1989 i 1991–1994, obejmuj c nimi grup  

287 respondentów, któr  tworzy o 187 ksi y diecezjalnych (62%) i 100 ksi y 

zakonnych (38%). Wszyscy oni wcze niej pracowali w 15 diecezjach (dawny 

podzia ) i w 18 wspólnotach zakonnych. Badania te mia y zasi g ogólnopolski 

i by y pierwszym, szerokim i g bokim sonda em socjologicznym na ten temat 

w Polsce, a nawet i w szerszej skali. Wyniki tych bada  opublikowa em w 

dwóch obszernych ksi kach i w licznych artyku ach34. 

Z kolei badania socjologiczne w ród ksi y czynnych zawodowo zosta y 

zrealizowane metod  losowo-celow  w trzech okresach: a) w latach 1998–2000 

i obj y 368 respondentów; b) w latach 2001–2003 w ród 247 respondentów; 

c) w latach 2004–2006, obejmuj c 208 respondentów. cznie w ca ym okresie 

badaniami zosta o obj tych 823 ksi y, w tym 543 diecezjalnych i 280 zakon-

nych. Szczegó owy rozk ad ilo ciowy badanych wtedy ksi y ilustruje poni sza 

tabela zbiorcza. 

 
Tabela 1. 
Ksi a badani w kolejnych przedzia ach czasowych 

Ksi a diecezjalni Ksi a zakonni Ksi a razem Okres bada  

rodowiskowych Liczba % Liczba % Liczba % 

1998–2000 248 45,7 120 42,9 368 44,7 

2001–2003 159 29,3 88 31,4 247 30,0 

2004–2006 136 25,0 72 25,7 208 25,3 

1998–2006 543 100,0 280 100,0 823 100,0 

 

Do bada  wytypowano i kontakt nawi zano w ca ym okresie cznie z 955 

kap anami, jednak 132 ksi y nie zechcia o w nich osobi cie uczestniczy  z ró -

nych powodów, chocia  najcz ciej z l ku przed w adz  ko cieln , czy te  z in-

nych wzgl dów, których nie chcieli bli ej okre li . Zatem w zaplanowanych ba-

daniach uczestniczy o aktywnie 86,2% ksi y, a 13,8% zrezygnowa o z tego 

udzia u. W grupie odmawiaj cej udzia u w badaniach dominuj  ksi a zakonni – 

74 (56,1%) nad ksi mi diecezjalnymi – 58 (43,5%). Spo ród 354 ksi y zakon-

nych, z którymi nawi zali my kontakt w tym okresie, zdecydowana wi kszo  

(79,1%) wzi a udzia  w badaniach, za  pozostali (20,9%) zrezygnowali z udzia-

u. Natomiast spo ród 601 ksi y diecezjalnych, zaplanowanych do bada , zgo-

d  na udzia  w nich wyrazi o 90,0%, a pozostali odmówili udzia u. W obu przy-

                                                 
34 Zob. J. Baniak, Rezygnacja z kap a stwa..., s. 209–263; ten e, Czynniki kryzysu to samo ci 

kap a skiej w ród ksi y rzymskokatolickich w Polsce. Studium socjologiczne, „Teologia Prak-

tyczna”  2007, t. 8, s. 209–263. 
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padkach wska niki ksi y, którzy odwa yli si  opowiedzie  nam o losach swo-

jego powo ania kap a skiego, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, s  bar-

dzo wysokie i spe niaj  w wystarczaj cym stopniu wymogi metodologiczne ba-

da  empirycznych. Ponad 86% ksi y diecezjalnych i oko o 82% ksi y zakon-

nych badania te uzna o za potrzebne z wielu powodów i wysoko oceni o ich wa-

lory metodologiczne, merytoryczne i anonimowy charakter.  

Badani ksi a reprezentuj  pi  kategorii wiekowych, które zilustruje ko-

lejna tabela zbiorcza w uj ciu liczbowym i procentowym. 

 
Tabela 2. 

Struktura wieku badanych ksi y 

Ksi a diecezjalni Ksi a zakonni Ksi a razem 
Struktura wieku 

Liczba % Liczba % Liczba % 

26–30  103 19,0 68 24,3 171 20,7 

30–39 184 33,9 90 32,1 274 33,3 

40–49 130 23,9 59 21,1 189 23,0 

50–60 75 13,8 40 14,3 115 14,0 

61–70 51 9,4 23 8,2   74 9,0 

Ogó em 543 100,0 280 100,0 823 100,0 

 

Nale y zaznaczy , e ponad po owa badanych ksi y (54%) to m odzi m -

czy ni w wieku 30–40 lat, w tym ksi y diecezjalnych (53%) i zakonnych 

(56%). Na drugim miejscu s  ksi a w wieku starszym, licz cy od 40 do 60 lat 

(37%), za  ksi a najstarsi, licz cy powy ej 60 lat, stanowi  grup  najmniejsz  

(9,0%). 

 
Tabela 3. 

Sta  pracy duszpasterskiej badanych ksi y w Ko ciele polskim 

Ksi a diecezjalni Ksi a zakonni Ksi a razem Sta  pracy 

w Ko ciele Liczba % Liczba % Liczba % 

1–5 103 19,0 46 16,4 149 18,1 

6–10 165 30,4 77 27,5 242 29,4 

11–15 114 21,0 57 20,4 171 20,8 

16–20  74 13,6 40 14,3 114 13,9 

21–25  51  9,4 33 11,8  84 10,2 

25–30   36  6,6 27  9,6  63  7,6 

 

W ca ej badanej zbiorowo ci dominuje odsetek ksi y, którzy pracuj  w pa-

rafiach i w o rodkach zakonnych 15 lat (68,3%), w tym ksi a diecezjalni 70,4% 

i ksi a zakonni 64,3%. Najmniejszy odsetek stanowi  ksi a pracuj cy powy ej 

25 lat, tak w diecezjach, jak i we wspólnotach zakonnych. 
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Specyfika tematu bada  wymaga a zastosowania na obu etapach post po-

wania takich metod i technik, które umo liwi yby pe ny wgl d w rzeczywisty 

zakres pogl dów, przekona , postaw i zachowa  respondentów bezpo rednio 

zwi zanych z losami ich powo ania kap a skiego, z kryzysem ich to samo ci 

kap a skiej, widzianych w kontek cie ich osobistej wiadomo ci i ró nych czyn-

ników zewn trznych. Do osi gni cia tego celu badawczego najodpowiedniejsza 

okaza a si  tzw. „kompleksowa” metoda badawcza, która od dawna jest znana 

socjologom i humanistom. W sk ad tej metody wchodz  nast puj ce metody 

„szczegó owe”: sonda  diagnostyczny, reprezentatywna, korelacyjna, opisowa, 

socjologiczna analiza danych, historyczno-porównawcza, statystyczna, mate-

matyczna35. Szczególn  rol  odegra a tu metoda korelacji zmiennych w uj ciu 

Kendalla. Miernik Q Kendalla jest stosowany do badania korelacji rangowej 

mi dzy zmiennymi, a mo na u ywa  go wy cznie do tablic 2x2, a wówczas 

przyjmuje on posta  nast puj cego wzoru: bcad
bcadQ . Istotna statystycznie za-

le no  wyst puje wówczas, gdy Q = + < 0,200 – 0,999 lub kiedy Q =  > 0,200 

– 0,999. W przedziale od – 0,200 do + 0,200 nie ma istotnej zale no ci mi dzy 

przyj tymi zmiennymi36. Miernik Q Kendalla jest tak e ujmowany w statystyce 

jako wspó czynnik zbie no ci Yule’a. Zastosowanie tego wzoru w obliczeniach 

zale y gruntownie od wcze niejszego skonstruowania tablicy dwuelementowej 

(2x2). Miernik Q Kendalla umo liwi  mi dokonanie weryfikacji zasadno ci hi-

potez empirycznych, jakie przyj em w za o eniach badawczych. Metod  t  za-

stosowa em na etapie analizy wyników bada  empirycznych. Metoda ta pozwo-

li a mi ustali , czy i w jakim stopniu istotne statystycznie zale no ci zachodz  

mi dzy pogl dami, przekonaniami, postawami i zachowaniami ksi y dotycz -

cymi losów ich powo ania kap a skiego i kryzysu to samo ci kap a skiej, a ich 

cechami demograficznymi i spo ecznymi oraz innymi jeszcze warunkami reali-

zacji ich kap a stwa37. Ponadto podczas bada  zastosowa em te  nast puj ce 

techniki: wywiad zwyk y i pog biony, analiz  dokumentów osobistych, kwe-

stionariusz ankiety problemowej i kwestionariusze wywiadu, techniki matema-

tyczne – tabele problemowe38. Te wszystkie metody i techniki pozwoli y mi 

                                                 
35 Zob. S. Nowak, Metodologia bada  socjologicznych, Warszawa 1970, s. 259–327; G. Lisowski, 

Praktyczne problemy zwi zane z doborem próby do bada , [w:] Metody statystyczne w socjolo-

gii, Warszawa 1968, s. 58–70; S. Szulc, Metody statystyczne, Warszawa 1968, s. 190–253; 

H. Blalock, Statystyka dla socjologów, Warszawa 1977, s. 124–135. 
36 J. Luty ski, Propozycja nowej zmiany si y zale no ci mi dzy dwiema zmiennymi dwupunktowymi, 

[w:] Metody statystyczne w socjologii, red. K. Szaniawski, Warszawa 1968, s. 124–143. 
37 Z. Gostkowski, Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice, Warszawa 1964, 

s. 146–163. 
38 Zob. H. Klaus, H. Ebner, Podstawy statystyki dla psychologów, socjologów i pedagogów, War-

szawa 1972, s. 289–296. 
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w maksymalnym stopniu rozwi za  i wyja ni  problem g ówny bada , zwery-

fikowa  przyj te hipotezy empiryczne. Narz dzia badawcze stanowi y kwestio-

nariusze ankiety wieloproblemowej i wywiadu pog bionego. Badania rodowi-

skowe wykona em we w asnym zakresie z pomoc  techniki kontaktu poczto-

wego, techniki kontaktu telefonicznego, kontaktu internetowego i styczno ci 

bezpo redniej oraz tzw. techniki „wi zanej”, czyli za po rednictwem samych 

respondentów. W zakresie organizacji bada  dysponowa em adresami wszyst-

kich ksi y diecezjalnych i zakonnych w Polsce, które regularnie publikuj  sta-

tystyki ko cielne.  

Problem losów powo ania kap a skiego i kryzysu to samo ci kap a skiej 

badanych ksi y diecezjalnych i zakonnych jest z o ony i trudny do wyja nienia. 

W jego wyja nieniu b dzie pomocna adekwatna „baza” teoretyczna i odpowied-

nie zasady metodologiczne, stosowane w socjologii i psychologii spo ecznej. 

Baz  t  jest teoria potrzeb i teoria warto ci39. Teoria ta zak ada, e ka dy cz o-

wiek ma swoje w asne, ró norodne potrzeby, które ci gle usi uje realizowa  czy 

zaspokaja . Realizacja potrzeb wymaga podejmowania ró nych dzia a , wyko-

nywania wielu czynno ci i zada , z my l  o dobru w asnym lub o dobru innych 

osób czy grup spo ecznych. Tak  potrzeb , wa n  yciowo dla niektórych jedno-

stek, mo e by  równie  „zawodowe” kap a stwo i ycie we wspólnocie zakon-

nej m skiej i e skiej, jako okre lona forma bycia i post powania m czyzny 

i kobiety, którzy nale  do stanu duchownego. Teoria ta przyjmuje tak e, i  po-

trzeby mo na rewidowa , weryfikowa  i zmienia , zaspokaja  systematycznie 

lub okresowo albo mo na zrezygnowa  z ich zaspokajania, w zale no ci od typu 

okoliczno ci i sytuacji yciowych jednostki, które podwa aj  zasad  schematy-

zmu i rutyny, z my l  cho by o osi gni ciu innych warto ci lub o zaspokojeniu 

innej potrzeby czy wielu innych potrzeb. Sytuacja podobna mo e wyst pi  w y-

ciu ksi dza i osoby zakonnej – m czyzny i kobiety. W tej sytuacji potrzeb  

b dzie stan psychiczny i emocjonalny cz owieka, który powoduje jego aktyw-

no  i mobilno , skierowan  na zdobycie okre lonych warto ci i na zaspokoje-

nie wa nej wtedy potrzeby. Stan ten obejmuje równie  aktywno  zmierzaj c  

do zaspokojenia innej potrzeby, dot d nie udost pnionej jednostce, której ona 

jeszcze nie pozna a osobi cie, na obecnym etapie swego ycia. W yciu ksi dza 

katolickiego taka sytuacja zmiany lub rewizji potrzeb wydaje si  absolutnie re-

alna, a przynajmniej mo liwa w zaistnieniu; mo e ona te  wyst pi  w yciu 

zakonnicy i zakonnika, chocia  okoliczno ci j  wywo uj ce i realizuj ce s  tu 

odmienne od okoliczno ci warunkuj cych codzienne ycie ksi dza parafialnego. 

                                                 
39 Zob. K. Zagórski, Psychologiczne aspekty potrzeb ludzkich, „Studia Socjologiczne” 1966, nr 2, 

s. 57–73; P. Taras, Spo eczne uwarunkowania i motywy wst pienia do zakonnego seminarium 

duchownego, „Pallotinum”, Warszawa – Pozna  1972, s. 30–35. 
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Rezygnacja z kap a stwa, poprzedzona ostrym i przewlek ym kryzysem powo-

ania i kryzysem to samo ci kap a skiej, mo e oznacza , jako wolny wybór 

i suwerenna decyzja ksi dza, zmian  struktury potrzeb i zmian  w jego hierar-

chii warto ci i znacze  egzystencjalnych. Zatem jak  warto  stanowi ka-

p a stwo dla tych ksi y, którzy prze yli ostry kryzys swej to samo ci zawo-

dowej i w jego konsekwencji porzucili kap a stwo i powrócili do stanu wiec-

kiego? Jak  potrzeb  zaspokaja o kap a stwo w ich yciu osobistym? Czy ka-

p a stwo spe nia o ich osobiste oczekiwania i plany yciowe? Z kolei inni ksi a 

pokonuj  „napór” kryzysu to samo ci kap a skiej lub „ agodz ” jego wp yw na 

w asne ycie kap a skie, a w ten sposób pozostaj  wierni powo aniu i nie rezy-

gnuj  z wykonywania zawodu kap a skiego. Mo na zapyta , z pomoc  jakich 

czynników ksi a ci pokonali kryzys swej to samo ci kap a skiej i wytrwali w 

kap a stwie? Jak ksi a ci uzasadniali ponowny wybór kap a stwa opartego na 

celibacie, a zarazem rezygnacj  z w asnej wspólnoty ma e sko-rodzinnej? Czy 

ich rezygnacja z ma e stwa i rodziny zawsze oznacza a ca kowit  izolacj  od 

kobiety, odst pienie od zwi zku partnerskiego z kobiet  i odrzucenie jej mi o ci? 

Czy ksi a ci rezygnuj  ca kowicie ze wspó ycia seksualnego z kobiet , czy te  

nie rezygnuj  z takiej mo liwo ci? Jak  warto ci  jest dla nich sam seks i czy 

widz  jego pozytywn  rol  w rozwoju w asnej osobowo ci m skiej? Dlaczego 

niektórzy ksi a nie prze ywaj  w ogóle kryzysu powo ania i kryzysu identyfi-

kacji z kap a stwem, z obecnym jego modelem? Jakie czynniki decyduj  o sta-

bilno ci ich powo ania kap a skiego i o satysfakcji z „bycia” ksi dzem parafial-

nym lub zakonnym? 

Teoria potrzeb i teoria warto ci pozwalaj  wi c dok adniej okre li  i g biej 

zrozumie  proces utrwalania powo ania kap a skiego i jego uwarunkowania, 

a tak e lepiej rozpozna  i wyja ni  problem warto ci kap a stwa i problem po-

rzucania go przez niektórych ksi y, z my l  o osi gni ciu innych warto ci lub 

o zaspokojeniu innych potrzeb, które pozostaj  w realnym konflikcie (kolizji) 

z warunkami kap a stwa opartego na celibacie i na bezwzgl dnym pos usze -

stwie w adzy biskupa. Potrzeba kap a stwa („bycia ksi dzem”) jest potrzeb  

drugorz dn  w religii, pochodn  w odniesieniu do potrzeb i warto ci religijnych, 

na które istnieje szerokie zapotrzebowanie spo eczne. Zakres potrzeby kap a -

stwa jest wi c w ski i ekskluzywny, a spe nienie jej wymaga uprzedniej (wcze-

niejszej) koncesji (zgody) spo ecznej. Kap a stwo zatem nie ma charakteru 

indywidualnego, lecz jego charakter jest zdecydowanie spo eczny. M czyzna 

religijny (w Ko ciele rzymskokatolickim) nie wybiera kap a stwa dla siebie 

samego i dla w asnych tylko potrzeb czy oczekiwa , nawet z najbardziej szla-

chetnych pobudek, lecz wybiera je w szczególno ci dla Boga i dla Ko cio a, dla 

dobra i potrzeb innych ludzi, dla wspólnoty ludzi religijnych, chocia  przyj te 
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przez niego kap a stwo zawodowe zaspokaja tak e i jego osobiste potrzeby – 

religijne i wieckie, a z tej racji ma ono dla niego odpowiedni  warto  yciow . 

W wietle tej teorii mo na zapyta , czy wszyscy badani tu ksi a mieli ko-

nieczn  wiedz  religijn  i humanistyczn  dotycz c  kap a stwa urz dowego 

i celibatu z nim zwi zanego ci le, czyli w momencie jego wyboru i przyjmo-

wania wi ce  kap a skich? Je li posiadali tak  wiedz , to co leg o u pod o a 

kryzysu ich to samo ci kap a skiej, czy te , jakie czynniki wywo a y i spot -

gowa y ten kryzys? Czy próba rezygnacji lub dokonana rezygnacja z kap a stwa 

zawsze oznacza a brak tej wiedzy i zwyk  naiwno  ludzk , która w konsek-

wencji wywo a a k opoty w ich yciu kap a skim i osobistym? Pojawia si  te  

pytanie, czy wszyscy badani (jak i inni) ksi a wybrali kap a stwo z celibatem 

rozwa nie, w oparciu o znacz c  motywacj  i znajomo  (rozeznanie) w asnych 

potrzeb religijnych i egzystencjalnych, je li po jakim  czasie sami doprowadzili 

do kryzysu swej to samo ci kap a skiej, do kryzysu swego powo ania, a niektó-

rzy w efekcie tych „zaburze ” porzucili kap a stwo i powrócili do ycia wiec-

kiego? By  mo e, i  u podstaw ich decyzji o wyborze kap a stwa leg y kiedy  

potrzeby konfliktowe, wtedy jeszcze im zbyt s abo znane i ma o zrozumia e? 

By  mo e, i  wtedy jeszcze zbyt s abo odczuwali lub nie potrafili st umi  w so-

bie potrzeby mi o ci do kobiety, potrzeby mi o ci ma e skiej, ojcowskiej i ro-

dzinnej, a równocze nie b dnie, na z ych przes ankach opartej, rozumieli i in-

terpretowali mi o  Boga i w asn  mi o  do Niego adresowan ? By  mo e, i  

wówczas ich hierarchia warto ci i d e  yciowych by a zbyt naiwna, le umo-

tywowana, bez silnych, przekonuj cych i logicznych podstaw egzystencjalnych 

i religijnych? By  mo e, i  dopiero w pó niejszym okresie ycia, cho by w pa-

rafii lub we wspólnocie zakonnej, stali si  oni m czyznami w pe ni dojrza ymi 

i odpowiedzialnymi, którzy zasadniczo zweryfikowali wtedy ujemnie w asny 

celibat, osobist  samotno , w asn  potrzeb  posiadania swojej rodziny, potrzeb  

kochania ony i bycia kochanym przez ni  z równ  wzajemno ci  w rodzinie, 

jako rodowisku gwarantuj cym im potrzeb  bezpiecze stwa i pe n  emisj  

uczucia mi o ci i przyja ni? By  mo e, i  dopiero silny i g boki wstrz s, wy ej 

nazwany kryzysem to samo ci kap a skiej i egzystencjalnej, u wiadomi  im 

prawd , e wcze niej wybrali dla siebie nieodpowiedni  „drog  ycia” , lokuj c 

j  w kap a stwie realizowanym stale w bez enno ci i samotno ci, wy cznie w 

„byciu” dla Boga i dla innych ludzi w Ko ciele? By  mo e, i  w okresie swej 

m odo ci, jako alumni i m odzi m czy ni, jeszcze nie rozumieli w pe ni odpo-

wiedzialno ci za w asn  zgod  na celibat i na aseksualno , które istotnie wa-

runkowa y realizacj  ich powo ania kap a skiego? By  mo e, i  ksi a ci, któ-

rzy pokonali kryzys swego powo ania i to samo ci, posiadali cechy osobowe 

i odpowiedni  skal  potrzeb oraz tak  hierarchi  warto ci, która u atwi a im 
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ycie w celibacie i byli zdolni do trwania w kap a stwie na warunkach, które 

postawi  im Ko ció  w dniu wi ce  kap a skich? By  mo e, i  naprawd  dla 

tych ksi y kap a stwo, bez wzgl du na trudno ci yciowe, stanowi o potrzeb  

fundamentaln  i warto  najcenniejsz , dla której uzyskania i podtrzymywania 

po wi cili wiadomie tak wa ne yciowo warto ci i potrzeby, jakimi s  dla do-

minuj cej wi kszo ci ludzi mi o  ma e ska i rodzinna, ch  posiadania w a-

snego potomstwa, uregulowane ycie seksualne w trwa ym zwi zku ma e -

skim, pe ny rozwój swojej m sko ci i osobowo ci? 

Pytania te postawi em moim respondentom, ksi om diecezjalnym i zakon-

nym, a w pierwszych badaniach ksi om onatym, którzy wcze niej porzucili 

kap a stwo dla ycia wieckiego w ma e stwie i rodzinie, chc c dowiedzie  si  

od nich samych, z jakich powodów i przyczyn prze yli kryzys w asnej to sa-

mo ci kap a skiej – co najcz ciej wywo ywa o ten kryzys w ich kap a stwie, 

co zniech ca o ich do trwania w zawodzie ksi dza i do wykonywania zada  

z nim zwi zanych, w ró nych okresach ich s u by w Ko ciele? Wypowiedzi 

ksi y na te i wiele innych pyta  pomog y mi wyja ni  szczegó owo g ówny 

problem badawczy i ulokowa  go we w a ciwych ramach teoretycznych i meto-

dologicznych socjologii, psychologii spo ecznej i teologii Ko cio a. Przyczyny 

i powody kryzysu powo ania i to samo ci kap a skiej, jakie wymienili badani 

ksi a, uka  w dalszej analizie problemu. Wa ne b d  te  wypowiedzi tych 

ksi y, którzy pokonali swój kryzys kap a ski, wytrwali w powo aniu i nie zre-

zygnowali z kap a stwa. Czynniki kryzysu to samo ci kap a skiej wskazane 

przez obecnych ksi y skonfrontuj  w przypisach z typologi  takich czynników, 

które wskazali ksi a onaci. 
 

 

5. Powody i przyczyny kryzysu to samo ci kap a skiej 

 wskazane przez ksi y 
 

Badani ksi a rzymskokatoliccy czynni zawodowo w strukturach ko ciel-

nych w Polsce, a jeszcze wcze niej ksi a onaci, którzy zrezygnowali z wyko-

nywania zawodu kap a skiego i powrócili do ycia wieckiego, wskazali na 

kilkadziesi t ró nych powodów i przyczyn o charakterze religijno-ko cielnym 

i typowo wieckim, pod których wp ywem sami prze yli ostry kryzys w asnego 

powo ania i kryzys w asnej identyfikacji z aktualnym modelem kap a stwa. 

W wyniku tego kryzysu niektórzy ksi a pracuj cy aktualnie w Ko ciele podej-

mowali my li lub decyzje o porzuceniu kap a stwa, natomiast ksi a onaci tak  

decyzj  ju  dawno podj li i opu cili stan duchowny. Z podobnych powodów, 

w ocenie ksi y z obu grup badanych, zrezygnowali z pos ugi kap a skiej tak e 
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inni ksi a, w tym ich przyjaciele i koledzy ze studiów seminaryjnych lub ze 

zgromadzenia zakonnego, którzy nie brali udzia u w tych badaniach. Znacz cy 

odsetek ksi y czynnych zawodowo (65,7%) wyrazi  pogl d, e podobne po-

wody i przyczyny kryzysu kap a stwa i to samo ci mog  dotyczy  wszystkich 

ksi y, je li mo na by poprosi  ich o ujawnienie osobistych k opotów z wier-

no ci  powo aniu i z to samo ci  kap a sk . Liczni respondenci stwierdzali, e 

kryzys powo ania i kryzys to samo ci z kap a stwem katolickim opartym na 

celibacie prze ywaj  ju  alumni, którzy nie ujawniaj  swoich k opotów i trud-

no ci w adzom seminaryjnym, cz ciowo pokonuj  presj  kryzysu i w ko cu 

decyduj  si  na przyj cie wi ce  kap a skich. Z biegiem czasu decyzja ta cz -

sto okazuje si  b dnym wyborem, gdy  „dawny” kryzys klerycki ujawnia si  

ponownie w yciu kap a skim w parafii lub w zakonie w o wiele gorszej postaci 

i trudniejszy do pokonania. Niektórzy nie pokonuj  tego kryzysu i odchodz  

z kap a stwa do ycia wieckiego.  

 

a) Religijne i ko cielne czynniki kryzysu to samo ci kap a skiej 

 wskazane przez badanych ksi y  

W obu grupach ksi a badani wskazali na nast puj ce czynniki religijne 

i ko cielne, które wywo a y kryzys ich powo ania i kryzys to samo ci kap a -

skiej, za  w sytuacji ksi y onatych doprowadzi y one do apostazji kap a skiej, 

a mianowicie: celibat obowi zkowy i samotno , k opoty z wiar  religijn  

i z osobist  pobo no ci , zaniedbywanie obowi zków zawodowych w parafii 

i we wspólnocie zakonnej, b dne nastawienie do pracy katechetycznej z dzie-

mi i m odzie  szkoln , brak powo ania kap a skiego, wadliwy odbiór w asnej 

roli kap a skiej i autorytetu ksi dza w ko ciele i w spo ecze stwie, kwestiono-

wanie aktualnego modelu kap ana duszpasterza, jak obecnej formy duszpas-

terstwa parafialnego, b dna polityka kadrowa w Ko ciele i kontrowersyjny styl 

sprawowania w adzy ko cielnej, kryzys solidarno ci i samopomocy w ród ksi -

y parafialnych, ostre konflikty ksi y z katolikami wieckimi, zaniedbywanie 

spowiedzi w asnej i modlitwy brewiarzowej, w tpienie w zapotrzebowanie na 

pos ugi kap a skie w parafii, liberalne podej cie do nauczania w wi tyni – do 

homilii i kaza  niedzielnych i wi tecznych. Osobiste podej cie badanych ksi y 

do tych czynników kryzysu kap a stwa uka  we wska nikach ilo ciowych 

w poni szej tabeli zbiorczej. 
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Tabela 4. 
Religijne i ko cielne czynniki kryzysu to samo ci kap a skiej ksi y 

Ksi a diecezjalni Ksi a zakonni Ksi a razem Religijne i ko cielne 

czynniki kryzysu Procenty Ranga Procenty Ranga Procenty Ranga 

Zaniedbywanie 

spowiedzi 
72,6 2 74,5 1 73,3 1 

Celibat i samotno  74,8 1 69,7 2 73,0 2 

Brak brewiarza 

i modlitwy  
70,0 3 65,4 3 68,4 3 

Konflikty na plebani 68,4 4 59,6 8 65,4 4 

Kryzys modelu kap ana 65,7 7 64,2 4 65,2 5 

amanie celibatu 63,2 9 61,4 6 62,6 6 

S aby autorytet ksi y 66,3 6 53,7 13 62,0 7 

Z a polityka kadrowa 66,5 5 50,8 18 61,1 8 

Brak powo ania 63,7 8 55,5 10 60,9 9 

Kryzys wiary 

i pobo no ci 
61,2 12 58,8 9 60,4 10 

Podzia y w Ko ciele 58,8 16 60,2 7 59,3 11 

Kryzys samopomocy 57,7 18 60,2 7 58,6 12 

Konflikty z w adz  

ko cieln  
62,6 10 50,6 19 58,4 13 

Z y odbiór roli ksi dza 61,4 11 52,6 14 58,3 14 

Polityka biskupów 60,7 13 51,6 17 57,6 15 

Kryzys pos ug ksi dza 59,8 14 52,3 15 57,2 16 

Z y styl pracy ksi dza 58,8 16 54,2 12 57,2 16 

Kryzys solidarno ci 58,4 17 54,8 11 57,1 17 

Desakralizacja kultu 59,6 15 51,7 16 57,0 18 

Lekcewa enie kaza  53,6 19 63,7 5 57,0 18 

B dy w katechezie 52,8 20 50,4 20 52,0 19 

Konflikty ze wieckimi 51,2 21 41,4 21 47,9 20 

Kryzys wiary w Jezusa 34,6 22 40,8 22 36,7 21 

Inne czynniki 23,3 23 20,4 23 22,4 22 

rednia preferencji 59,5 — 55,0 — 58,0 — 

 

Analizuj c wskazania respondentów, widzimy, e te wszystkie powody 

i przyczyny uznali oni za najistotniejsze dla w asnego kryzysu kap a skiej to sa-

mo ci i dla w asnych decyzji dotycz cych rezygnacji z dalszej pos ugi kap a -

skiej w parafii. W dalszej analizie uwag  zwrócimy na dwie wa ne tendencje 

ogólne: na preferencje religijnych czynników wywo uj cych kryzys kap a stwa 

i my li dotycz ce rezygnacji z kap a stwa, które wskazali wszyscy respondenci, 

jak i na ró nice w lokacie rangowej tych czynników w obu grupach. 

Nale y zaznaczy , e postrzeganie i kwalifikacja czynników wywo uj cych 

kryzys to samo ci kap a skiej przez ksi y czynnych zawodowo w Ko ciele 

i ksi y onatych, którzy opu cili ju  szeregi kap a skie, ma du e znaczenie 
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w obiektywnym ukazaniu i wyja nieniu badanego problemu, czyli procesu od-

chodzenia ksi y z zawodu kap a skiego. 

cznie czynniki religijne i ko cielne wskaza o 58,0% badanych ksi y, 

w tym 59,5% diecezjalnych i 55,0% zakonnych, widz c w a nie w nich powody 

w asnego kryzysu to samo ci kap a skiej. Preferencja tych wska ników inaczej 

kszta tuje si  w zale no ci od przynale no ci ksi y do danego rodowiska du-

chownego – parafialnego i zakonnego. W dalszej analizie uwag  skoncentruj  na 

czynnikach preferowanych w obu grupach najliczniej, których jest cznie 10, 

cho  zakres ich oddzia ywania na ksi y jest inny w 2 kolejnych klasyfikacjach 

po 5 czynników w ka dej. 

W pierwszej podgrupie znajduj  si  nast puj ce czynniki wywo uj ce kryzys 

kap a stwa u ksi y wed ug kolejno ci rang (miejsc) w przyj tej preferencji: 1 – 

zaniedbywanie przez d ugi okres spowiedzi osobistej – 73,3%, w tym ksi a 

diecezjalni – 72,6% (2 miejsce) i ksi a zakonni – 74,5% (1); 2 – celibat obo-

wi zkowy i samotno  – 73,0%, w tym 74,8% (1) i 69,7% (2)40 ; 3 – trwa e za-

niedbywanie brewiarza i modlitwy indywidualnej – 68,4%, w tym 70,0% (3) 

i 65,4% (3)41; 4 – konflikty w ród ksi y na plebaniach – 65,4%, w tym 68,4% 

(4) i 59,6% (8); 5 – kryzys aktualnego modelu kap ana – 65,2%, w tym 65,7% 

(7) i 64,2% (4). Preferencja tych czynników w ca ej populacji badanych ksi y 

jest najliczniejsza i mie ci si  w granicach od 73,3% do 65,7%. 

W drugiej podgrupie znajduj  si  nast puj ce czynniki religijno-ko cielne 

wed ug dalszej kolejno ci zajmowanych miejsc: 6 – amanie lubu czysto ci 

seksualnej i nawi zywanie styczno ci z kobietami – 62,6%, w tym diecezjalni – 

63,2% (9) i zakonni – 61,4% (4). Ksi a badani cz sto wskazywali, e utrzymy-

wanie wi zi emocjonalnych i seksualnych z kobietami bardzo szybko doprowa-

dza do laicyzacji ycia kap a skiego i do rewizji modelu kap ana opartego na 

celibacie. Ta za  sytuacja wywo uje kryzys w ich identyfikacji z kap a stwem. 

Pocz tkowo ksi  lekcewa  moralny aspekt swego zaanga owania z kobiet  

i nie dostrzegaj  narastaj cego problemu „rozstawania si ” stopniowego z ka-

p a stwem. Trudna do zniesienia samotno  z regu y sprzyja utrwalaniu zwi z-

ków seksualnych z kobiet , jak i zach ca wielu ksi y, zw aszcza starszych wie-

                                                 
40 Zob. J. Baniak, Wierno  powo aniu... (ksi a onaci, którzy ju  porzucili kap a stwo, uwa ali 

celibat i samotno  za g ówny powód swej apostazji kap a skiej w nast puj cych odsetkach: 

diecezjalni – 86,6% i zakonni – 78,0%, czyli liczniej ni  ksi a czynni zawodowo). 
41 Brewiarza nie odmawia o przed apostazj  kap a sk  72,7% diecezjalnych i 66,0% zakonnych 

„by ych” ksi y. 
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kowo, do posiadania w asnych dzieci42; 7 – ostry spadek autorytetu ksi y 

w rodowisku parafialnym i spo ecznym – 62,0%, w tym 66,3% (6) i 53,7% 

(13); 8 – b dna polityka kadrowa w Ko ciele – 61,1%, w tym 66,5% (5) 

i 50,8% (18). Badani ksi a, zw aszcza diecezjalni, cz sto twierdzili, e biskupi 

i w adze zakonne traktuj  kap anów w sposób „niewolniczy” i ami  zasady 

wolno ci osobistej przez zbyt szerokie interpretowanie pos usze stwa, narzucaj  

ksi om w asny punkt widzenia w ró nych sprawach i nie bior  pod uwag  ich 

spojrzenia, a tak e ci gle obci aj  ksi y ró nymi podatkami ko cielnymi i nie 

interesuj  si  ich potrzebami osobistymi i rodzinnymi. Dlatego niektórzy badani 

ksi a opowiadaj  si  za sta ym wynagradzaniem od biskupa za swoj  prac  

w parafii; 9 – brak powo ania kap a skiego – 60,9%, w tym 63,7% (8) i 55,5% 

(10). Ksi a z obu grup rodowiskowych, cho  liczniej diecezjalni, wyja niali, 

e w ostatniej dekadzie XX wieku wzrós  odsetek maturzystów, którzy podej-

mowali studia w seminariach duchownych bez dostrzegania u siebie wyra nych 

objawów powo ania kap a skiego, albo powo anie to by o „niewyra ne”, za  oni 

uwa ali, e w seminarium zostanie ono rozbudzone i utrwalone przez wycho-

wawców. Tak jednak nie sta o si , a oni studia kontynuowali bez powo ania 

i przyjmowali wi cenia kap a skie. W ich sytuacji kryzys kap a ski by  nie do 

unikni cia, o czym przekonuj  skomplikowane losy powo ania ich kolegów z se-

minarium43; 10 – kryzys osobistej pobo no ci i wiary religijnej – 60,4%, w tym 

61,2% (12) i 58,8% (9). Z opowiada  tych respondentów wynika, e znaczny 

odsetek ksi y ma trudno ci z wiar  religijn  i pobo no ci  kap a sk , a s  to 

w szczególno ci kryzysy wiary w dogmaty religijne i ko cielne, kryzysy wiato-

pogl dowe i kryzys modlitwy osobistej. Tacy ksi a cz sto zupe nie nie modl  

si  indywidualnie, nie adoruj  Eucharystii, nie oddaj  czci Matce Jezusa, nie 

czyni  medytacji teologiczno-filozoficznej, nie modl  si  na ró a cu, a swoje 

zadania kap a skie w parafii traktuj  jak „zwyczajn  prac ” dla wiernych, z któ-

rej wykonywania sami si  utrzymuj . W ten sposób szybko si  laicyzuj  jako 

kap ani, prowadz  typowo wiecki styl ycia codziennego, w którym warto ci 

religijne zesz y na marginalny plan znacze , w dodatku maj  poczucie osób 

samowystarczalnych, wi c rzadko prosz  Boga o aski dla siebie, nawet w trud-

                                                 
42 Systematyczne amanie lubu czysto ci seksualnej i utrwalanie wi zi seksualnych z kobietami 

doprowadzi o do porzucenia kap a stwa 84,5% diecezjalnych i 76,0% zakonnych „by ych” 

ksi y. (Por. J. Baniak, Czynniki kryzysu to samo ci kap a skiej…, s. 233). 
43 Pod wp ywem braku powo ania kap a skiego ostry kryzys kap a stwa prze y o i pó niej je 

porzuci o 57,2% diecezjalnych i 48,0% zakonnych „by ych” ksi y polskich. (Por. P. Taras, Spo-

eczne uwarunkowania…, s. 24–28). 
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nych problemach yciowych44. Innym powodem kryzysu kap a stwa, wskaza-

nym przez 58,6% badanych ksi y (12 miejsce), w tym przez 57,3% diecezjal-

nych (18) i 60,2% zakonnych (7), jest zanikanie integralno ci i samopomocy, 

yczliwo ci i solidarno ci, zrozumienia i zaufania w szeregach kap a skich. 

Problem ten dostrzegaj  zarówno ksi a parafialni, jak i ksi a zakonni. Kryzys 

samopomocy i integralno ci wywo uje, zdaniem tych respondentów, poczucie 

wyobcowania i zagubienia, niezrozumienia i nieufno ci u licznych ksi y we 

w asnym rodowisku. Z tym problemem stykaj  si  zw aszcza ksi a, którzy s  

zwi zani z kobietami i maj cy w asne dzieci, którzy musz  ukrywa  go przed 

swoimi kolegami i przed prze o onymi45. 

Niew a ciwy, najcz ciej negatywny odbiór przewodniej roli kap ana w Ko-

ciele wywo uje kryzys identyfikacji z kap a stwem u licznych ksi y, o czym 

jest przekonanych 58,3% badanych respondentów, w tym 61,4% diecezjalnych 

i 52,6% zakonnych. Ksi a, widz c, e wierni w parafii podwa aj  zasadno  

ich roli kap a skiej i nie ufaj  ich kompetencjom religijnym i moralnym, sami 

nierzadko trac  wiar  w sens i cel w asnej pos ugi duszpasterskiej, prze ywaj  

kryzys w asnej to samo ci kap a skiej, nie umiej  odnale  si  w takim po o-

eniu zawodowym46. 

Najmniejsze odsetki badanych ksi y wskaza y na dwa czynniki kryzysu 

w asnej to samo ci kap a skiej – na ostre konflikty z katolikami wieckimi 

w parafiach: 47,9% (20 miejsce), w tym diecezjalni 51,2% (21) i zakonni 41,4% 

(21) oraz s aba wiara lub ca kowita utrata wiary w obecno  Jezusa w Ko ciele 

w wymiarze sakramentalnym: 36,7% (21), w tym diecezjalni 34,6% (22) i za-

konni 40,8% (22). Kryzys wiary w obecno  Jezusa w Ko ciele wi e si  ci le 

z szerzej poj tym kryzysem wiary religijnej i pobo no ci osobistej u do  du e-

go odsetka ksi y, zw aszcza w m odszej ich generacji, który obecnie nasila si  

i rozrasta ilo ciowo. Respondenci akcentuj  mocno wp yw tego czynnika na 

ycie kap a skie ksi y i w asne, dodaj c zarazem, i  jego ród a nale y szuka  

                                                 
44 Z powodu ostrego i przewlek ego kryzysu swojej wiary i pobo no ci oraz stopniowego laicy-

zowania zada  kap a skich w parafii i w zakonie ostatecznie kap a stwo porzuci o 63,6% die-

cezjalnych i 60,0% zakonnych ksi y onatych. 
45 Kryzys solidarno ci i samopomocy kap a skiej, brak zaufania i empatii czy donosicielstwo na 

kolegów do w adzy ko cielnej, sta y si  powodem do porzucenia stanu duchownego przez 

50,3% diecezjalnych i 44,0% zakonnych ksi y onatych. Ksi a ci tak e szczególnie mocno 

podkre lali fakt „rozwijania” zjawiska donosicielstwa czy lizusostwa w seminariach duchow-

nych w ród alumnów, którzy informowali prze o onych o wadach i winach swoich kolegów. 

Nast pnie zjawisko to jest kontynuowane w yciu kap a skim w parafiach i w zakonach. 
46 Czynnik ten wskaza o 64,1% diecezjalnych i 53,0% zakonnych ksi y onatych jako powód 

w asnej apostazji kap a skiej. (Zob. W. Goddijn, Rola kap ana…, s. 5–7; J. Baniak, Identyfika-

cja katolików z ksi mi parafialnymi…,  s. 325–348). 
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w s abn cej wierze religijnej i laicyzacji codziennego ycia rodzinnego oraz 

w nieefektywnej pracy katechetycznej z dzie mi i m odzie . Z takich w a nie 

rodowisk rodzinnych i szkolnych wywodz  si  znaczne odsetki alumnów, pó -

niejszych ksi y parafialnych i zakonnych, których wiara religijna nie zosta a 

nale ycie ukszta towana podczas formacji seminaryjnej. Owocem kryzysu wiary 

i religijno ci jest w linii prostej kryzys powo ania i kryzys identyfikacji kap a -

skiej licznych ksi y47. 

Religijne i ko cielne powody i przyczyny kryzysu powo ania i kryzysu to -

samo ci kap a skiej, jako istotne i zasadnicze dla siebie, wskaza o ogó em 

58,0% badanych ksi y, w tym 59,5% diecezjalnych i 55,0% zakonnych. Te 

du e ich odsetki wskazuj  na wag  i skal  problemu i zarazem uwra liwiaj  na 

liczne trudno ci i k opoty w religijnej sferze ycia Ko cio a w Polsce. Przyna-

le no  badanych ksi y do rodowiska diecezjalnego i zakonnego zaledwie na 

rednim poziomie ró nicuje ich podej cie do tych czynników, które wywo a y 

kryzys ich to samo ci kap a skiej. Zale no  t  miernik Kendalla ustala na 

rednim poziomie istotno ci statystycznej, bowiem Q = + 475. 

 

b) wieckie czynniki kryzysu to samo ci kap a skiej wskazane przez 

 badanych ksi y  

Ksi a s  zwyk ymi m czyznami, chocia  wyró nionymi religijnie i spo-

ecznie przez wi cenia duchowne – kap a skie. To ich wyró nienie, zw aszcza 

religijne, na ogó  akceptuj  katolicy wieccy, je li znaj  dostatecznie doktryn  

wiary katolickiej i nauczanie Ko cio a na temat kap a stwa hierarchicznego. 

Z tej racji ksi a maj  w asny, zwi zany wprost ze specyfik  stanu duchownego, 

styl i tryb ycia osobistego o profilu wieckim, jaki jest te  znany katolikom 

wieckim. Jednak ta „ wiecko ” w yciu ksi dza ró ni si  zasadniczo od „zwy-

k ej” wiecko ci osób nieduchownych i ma wyra ne granice, których ksi a 

winni koniecznie przestrzega , je li chc  zachowa  poczucie w asnej odr bno ci 

stanowej i uszanowa  wskazania moralne Ko cio a z tego zakresu ycia kap a -

skiego. Kiedy ksi a przekraczaj  wiadomie te granice, na ogó  spotykaj  si  ze 

zdziwieniem, z ujemnymi ocenami lub z krytyk  osób wieckich, w tym w swo-

jej rodzinie pochodzenia, a zw aszcza w asnego rodowiska duchownego, nie 

pomijaj c te  restrykcji ze strony w adzy ko cielnej. Niektórzy ksi a anga uj  

                                                 
47 Utrat  wiary w realn  obecno  Jezusa w Ko ciele uzna o za g ówny powód w asnej rezygnacji 

z kap a stwa 41,2% diecezjalnych i 33,0% zakonnych ksi y onatych, cz  je ci le z ogólnie 

poj tym kryzysem swej wiary religijnej i pobo no ci (63,6% i 60,0%). Z kolei ostre konflikty ze 

wieckimi w parafii przyczyni y si  do apostazji kap a skiej u 47,0% i 33,0% tych ksi y. (Zob. 

J. Baniak, Rezygnacja z kap a stwa…). 
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si  bezpo rednio i zbyt szeroko w wieckie sfery swoich parafian, a kiedy in-

dziej znów sami próbuj  y  i post powa  na co dzie  podobnie jak katolicy 

wieccy, zapominaj c przy tym, e nale  do stanu duchownego, e s  kap ana-

mi i w a nie jako kap ani s  odmiennie postrzegani i oceniani ze swej „sztucz-

nej” wiecko ci przez rodowisko wieckie. To „na ladownictwo” wieckich nie 

pozostaje oboj tne dla stabilno ci i trwa o ci ycia ksi dza w kap a stwie i w ce-

libacie, zw aszcza ksi dza zakonnego. Wr cz przeciwnie, wiecki styl i tryb 

ycia zdecydowanie utrudnia, jak twierdz  moi respondenci, wielu ksi om do-

chowanie wierno ci powo aniu kap a skiemu i lubowi czysto ci seksualnej, 

wywo uje kryzys ich to samo ci kap a skiej i u atwia niektórym odej cie ze 

stanu duchownego do ycia wieckiego. Ksi a, którzy wybrali kap a stwo bez 

wyra nego powo ania religijnego, a bardziej z motywów wieckich – osobis-

tych, rodzinnych, spo ecznych – zdecydowanie liczniej i szybciej przyjmuj  ty-

powo laicki styl ycia codziennego w parafii i we wspólnocie zakonnej, za  ka-

p anami „usi uj ” by  jedynie podczas wykonywania zada  duszpasterskich, 

przynajmniej do czasu zlaicyzowania równie  tych czynno ci zawodowych. 

Wówczas kryzys ich to samo ci kap a skiej, wspierany cz sto czynnikami reli-

gijnymi i ko cielnymi, jest nieunikniony, oddalaj c ich stopniowo lub gwa -

townie od kap a stwa. Badania nad czynnikami apostazji kap a skiej polskich 

ksi y onatych wyra nie potwierdzaj  ten wniosek
48. O takich w a nie powo-

dach i przyczynach wieckich swego kryzysu kap a skiego mówili te  ksi a 

czynni zawodowo, dodaj c zarazem, e czynniki te cz sto cz  si  bezpo-

rednio z ró nymi czynnikami religijno-ko cielnymi, a dopiero cznie oddzia- 

uj  one na stabilno  lub kryzys kap a stwa u konkretnych ksi y. W praktyce 

trudno, dodaj  respondenci, jest dostrzec i oddzieli  od siebie te dwa typy czyn-

ników i uzna  za samodzielne w pe ni. 

Badani ksi a wskazali tak e liczne czynniki wieckie, które spowodowa y 

kryzys ich powo ania i to samo ci kap a skiej. Niektóre z tych czynników ode-

gra y g ówn  rol  w kryzysie kap a stwa u znacznego odsetka ksi y diece-

zjalnych i zakonnych. Respondenci wyszczególnili kilkana cie czynników wie-

ckich, za  czynniki preferowane najliczniej uka  w tabeli zbiorczej. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Zob. J. Baniak, Rezygnacja z kap a stwa... 
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Tabela 5. 
wieckie czynniki kryzysu to samo ci kap a skiej badanych ksi y 

Ksi a diecezjalni Ksi a zakonni Ksi a razem wieckie czynniki 

kryzysu Procent Ranga Procent Ranga Procent Ranga 

Trwa e stosunki 

seksualne 
83,7 1 70,4 1 79,1 1 

Trwa e wi zi 

uczuciowe 
77,3 2 68,5 3 74,4 2 

Ch  posiadania 

rodziny 
72,4 3 66,3 4 70,4 3 

Ch  posiadania dzieci 70,6 4 61,8 7 67,2 4 

Brak uzdolnie  do  

celibatu 
64,4 10 63,4 5 64,8 5 

Niech  do celibatu 65,7 8 60,4 8 63,9 6 

L k przed samotno ci  68,3 5 54,6 11 63,7 7 

Alkoholizm 

i pija stwo 
65,3 9 62,4 6 63,4 8 

Wygodnictwo yciowe 67,4 6 55,0 10 63,2 9 

Laicki styl ycia 67,2 7 52,6 12 62,2 10 

Poczucie bezsensu 

ycia 
62,6 11 56,6 9 60,5 11 

Homoseksualizm 

ksi y 
52,8 15 69,3 2 58,4 12 

K opoty zdrowotne 58,4 13 48,7 14 55,0 13 

Nerwice i psychozy 58,8 12 45,3 16 54,2 14 

Materializm 

praktyczny 
55,3 14 49,2 13 53,2 15 

Postawy polityczne 52,6 16 42,6 18 49,3 16 

Czas wolny od pracy 50,5 17 43,8 17 48,2 17 

Narkotyki i lekomania 45,2 18 48,4 15 46,3 18 

K opoty rodzinne 43,7 19 38,6 19 41,9 19 

Patologia seksualna 37,2 20 32,4 21 35,6 20 

K opoty z prawem 35,6 21 26,7 22 32,6 21 

K opoty finansowe 31,3 22 33,2 20 32,2 22 

Inne czynniki 20,4 23 18,7 23 19,8 23 

rednia preferencji 58,2 — 51,8 — 56,0 — 

 

Analizuj c tabel  5 widzimy, e badani ksi a diecezjalni i zakonni wskazali 

równie  na 28 czynników typowo wieckich, które, w ich przekonaniu, wywar y 

bezpo redni i silny wp yw na kryzys ich powo ania i na kryzys to samo ci ka-

p a skiej, a tak e na podejmowanie decyzji dotycz cej porzucenia kap a stwa 

i powrotu do ycia wieckiego. W ród wskazanych 28 czynników wieckich, 22 

badani ksi a preferowali wyra niej ni  pozosta ych 6 czynników, które w czy-

em do kategorii „inne” powody i przyczyny kryzysu to samo ci kap a skiej. 

Czynniki wieckie wskazane najliczniej i najrzadziej uka  w poni szej tabeli. 
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Wpierw uwag  zwró my na 6 kolejnych czynników, które wskaza y najlicz-

niejsze odsetki respondentów. Do tej grupy nale  nast puj ce wieckie powody 

i przyczyny kryzysu to samo ci kap a skiej ksi y: 1 – trwa e stosunki seksu-

alne ksi dza z wcze niej wybran  partnerk : 79,1% (1 miejsce), w tym diece-

zjalni 83,7% (1) i zakonni 70,4% (1); 2 – trwa e wi zi emocjonalne z kobiet , 

widoczne we wzajemnej mi o ci i przyja ni: 74,4% (2), w tym diecezjalni 

77,3% (2) i zakonni 68,5% (3); 3 – pragnienie posiadania w asnej rodziny: 

70,4%, w tym 72,4% (3) i 66,3% (4); 4 – ch  posiadania w asnych dzieci: 

67,2%, w tym 70,6% (4) i 61,8% (7); 5 – brak predyspozycji do ycia w ce-

libacie: 64,8%, w tym 64,4% (10) i 63,4% (5); 6 – wyra na niech  do celibatu 

i l k przed samotno ci : 63,9%, w tym 65,7% (8) i 60,4% (8). Te wszystkie 

czynniki dotycz , z jednej strony, t sknoty badanych ksi y za w asn  wspólnot  

ma e sko-rodzinn , a z drugiej strony, jasno ukazuj  ich negatywne nastawie-

nie do obowi zkowego celibatu, do którego, jak sami twierdz , nie maj  osobi-

stych predyspozycji. Czynniki te cznie preferowa o 69,8% badanych ksi y, 

w tym 68,4% diecezjalnych i 63,8% zakonnych. Ksi a ci, zw aszcza diecezjal-

ni, odpowiedzieli pozytywnie na pytanie, czy mogliby wykonywa  zawód ksi -

dza katolickiego z jednoczesnym spe nianiem obowi zków m a i ojca we w a-

snej rodzinie, bez zak óce  w obu tych sferach ycia wspólnotowego49. 

Kap a stwo jest zawodem, w którego istot  jest niejako „wpisane” sta e 

u ywanie przez ksi dza alkoholu w postaci wysoko procentowego wina, s u -

cego mu do celebrowania mszy. W ten sposób ksi a, jak sami twierdz , przy-

zwyczajaj  swój organizm do regularnego picia alkoholu, niemal codziennie. 

Przyzwyczajenie to nierzadko prowadzi do nadu ywania alkoholu, w dodatku 

pod wieloma postaciami i w du ych ilo ciach. Alkoholikami s  ksi a starsi 

i m odzi, a zdarza si , e ju  pij  go ponad miar  alumni i zakonnicy. Wielu 

ksi y leczy si  od alkoholizmu w specjalistycznych o rodkach ko cielnych lub 

wieckich, jednak niektórzy nie poddaj  si  tej terapii, a wtedy s  usuwani przez 

biskupów z pracy duszpasterskiej. Alkoholizm zniszczy  ycie wielu ksi om 

i zakonnikom, a jako zjawisko spo eczne jest znany katolikom wieckim w para-

fiach. U podstaw alkoholizmu ksi y znajduj  si  liczne przyczyny, jak na przy-

k ad samotno  i poczucie osamotnienia, brak uzdolnie  do ycia w celibacie, 

k opoty moralne i religijne, sta e wi zi emocjonalne i seksualne z kobietami, 

konflikty z w adzami ko cielnymi, k opoty zdrowia psychicznego i fizycznego, 

                                                 
49 Pragnienie posiadania w asnej wspólnoty ma e sko-rodzinnej zg osi o 86,6% diecezjalnych 

i 77,0% zakonnych ksi y onatych, a pragnienie to by o jednym z g ównych powodów porzu-

cenia przez nich kap a stwa. Inne ich powody, to: poufa e wi zi z kobietami: 83,4% i 61,0%; 

laicki styl ycia codziennego w parafii i w zakonie: 68,4% i 56,0%; osobista zamo no  i pogo  

za pieni dzmi: 62,6% i 56,0%. (Zob. J. Baniak, Rezygnacja z kap a stwa…). 
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odrzucenie w rodowisku kole e skim ksi y. St d alkoholizm, jako powód 

kryzysu yciowego, powo ania i identyfikacji z kap a stwem, wskaza o 63% 

badanych ksi y50. 

Przynale no  badanych ksi y do wspólnoty diecezjalnej lub zakonnej sil-

niej oddzia uje na preferencj  czynników wieckich kryzysu to samo ci ni  

czynników religijnych. Zgodno  ich wyboru w obu grupach respondentów do-

tyczy tylko niektórych czynników wieckich. Miernik Kendalla Q wynosi tu 

+0,527 i oznacza wyst powanie zale no ci mi dzy tymi zmiennymi na rednim 

poziomie istotno ci statystycznej. Zestawienie obu grup czynników ukazuje, e 

badani ksi a liczniej wskazali religijno-ko cielne (58,0%, w tym diecezjalni 

59,5% i zakonni 55,0%) ni  czynniki wieckie – 56,0%, w tym 58,2% i 51,8%. 

Obiektywnie rzecz ujmuj c, mo na powiedzie , e ró nice w preferencjach obu 

typów czynników kryzysu nie s  zbyt du e, a to oznacza, i  obecno  ich w y-

ciu ksi y jest w miar  zrównowa ona, wi c i jedne i drugie mog  wp ywa  na 

ycie ksi y i wywo ywa  w nim zaburzenia, w cznie do kryzysu ich to samo-

ci zawodowej. By  mo e, i  dlatego 57% badanych ksi y, w tym 58,0% diece-

zjalnych i 53,4% zakonnych, twierdzi, e oba typy czynników s  na równi „nie-

bezpieczne” dla ich ycia kap a skiego i dla kryzysu ich identyfikacji z obe-

cnym modelem kap a stwa. 

 

 

6. Czynniki kryzysu to samo ci kap a skiej wskazane przez 

 „by ych” ksi y onatych i ksi y bez ennych 
 

Dla ja niejszego zobrazowania analizowanego problemu g ównego, czyli 

uwarunkowa  kryzysu to samo ci kap a skiej ksi y rzymskokatolickich w Pol-

sce, warto zestawi  tabelarycznie wska niki procentowe tych wska ników owe-

go kryzysu, które ksi a w obu grupach wskazali najliczniej, lokuj c je na kolej-

nych miejscach w przyj tej hierarchii. W zestawieniu tym znajd  si  zarówno 

czynniki religijno-ko cielne, jak i wieckie, po 10 w ka dej kategorii. Zestawie-

nie tych czynników ilustruje kolejna tabela zbiorcza. 

 

 

 

 

                                                 
50 Alkoholizm i pija stwo, wywo ane nieuregulowanym trybem ycia i k opotami moralnymi, jako 

g ówny czynnik w asnej apostazji kap a skiej uzna o 63,6% diecezjalnych i 47,0% zakonnych 

ksi y onatych. 
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Tabela 6. 

Wp yw czynników religijnych i wieckich na kryzys to samo ci  kap a skiej w ocenie badanych 

ksi y diecezjalnych i zakonnych 

Ksi a onaci Ksi a bez enni Ksi a razem Czynniki kryzysu 

to samo ci  Procent Ranga Procent Ranga Procent Ranga 

Religijne i ko cielne czynniki kryzysu to samo ci kap a skiej 

Kryzys kap a stwa 

z celibatem 
82,3 1 65,2 3 73,8 1 

Unikanie 

spowiedzi w asnej 
72,2 3 73,3 1 72,6 2 

amanie czysto ci 

seksualnej 
81,2 2 62,6 4 71,9 3 

Zaniedbywanie 

brewiarza 
69,3 4 68,4 2 68,9 4 

Kryzys wiary 

i pobo no ci 
61,8 5 60,4 7 61,1 5 

Konflikty z w adz  

ko cieln  
58,2 6 58,4 9 58,3 6 

Brak powo ania 

kap a skiego 
52,6 7 60,9 6 55,5 7 

Niski autorytet 

ksi y 
47,0 9 62,0 5 54,5 8 

Kryzys 

solidarno ci ksi y 
47,4 8 58,6 8 53,0 9 

Konflikty 

z parafianami 
42,5 10 47,9 10 45,2 10 

wieckie czynniki kryzysu to samo ci kap a skiej 

Trwa y seks 

z kobiet  
78,7 2 79,1 1 78,9 1 

Pragnienie rodziny 81,8 1 70,4 3 76,1 2 

Mi o  do kobiety 72,3 3 74,4 2 73,4 3 

Brak uzdolnie  do 

celibatu 
69,5 4 63,9 4 66,7 4 

Praktyczny 

materializm 
67,4 5 63,4 6 65,4 5 

L k przed 

samotno ci  
65,3 6 63,7 5 64,5 6 

Laicki styl ycia  62,2 7 62,6 7 62,4 7 

Alkoholizm 55,3 8 62,2 8 58,6 8 

Poczucie bezsensu 

ycia 
54,7 9 60,5 9 57,6 9 

Homoseksualizm 

ksi y  
50,4 10 58,4 10 54,4 10 

 

Analizuj c wska niki procentowe i miejsca, na których badani ksi a z obu 

grup ulokowali wybrane czynniki kryzysu w asnej to samo ci kap a skiej, na-
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suwaj  si  dwa ogólne wnioski. Po pierwsze, bardziej spójny jest pogl d obu 

grup ksi y na rol  czynników religijno-ko cielnych ni  czynników wieckich. 

Po drugie, nastawienie ksi y onatych, którzy ju  zrezygnowali z kap a stwa, 

do obu typów czynników wywo uj cych kryzys to samo ci kap a skiej, jest 

w dominuj cej wi kszo ci przypadków radykalnie odmienne i ró ne od nasta-

wienia ksi y bez ennych. Ró nica ta oznacza te  przesuni cie akcentów 

w spojrzeniu obu grup ksi y na losy swojego powo ania kap a skiego, które s  

silnie uzale nione od wielu czynników religijnych i wieckich, zw aszcza od 

tych, które badani sami preferowali na najwy szych lokatach w przyj tej hierar-

chii rangowej. W kategorii czynników religijno-ko cielnych obie grupy ksi y 

identyczn  ocen  wystawili jedynie nast puj cym powodom kryzysu: kryzysowi 

solidarno ci i samopomocy w rodowisku duchowie stwa (8 miejsce) i ostrym 

konfliktom ksi y z parafianami (10). Spojrzenie na rol  pozosta ych o miu 

czynników w obu grupach respondentów jest ju  odmienne, niekiedy zdecydo-

wanie ró ne. Na przyk ad, je li ksi a onaci na pierwszym miejscu w ród 10 

czynników ulokowali „kryzys kap a stwa z celibatem” (82,3%), na drugim 

miejscu „ amanie lubu aseksualno ci” (81,2%) i na trzecim miejscu „zaniedby-

wanie spowiedzi w asnej” (72,2%), to ksi a bez enni na tych samych trzech 

miejscach ulokowali kolejno nast puj ce czynniki: 1– „zaniedbywanie spowie-

dzi w asnej” (73,3%), 2 – zaniedbywanie brewiarza (68,4%); 3 – „kryzys ka-

p a stwa z celibatem” (65,2%). Zatem ksi a bez enni g ówny powód kryzysu 

to samo ci kap a skiej dostrzegaj  w zanikaniu w asnego ycia religijnego 

(modlitwy, spowiedzi, medytacji, wiary), które nast pnie wywo uj  kryzys mo-

ralno ci seksualnej. Ksi a onaci, z kolei, akcentuj  rol  czynników o pod o u 

moralnym. Znikoma ró nica w obu grupach dotyczy czynnika „brak powo ania 

kap a skiego” – 52,6% i 60,9%. 

Spojrzenie obu grup ksi y na wp yw wskazanych 10 czynników wieckich 

na kryzys to samo ci kap a skiej jest ju  bardziej zrównowa one, a identycz-

no  tej oceny dotyczy mi dzy innymi „braku predyspozycji do ycia w celiba-

cie” (4 miejsce), „laickiego stylu ycia” (7), „alkoholizmu i pija stwa ksi y” 

(8), „poczucia bezsensu w asnego ycia” (9), „homoseksualizmu w ród ksi y 

i alumnów” (10). Oceny wp ywu pozosta ych czynników wieckich na kryzys 

to samo ci s  ju  odmienne, niekiedy radykalnie ró ne. 

W przekonaniu 62,5% ksi y z obu grup rodowiskowych wskazane czyn-

niki religijne i ko cielne odegra y podstawow  rol  w kryzysie ich to samo ci 

kap a skiej i w porzuceniu stanu duchownego, a pogl d ten podziela 61,4% 

onatych i 61,8% bez ennych ksi y. Podobn  rol  czynników wieckich we 

w asnym kryzysie kap a skim dostrzega cznie 66,8% badanych, w tym 65,8% 

onatych i 65,9% bez ennych ksi y. Zatem wp yw obu typów czynników na 
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kryzys to samo ci kap a skiej dostrzega cznie 64,7% respondentów, w tym 

63,6% onatych i 63,9% bez ennych ksi y uczestnicz cych w badaniach. 

Spo ród zmiennych niezale nych przyj tych w badaniach tylko wiek i sta  

pracy kap a skiej respondentów znacz co oddzia uj  na ich ocen  wp ywu ró -

nych czynników na kryzys to samo ci kap a skiej. Ksi a m odzi zdecydowanie 

liczniej i cz ciej zwracaj  uwag  na czynniki wieckie, zw aszcza zwi zane 

z celibatem i pragnieniem mi o ci ma e skiej i ojcowskiej. Natomiast ksi a 

starsi liczniej za kryzys swojego kap a stwa obci aj  czynniki religijno-ko -

cielne, zw aszcza kryzys wiary i pobo no ci w asnej – spowiedzi, brewiarza, 

modlitwy indywidualnej, zaniedbania w pracy duszpasterskiej i katechetycznej. 

Zale no  t  miernik Kendalla ustala na poziomie wysokiej istotno ci staty-

stycznej, gdy  Q = + 0,637. Zale no  t  podobnie ustala ten miernik mi dzy 

sta em pracy kap a skiej a typem czynników warunkuj cych kryzys to samo ci 

kap a skiej ksi y. Miernik Kendalla Q = + 0,675 oznacza, e mi dzy sta em 

pracy ksi dza a typem czynników kryzysu to samo ci kap a skiej zachodzi 

istotna zale no  statystyczna na wysokim poziomie. Z zale no ci tej wynika, e 

ksi a bardziej do wiadczeni w pracy kap a skiej, zdecydowanie liczniej i cz -

ciej ni  ksi a z krótkim sta em pracy zawodowej, wskazuj  na religijne i ko-

cielne powody i przyczyny kryzysu swej to samo ci kap a skiej, natomiast 

ksi a s abo do wiadczeni zawodowo w parafiach i z zakonach, liczniej wska-

zuj  na wieckie czynniki kryzysu swego powo ania i kryzysu w asnej identy-

fikacji z aktualnym modelem kap a stwa. 

 

 

Zako czenie 
 

Wyniki bada  zaprezentowane w tym studium socjologicznym s  zaledwie 

fragmentem obszernej monografii po wi conej uwarunkowaniom losów powo-

ania kap a skiego ksi y rzymskokatolickich w Polsce. W studium tym ukaza-

em jedynie religijne i wieckie czynniki, które wywo uj  i utrwalaj  kryzys 

powo ania i kryzys to samo ci kap a skiej u badanych ksi y diecezjalnych 

i zakonnych. Ksi a ci aktualnie pracuj  duszpastersko w strukturach ko ciel-

nych, za  praca ich, jak i styl ycia zwi zanego z celibatem, sprzyjaj  zabu-

rzeniom w funkcjonowaniu ich kap a stwa. Dodatkowo przypomnia em tu wy-

niki wcze niejszych bada  w ród ksi y onatych, którzy w efekcie kryzysu to -

samo ci kap a skiej porzucili stan duchowny i na nowo wybrali ycie wieckie 

we w asnych ma e stwach i rodzinach. Konfrontacja wyników obu tych bada  

precyzyjniej i pe niej ukaza a istot  i skal  problemu g ównego, czyli zale no  
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mi dzy ró nymi czynnikami zewn trznymi i poziomem kryzysu to samo ci 

kap a skiej ksi y polskich. 

Z bada  tych wynika, e wierno  powo aniu kap a skiemu jest problemem 

z o onym i zadaniem trudnym dla ka dego ksi dza katolickiego – parafialnego 

i zakonnego – ze wzgl du na nakazany im celibat i samotniczy styl ycia, w któ-

rym nie ma miejsca na mi o  do kobiety, na ycie ma e skie i rodzinne, na ko-

ntakty seksualne. Z tym warunkiem wielu ksi y nie chce si  pogodzi  i w ró -

nym zakresie wprowadzaj  te „zakazane” warto ci we w asne ycie kap a skie, 

oczywi cie w nieformalny sposób. Ksi a sami informuj , e dochowywanie 

wierno ci swemu powo aniu kap a skiemu i celibatowi jest spraw  niezmiernie 

trudn , dla niektórych wr cz nierealn , za  sprzeniewierzenie si  warunkom 

powo ania szybko prowadzi do kryzysu to samo ci kap a skiej, do kwestio-

nowania tych warunków, do utraty sensu trwania w kap a stwie. Wielu ksi y 

opowiada o mi, e aktualny model kap a stwa opartego na samotno ci i bez-

enno ci mo na porówna  do zwyk ego ko a i do jego okr nego ruchu. W kole, 

ich zdaniem, jako „obiekcie zamkni tym”, nie ma mo liwo ci post pu i roz-

woju, nie ma miejsca dla nowych warto ci, a jedynie istnieje mo liwo  zmiany 

akcentu po o enia warto ci ustalonych i warunków obowi zuj cych ksi dza. 

Takiej sytuacji oni nie chc  zaakceptowa  i sprzeciwiaj  si  podanym ograni-

czeniom ycia osobistego. Losy ka dego powo ania kap a skiego s  odmienne 

i specyficznie uwarunkowane w swej genezie i ewolucji, nie zawsze wprost 

proporcjonalnie do idealnych za o e  doktrynalnych Ko cio a, a wr cz przeci-

wnie, cz sto wymykaj  si  ustaleniom ko cielnym. Ró nice w tym zakresie nie 

s  korzystne dla losów powo ania i powoduj  zaburzenia w jego rozwoju 

i trwa o ci. ycie i praktyka zawodowa ksi dza w parafii lub we wspólnocie 

zakonnej szybko weryfikuj  idealne oczekiwania Ko cio a i samych ksi y do-

tycz ce ycia kap a skiego, wskazuj c na ich nieskuteczno  i brak zwi zku 

z normalnym yciem ludzi. Ograniczenia te zniech caj  wielu ksi y, zw aszcza 

m odych, do trwania w kap a stwie, a jednocze nie zach caj  ich do amania 

zasad ustalonych przez Ko ció , które reguluj  ycie kap a skie i wieckie ksi -

y parafialnych i zakonnych. 

Badania te wykaza y, e du y odsetek ksi y, którzy albo nie akceptuj , albo 

wiadomie nie przestrzegaj  warunków obecnego modelu kap a stwa instytu-

cjonalnego, prze ywaj  ostry i przewlek y kryzys w asnego powo ania i kryzys 

identyfikacji z tym modelem kap a stwa. Kryzys ten jest silniejszy wówczas, 

gdy ksi dz ma wiadomo , e wybra  kap a stwo oparte na celibacie bez oso-

bistych predyspozycji religijnych, moralnych, psychicznych i emocjonalnych, 

które s  sk adnikami powo ania kap a skiego, a tak e bez realnych uzdolnie  

osobowych do ycia w celibacie, z wyeliminowaniem ycia seksualnego. Ksi a 
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mówili, e wiedz  i wiadomo  konieczno ci tych cech i uzdolnie  do trwania 

w kap a stwie zdobywali „o wiele za pó no”, najcz ciej podczas studiów semi-

naryjnych, albo dopiero podczas pierwszych lat pracy duszpasterskiej w parafii 

lub w innych jej okoliczno ciach. Wtedy cz sto mieli l ki przed weryfikacj  

swego powo ania, wyboru drogi ycia w kap a stwie, obawiali si  reakcji w a-

snej rodziny na wiadomo  o swej rezygnacji z kap a stwa, czy te  zak adali 

hipotetycznie, e dostrze one w sobie trudno ci „jako  same ust pi ” w przy-

sz o ci, a w efekcie tego procesu b d  mogli „normalnie” funkcjonowa  w ka-

p a stwie, czy te , i  „jako ” poradz  sobie z celibatem. Ta naiwna wiara za-

wiod a ich w pe ni, jak twierdz , gdy  trudno ci z wierno ci  powo aniu i ogra-

niczeniom moralnym kap a stwa wcale same nie ust pi y, a wr cz przeciwnie, 

nasila y si  systematycznie i powodowa y krytyczne ich nastawienie do tych 

ogranicze , jak i do samego kap a stwa, jako czynno ci relewantnie oczeki-

wanych przez wieckich katolików. 

Badani ksi a czynni zawodowo w Ko ciele i ksi a onaci, którzy ju  po-

rzucili kap a stwo, wskazali na liczne powody i przyczyny kryzysu to samo ci 

i czynniki apostazji kap a skiej w swoim rodowisku51. Czynniki te zaprezento-

wa em w tym studium socjologicznym. W ocenie moich respondentów, wielu 

ksi y w Polsce ma obecnie trudno ci z wykonywaniem swojej misji religijnej 

w nowych warunkach ycia ludzi, czyli w warunkach g bokich i gruntownych 

zmian cywilizacyjnych, politycznych, spo ecznych i gospodarczych, religijnych 

i moralnych w kraju, jakie nast puj  systematycznie po 1989 roku. Zmianom 

ulega te  ycie Ko cio a i duchowie stwa, postrzeganie przez ksi y w asnej roli 

w Ko ciele i w spo ecze stwie, ocena autorytetu Ko cio a i kleru w wieckim 

pa stwie i laicyzuj cym si  szybko spo ecze stwie polskim, postrzeganie warto-

ci powo ania i kap a stwa w rodowisku m odzie y szkolnej. Zmiany te do  

cz sto wywo uj  krytyczne nastawienie doros ych i m odych katolików do insty-

tucji Ko cio a, do jego da  ekonomicznych wobec pa stwa, do przesadnego 

zaanga owania politycznego hierarchów polskich i wp ywania ich na w adz  

wieck  na wszystkich szczeblach jej sprawowania w pa stwie, na ideowe „po-

dzia y” w Ko ciele, spowodowane mediami Tadeusza Rydzyka z Torunia, do 

materializmu praktycznego licznych ksi y i zakonników, do hipokryzji moral-

nej wielu ksi y parafialnych i zakonnych, jak i do autotelicznej warto ci powo-

ania kap a skiego. Te krytyczne postawy ludzi, zw aszcza m odzie y, nie s  

i nie mog  by  oboj tne dla dynamiki, czyli pojawiania si  i rozwoju nowych 

kadr duchowie stwa w Polsce, dla systematycznej rekrutacji nowych kandyda-

tów na ksi y spo ród maturzystów. Z bie cych statystyk ko cielnych wynika, 

                                                 
51 Zob. J. Baniak, Dlaczego ksi a w Polsce rezygnuj  z kap a stwa…, s. 158–176 i 317–324. 
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e w ostatnich 10 latach liczba zg osze  maturzystów do diecezjalnych i zakon-

nych seminariów duchownych maleje z ka dym rokiem, a jednocze nie wzrasta 

liczba kleryków rezygnuj cych z formacji kap a skiej, czy te  wydalanych 

z seminariów decyzj  w adz ko cielnych, je li nie spe niaj  warunków uzyska-

nia wi ce  kap a skich. Obecnie nawet w adze ko cielne informuj  o ostrym 

kryzysie ilo ciowym powo a  kap a skich w kraju, jak i o licznych powo aniach 

„pozornych”, które nie maj  szansy na skuteczn  realizacj . W niektórych die-

cezjach liczba ogólna kleryków jest tak znikoma, a nabór nowych powo a  zaha-

mowany, e biskupi lokalni decyduj  si  na zamkni cie w asnego seminarium ze 

wzgl du na koszty utrzymania kleryków, powierzaj c kszta cenie swoich kap a-

nów seminariom w innych diecezjach, maj cych jeszcze wystarczaj c  do funk-

cjonowania liczb  alumnów. Sytuacja ilo ciowa powo a  kap a skich jeszcze 

gorzej kszta tuje si  w seminariach zakonnych, do których nabór radykalnie 

maleje z wzgl du na brak m czyzn ch tnych do ycia zakonnego. Zjawisko to 

komplikuje perspektyw  kadrow  Ko cio a, je li przyjmiemy „sta  statystycz-

n ” dochodzenia alumnów do wi ce , która od d u szego okresu lokuje si  

w granicach od 48% do 54% ogólnej ich liczby, cho  wska nik ten mo e by  

jeszcze mniejszy w poszczególnych diecezjach i zakonach. Zjawisko regresu ilo-

ciowego powo a  kap a skich ma u swych podstaw wiele ró nych przyczyn 

i powodów, które na ogó  s  znane w adzom ko cielnym, a mimo to, jak media 

relacjonuj , rzadko chc  one szuka  ich w samym Ko ciele, w mechanizmach 

jego funkcjonowania i w za o eniach doktrynalnych dotycz cych kap a stwa 

i roli ksi dza, natomiast znacznie cz ciej odnajduj  te czynniki w ró norodnych 

formach laickich wymiarów ycia spo ecznego i jednostkowego ludzi. Wydaje 

si , e ten trop poszukiwa  jest b dny, st d raczej nie rozwi e problemu kadro-

wego Ko cio a w Polsce, który z czasem b dzie si  jeszcze bardziej nasila  

i komplikowa . 

Ponadto zbyt powolne i niech tne dostosowywanie si  Ko cio a instytucjo-

nalnego do nowych warunków i kontekstów ycia ludzi w pa stwie i w spo e-

czno ciach lokalnych, wyra nie zniech ca licznych ksi y do efektywnego od-

grywania swojej roli w strukturach ko cielnych i spo ecznych. Badani ksi a 

onaci i ksi a bez enni, czynni zawodowo w Ko ciele, w tym zjawisku trans-

formacji spo eczno-kulturowej i bytowej dostrzegaj  kumulacj  niemal wszy-

stkich powodów i przyczyn (czynników) porzucania kap a stwa przez licznych 

ksi y diecezjalnych i zakonnych, a tak e w nich widz  przyczyn  kryzysu ich 

to samo ci kap a skiej. Problem ten dostrzegaj  te  niektórzy teologowie i prze-

strzegaj  w adze ko cielne przed ró nymi skutkami wspomnianego „niedosto-

sowania” Ko cio a do nowych ram ycia ludzi. Wydaje si , e istot  i zakres 

tego problemu trafnie ukazuje i diagnozuje ks. prof. Adam Przybecki z Poznania 
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w nast puj cej konstatacji: „W narastaj cej i pe nej napi cia dyskusji wokó  

sprawy pluralizmu, która ostatnimi czasy ogrania kraj, zdaje si  pojawia  pewne 

nieporozumienie. Odnosi si  wra enie, i  wspomniany pluralizm – tak e w spe-

cyficznych strukturach ko cielnych – bywa traktowany jako swoista darowizna, 

której askawie udziela nam drugi cz owiek – przedstawiciel tej czy innej w adzy 

[…]. Na tym tle du y niepokój musi budzi  obserwowana w Polsce po ród m o-

dych ksi y niezdolno  do pracy w nowych warunkach. Nie potrafi  oni odna-

le  swojej kap a skiej to samo ci w coraz liczniejszych formach dusz-

pasterstwa, które próbuje uwzgl dnia  podmiotowo   wieckich wiernych. Za-

skakuje autokratyczny styl duszpasterzowania i ca kowita nieporadno  od-

najdowania swego specyficznego miejsca w coraz liczniejszych cia ach kolegial-

nych parafii”
52. Konstatacja ta jest trafna i zasadna, wi c nie wymaga ani ko-

mentarza, ani uzupe nienia, jest ona aktualna w swej tre ci i znajduje pe ne po-

twierdzenie w wynikach moich bada , zaprezentowanych w tym studium socjo-

logicznym. 

Czynniki, które kiedy  wywo a y apostazj  kap a sk  u licznych ksi y die-

cezjalnych i zakonnych, którzy ju  odeszli z kap a stwa i za o yli w asne wspól-

noty ma e sko-rodzinne, obecnie cz sto s  przyczyn  sprawcz  kryzysu powo-

ania i kryzysu identyfikacji licznych ksi y czynnych zawodowo z modelem 

kap a stwa opartym na celibacie i ca kowitym pos usze stwie w adzy ko cielnej 

(biskupa) oraz cz ciowo na ubóstwie, a kryzys ten wywo uje u pewnego ich 

odsetka my li i decyzje dotycz ce tak e porzucenia stanu duchownego dla ycia 

wieckiego. Mo na zapyta  teraz, ilu spo ród moich respondentów, ksi y pa-

rafialnych i zakonnych, którzy my leli pod wp ywem kryzysu to samo ci o po-

rzuceniu kap a stwa, my l t  zrealizuje w najbli szej przysz o ci i „zasili” sze-

regi swoich kolegów, którzy z tych samych powodów decyzj  tak  ju  zreali-

zowali i odeszli spo ród osób duchownych? Prawdopodobnie prawd  t  odkryj  

i uka  kiedy  badacze apostazji kap a skiej ksi y polskich. 

Kryzys to samo ci kap a skiej licznych ksi y rzymskokatolickich w Polsce 

jest faktem i zjawiskiem niew tpliwym, w dodatku szybko rozwijaj cym si  

ilo ciowo. Jednak nie jest on zjawiskiem w pe ni samoistnym i niezale nym, 

lecz ma cis e powi zania z innymi zjawiskami, które powoduj  w yciu ludzi 

istotne zmiany jako ciowe, cz sto zmiany prze omowe. Kryzysy w innych wa -

nych sferach ycia ludzi mog  stanowi  pod o e kryzysu kap a stwa i identy-

fikacji ksi y z oficjalnym modelem kap ana katolickiego. Na przyk ad kryzys 

                                                 
52 Zob. A. Przybecki, Ko ció  a pluralizm (g os w dyskusji), „Przegl d Powszechny”, T. 264: 1989, 

nr 7–8, s. 19–20 (omówienie tego fragmentu dyskusji w: „ ycie Chrze cija skie w Polsce”. 

R. 1989, nr 1, s. 43–44). 
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wspó czesnej rodziny katolickiej w Polsce XXI wieku, sekularyzacja jej codzie-

nnego ycia religijnego i moralnego, wzrost wska nika rozwodów i narastaj ca 

niech  w rodowiskach m odzie owych do zawierania ma e stwa, w tym ry-

tuale religijnym, wadliwy system wychowania dzieci i m odzie y w domu ro-

dzinnym oraz zanikanie czy s abni cie autorytetu rodzicielskiego, a tak e brak 

spójno ci we wspó pracy wychowawczej mi dzy rodzin  i szko  oraz mi dzy 

rodzin  i parafi , równie  jest wa nym czynnikiem, który wywo uje i nadal b -

dzie wywo ywa  kryzys yciowy i kryzys kap a stwa u wielu ksi y. Rodzina, 

bowiem, jest ci gle ród em i rodowiskiem, z którego wywodz  si  kandydaci 

na ksi y i na zakonników. St d jej pozytywny charakter i serdeczna atmosfera 

emocjonalna, prawid owy rozk ad mi o ci mi dzy domowników, poprawne rela-

cje mi dzy ma onkami, bogate ycie religijne rodziców i rodze stwa, przestrze-

ganie w rodzinie zasad etyki chrze cija skiej, sprzyjaj  prawid owemu rozwo-

jowi wiary i religijno ci oraz moralno ci, prawid owemu rozwojowi osobowemu 

tych m odych m czyzn, którzy wiadomie wybieraj  i b d  wybierali ycie 

w kap a stwie opartym na celibacie. Jednak mo e zaistnie  sytuacja przeciwna, 

kiedy rodzina prze ywa kryzys swego funkcjonowania, swej stabilno ci i spój-

no ci czy religijno ci, czyli nie spe nia tych warunków, a wtedy b dzie ona 

sprzyja  brakowi powo a  do kap a stwa spo ród swoich cz onków. O wp ywie 

kryzysów rodzinnych i ma e skich swoich rodziców na kryzys w asnego ka-

p a stwa mówi o mi wielu badanych ksi y, zarówno tych, którzy ju  odeszli z 

zawodu kap a skiego, jak i ci, którzy jeszcze go wykonuj  w Ko ciele. Inni za  

wskazywali na kryzys funkcjonowania oddolnych struktur ko cielnych, na z e 

relacje mi dzy duchownymi i wieckimi katolikami w parafiach, na s abe zaan-

ga owanie wieckich w ycie ko cielne i na brak w ród nich poczucia od-

powiedzialno ci za wspólne dobro parafialne. Niech  do w czania si  w ycie 

ko cielne i parafialne dominuj cego odsetka m odzie y katechizowanej tak e 

nie sprzyja zainteresowaniu kap a stwem w ród religijnych ch opców. 

Badania ukaza y te czynniki – religijne i wieckie – kryzysu to samo ci ka-

p a skiej ksi y polskich, które dominowa y, w ocenie respondentów, w okresie 

minionych 15 lat i realnie przyczyni y si  do zmian w wiadomo ci kap a skiej 

licznych ksi y, za  innych zach ci y do odej cia ze stanu duchownego. Powsta-

je pytanie, jakie czynniki b d  decydowa  o stabilno ci lub niestabilno ci powo-

ania ksi y polskich w nast pnych dekadach bie cego wieku, a w efekcie nie-

spójno ci doprowadz  do kryzysu w ich to samo ci kap a skiej, a nawet do apo-

stazji kap a skiej? Teraz pytanie to ma charakter otwarty. Zapewne odpowied  

miarodajn  na to pytanie znajd  kiedy  badacze ycia duchowie stwa i Ko cio a 

rzymskokatolickiego w Polsce. 
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SUMMARY 

 

Between the choice and the necessity. 

The crisis of vocation and the pastoral identification 

among Roman Catholic priests in Poland.  

Sociological study. 
 

The sociological study applying a very complex methodology, has been based 

on an extensive  resource material covering the opinions of parish priests, monks 

and ex-priests. The research shows that following the pastoral vocation is a very 

complex problem for each Catholic priest, parish or monastic, because of the celi-

bacy and the lonely style of life with no place for the human love for a woman, 

family and sexual life. A great number of priests do not accept these conditions 

and they break the rules to some extent,  in an informal way of course. 


