
MIESI~eZNIK 


Ks. Bp Korol Wojtyta. . MllOSC I ODPOWIEDZIAlNOSC 

Ks. Witold Marciszewski SPOR 0 ROZUMNE WI DZ ENIE 
SWIATA 

Jan Turowski. . . . PRZEMIANY WSI W PO LSCE 

Bohdan Skaradziriski . CYFRY I iYCIE CODZIENNE 

Thomas Merton. . . . NIKT NIE JEST SAMOTNA WYSPA 
(CZ'I't IV) 

o WSI POlSKIEJ - HISTORYCZNIE • NOWA KlASA 

ROBOTNICZA 7 • WIARA I lUDZIE OSWIECENI 

KRAKOW 


BOK XII MAJ (5) 1960 




/ REDAGUJE ZESPOL 

Hanna Malewska, Maria Morstin -Gorska, Stefan Swie:i:awskl, Stanislaw 
.'omma,' Jerzy <Turowicz, Stefan Wilkanowicz, Jacek Wozniakowlki, 

J erzy Zawieyski. 


Redaktor Nacze1ny: Jacek Wozniakowski 

Sekretar'z Redakcji: Stefan . Wilkanow'icz 


. Adres redakcji: Krakow, Slawkowska 32, I p. tel. 556-21 

Redakcja przyjmuje we vvtorki i piqtki, godz. 13-15 

Adres administracji: Krakow, Wis1na 12, I p. tel. 213-72 

.Administracja przyjmuj e codziennie od godziny 9-13. 


Cena zeszytu zl 12.-


Prenumerata: 


krajowa zagr aniezna 

miesi~eznie zl 12.  miesi~eznie zl 16.80 
kwarta1nie 36. kwarta1nie 

" 
50.41} 

p61roeznie 72. polrocznie 100.80 
rocznie 144. roeznie 

" 
201.60 

Zamowienia i przedplaty przyjmowane Sq w terminie do dnia 15-go 

miesiqca poprzedzajqcego okres prenumeraty. 


Wplaty I?-a konto administraeji Krakow, Wis1na 12, PKO nr 4-9-831. 


Prenumerowac mozna rowmez przezurz~dy poeztowe i listonoszy, 

oraz wpl~eajqc na konto "Ruehu" Krakow, Woreella 6, PKO nr 4-6-777. 


Prenumerat~ zagranicznq na1ezy wplacac na konto administraeji 

PKO Krakow Nr 4-9-831, lub n a konto PKWZ "Ruch" Warszawa, 


ul. Wileza 46 - P K O 1-6-100024. 


Egzemp1arze arehiwa1ne "Znaku" - od Nru 36 POCZqwszy - n abywac 

mozna w Administracji miesi~cznika "Znak", ]{rakow, ul. Wislna 12 


oraz w nast~pujqeyeh ksi~garniach: 


Katowice: Ksi~garnia sw. Jacka, ul. 3 Maja 18; Krakow: Ksi~garnia 


Krakowska, ul. sw. Krzyza 13 i Ksi~garnia "Veritas", ul. Slawkowska 20; 

Poznan: Ksi~garnia sw. Wojeiecha, PI. Wolnosei 1; \Yroclaw: Ksi~garnia 


Archidiecezjalna, ul. Katedralna 6. 


Maszynopis otrzymano 7. IV. 1960 Druk ukonczono w maju IV60 

Format A5 Papier druk. sat. kl. VII 61 X 86 60 ,g A rk. druk. 10 
Zam. 138 7. IV. 1960 Naklad 7.000+350 · egz. E-18 

Kr"kowskie Zaklady Grafi czne Zaklad Nr 7, Krakow, ul. Ka~imlerza Wielk. 95 



MIES1eeZNIK 


ROK XII • Nr 71 (5) 

Maj 1960 

KRAK ow 

Ks, Bp KAROL WOJTYtA 

MIt.OSC I ODPOWIEDZIALNOSC 

WST~P 

P oj~cie milosci jes·t tutaj poj~eiem gl6wnym, jemu tez pOSWi~
carny najwi~cej analiz - poniekqd nawet wszystkie, jakie znajdujq 
si~ w tej ksicrzce I , I:stnieje bowiem, w szczeg6lno;;ci na gruThC~e 

etyki chrzesaijaIiskiej 'z roozonej :z Ewa,ngeIii, pwbilem, kt6ry m'O,znd 
okreslic jako "wprowadzenie milo sci do milosci", Slowo "milosc" 
oznacza w pierwszym wypadku to, co jest tre.sciq najwi~kszego 

przykazania, w drugim zas to wszystlw, co na podlozu pop~du 
seksualnego ksztaHuje si~ pom~~dzy kobietq a m~zcz'yznq, Idqe 
w przeciwnym kierunku moma by powiedziee, ze istnieje pro
blem sprowadzenia tej drugiej mllosci do pierwszej, to jest tej, 
o ktorej mowi Ewangeli'a, 

Jest to problemotwarty. Podr~czniki etyki i teologii moralnej 
ujmujq te dwie milosoi nieco 'r'Ozdzielnie~ '0 pierwszej mowiq w trak
taeie na temat enot teologicznyeh, gdyz milose jest najwi~kszq 

z tych enot, '0 drugiej natomiClJst mowoiq przede wszystkim w ra
mach traiktatu 0 kardynalnej cnode wstrzemi~Zliwosci, z niq bo
wJem lqczy si~ czystose seksualna. W swiadomosei ludzkiej moze 
pOWistac wrsku1:ek teg·o ~ewie'll hiatus - jakies poczude ni,espro
wadzalnosoi drugiej milosci do pierwszej, a w kazdym razie 
nieswiadomosc drog, na jakieh to moze si~ urzeezywistnie, Row
noczesnie zas obserwacja zyeia (a zwlaszeza doswiadezenie dusz
pasterskie) dowodzi ogromnego zapotrzebowarria na poznanie owyeh 

1 Artykul Ks, Bpa Karoia Wojtyly s:<lada si~ Z fragment6w ksillzki noszllcej 
ten sam tytul. Ukaze sip, ona niebawem nakladem Towarzystwa Naukowego KUL, 
Wstf;P do artykulu jest skr6conym wst~pem do kSi'lzki. 
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drag. Nauka zas moralna Ewangelii zdaje 5i ~ stwarzac wyraznq 
ku temu linspiracj~. Ewangeli~ odczytujq zar6wno Judzie wierzqcy 
jak niewierzqcy. Pierwsi odkrywajq w przykazaniu mitosci gl6wne 
wiqzanie caIego porzqdku nadprzyrodzonego, ale i pierw5i i dru
dzy zdolni Sq odkrye w nim afirmacj~ jakiegos w ielk iego ludzkiego 
dobra, kt6re moze i powinno bye udzialem 0 5 6 b. W ksiqzce ni
niejszej raczej nawet na tym drugim kladziemy gl6wny akcent. 

Mniema si~ naj'ez~sci eJj, ze problematyk.a "plci" to eo ipso nade 
wszystko problematyka "ciala". Stqd tendencja, aby glos w tej 
dziedzinie oddae praWlie wylqczrrie fizjologii i medycynie - psy
ch010gi~ dopuszcza si~ na drugim planie. Mniema si~ tez, ze nauk i 
te same z· siebie wyloniq normy etyczne. Ksiqzka niniejsza ujmuj e 
to z·agadnieillie z grun:tu ina1czej. Etykaseksualna jeslt domenq 
os 0 b y. Nie spos6b w niej rriczego pojqe bez zrozumienia osoby, 
jej bytu, dzialania i uprawnien. Porzqdek osobowy jest jedynq 
plaszczyznq wlasoiwq dla wszystkich rozwazan w dz.iedzinie etyk i 
seksualnej. Fizj,ologia czy medycyna mogq tylko uzupelnie te roz
wazania. Same z siebie nie stwarzajq one pelnych pods taw do zro
zumienia milosci J odpoWliedzialn?soi. 

ANALIZA SlOWA "UZYWAC" 

OSOBA JAKO PODMIOT T PRZEDMIOT DZIAI:.ANIA 

SWiCllt, do ktorego na,lezymy, skIada si~ z osob i neezy 2. Za rzecz 
przywyk1ismy uwazae byt, kt6ry nie tylko jest pozbawiony rozumu, 
ale ponadto jeszcze jest pozbawiony zycia - rzecz to przedmiot 
martwy. Zawahamy si~, gdy przyjdzie nam nazwac rzeczq zwierz 
czy nawet roslin~. Tym niemniej nikt nie m6wi z przekonaniem 
o osobie zwierz~cej. Mowi si~ natomiast 0 osobnikach zwierz~cych , 

uwaiajq;c te osobniki po prostu ,za jednOlstki danego giIJtunku zwie
rz~cego. I takie okreslenie nam wystarcza. Nie wystarcza na to
mias,t wyraian,je si~ 0 czl.owieku jako 0 osobniku ga'tull'ku homo 
(ezy nawet homo sapiens). 'Wy;raz ,,0 sob a" zo:s tal ukulty w tym 
celu, aby zaznaczye,iz czlowiek nie pozwala si~ bez reszty spro
wadlzie do tego, 'co tSi~ miesci w pojE:ciu "jecinostka gatunku", ale 
kazdy rna w sobie 005 wi~cej, jakqs szczeg61nq pelrri~ i dosko

~ Je~t to fragment rozdzia!u I, kt6ry nosi tytut "Osoba a pop~d". Sk!ada si~ 

on z § I pt. " Analiza stowa UZYW3C" oraL z § 2 ,,0 naturze pop~du seksualnego" 
Drukuj c my z tego rozdzialu kilka fragment6w nalez~cych do § I. 
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nalose bytowania, dIa uwydatnienia ktorej trzeba koniecznie uzye 
sIowa "osoba". 

NajbIizszq i najwlasciwszq ra.cjq po temu jest fak t, ze czloW1iek 
posiada rozum, ze jest bytem rozumnym , czego nlie sposob stwier
dzie 0 zadnym innym bycie widz'iaInego swiata, u zaclnego bow.iem 
nie natrafiamy na sIady mysIenia poj~ciowego. Stqd tez poszla 
ow-a z-nana def.inkja Boeejusza. weclIe k.tore j Qlsoha ·to po prostu 
tytIe co jednostka natury rozumnej (individua substantia [a tiona
lis naturae). To wyroinia osob~ w calym swiec ie pfzeclmi Oit.owych 
by tow, to stanowi 0 jej odr~bnosci. 

Ten fakt, ze osoba jest jeduostkq natury rozumnej - czyli jed
nostkq, do ktorej natury nalezy rozum - ten fakt s.prawia. ze osoba 
jest rownoczesnie wsrod calego swiata bytow jedynym w swo'im 
rodzaju podmiotem, podmiotem zupelnie roznym od lych, jakimi 
Sq up. zwierz~ta, byty pod wzgl~dem swego cielesnego ustroju 
stosunkowo najbardzdej podobne do czIowieka, zwlaszcza niektore 
z nkh. WYlTa:zajqc ,si~ nieco db r.a.zoQW 0, ,trzeba powied.ziee ze OS'oba 
jako prz.e<irniot rMni si~ ad najdoskonaIszych nawet zwierzqt swo
im w n ~ t r z e ill oraz swoistym zyciem, ktore w tym wn~trzu si~ 

koncentruje - czyH zyciem wewn~trznym. U zwierzqt nie mozna 
mowiC 0 zyciu wewn~trznym, jakkoIwiek wewnqtrz ich organilzmu 
zachodzq podobne jak u czIowieka procesy biofizjoIogiczne zwiq
zane Z podobnym (mniej Iub bardzdej) do Iudzk,iego ustrojem. Na 
podlozu tego ustroju rozwija si~ w nich znow mniej lub bardziej 
bogate zycie zmyslowe, ktorego funkcje wykraczajq daleko poza 
eIementarnq - rosIinnq - wegetacj~, a przypominajq cza'sem az 
do zludzenia typowe funkcj e zyoia Iudzkiego: poznanie oraz po
zqdanie Iub nieco szerzej nazywajqc tq drugq funkcj~ - dqzenie. 

U czlowdeka poznanie oraz pozqdanie posiada charakter du
chowy i dlatego przyczynia si~ do uksztaltowania prawdziwego 
zycia wewn~trznego, co u zwierzqt nie zachodzi. Zycie wewn~trzne, 

to zycie duchowe. Koncentruje si~ ono wokol prawdy i dobra . 
Wchodzi w n<ie zas cale mnostwo probIemow, z ktorych najbardziej 
celltraIne wyclajq s,i~ te dwa: jaka jest ostateczna przyczyna wszyst
kiego oraz - jak bye dobrym i posiqse pelni~ dobra. Pierwszy 
z tych centraInych probIemow zyeia wewn~trznego czlowieka an
gazuje bardziej poznanie, drugi bardziej pozqdanie czy raczej dqze
nie Obi e te fu.nkcje wydajq si~ ZTeszrt:q .czyms wi~cej niz funkcjami, 
jakimis naturalnymi orientacjami calego bytu - czlowieka. J est 
rzeCZq znamiennq, ze wlasnie przez swoje wn~trze i zycie we
wn~trzne czlowiek nie tyIko jest sobq ale rownoczesnie najbardziej 
dzi~ki niemu tkwi w swiecie przedmiotowym, w swiecie "zewn~trz-
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nym" - tkwi w nim w sposob wlasnie dla siebie wlasciwy i zna
mienny. Osaba jest to taki byt przedmiotowy, ktory jako okre
s10ny podmiot najscislej kontaktuje S1~ z calym swiatem (zewn~trz
nym) d najgruntowniej w nim tkwi wlasnie przez swoje wn~

trze i i:yde wewn~trzne. Kontaktuje si~ w ten sposob - trzeba 
dodac - nie tylko z swiatem widzialnym , ale rowniez i niewi
dzialnym, a przede wszystkim z Bogiem. I to jest dalszy symptom 
odr~bnosci osoby w widzialnym swieoie. 

Kontakrt asdby z obiekltywnym swiaJtem, z '[zeczywistosaiq, nie 
tylko jest "przyrodniczy", tak jak t'O rna miejsce u wszystkich 
innych twor6w przyrody, ani tez zmysl,owy, tak jak u zw ierzqt. 
Osoba lud:zka jako wyrainie ok!res10[lY tpodmiot nawiqzuje kon1akt 
:;( resz tq bytow wlasrtie przez sW'oje wn~trze, a caly kontakt "przy
rodniczy", kt6ry przysluguje jej rowniei: - posiada bowiem cialo 
j nawet poniekqd "jest cialem" - oraz kontakt zmysl·owy na po
dobienstwo zwierzqt, nie ,stanowiq wla.sciwych dla niej drog lqcz
nosci ze swiatem. Lqcznosc os'Oby ludzkiej ze swiatem zaczyna 
si~ wpraW'dzie l!1a gruncie "p,r,Z)l1I Ov.nLczym" i zmY'slowym, -aJe 
ksztaltuje si~ w spos6b czlowiekowi wlasciwy dopiero w orbicie 
zycia wewn~trznego. Tutaj tei: zarysowuje si~ moment znamienny 
dla osoby: czlowiek nie tylko przejmuje tresci dociemjqce don z ze
wn~trznego swi.a'1a i reaguje na [l.ie wspos6b spon'taniczny czy 'Ila
wet wr~cz mechani..czny, ale w ca'lym swoim :s tosunku do tego· swiata, 
do rzeczywi.stosci, usiluje zaznaczyc siebie, swoje "ja" - i musi 
tak posi~powac, gdyi: natura jego bytu tego si~ domaga. Czlowiek 
rna 'z gruntu innq natur~ nlii: zWlierz~ta. Zawiera si~ w niej wladza 
samostanowienia opar,tego na refleksji i przejawiajqcego b~~ w tym, 
i:e czlowiek dzialajqc wybiera, co chce li'czynic. Wladza ta nazywa 
si~ wOlnq wolq. 
Dzi~ld temu, ie czlowiek-osoba posiada wolnq wol~, jest on tei: 

panem siebie samego, 0 czym mowi lacinski zwrot stwierdzajqcy, 
ze osoba ·jest sui iuris. W scisl'ym 'P0wii:jJzaniu 'Z l1:yrn chardkltery
stycznyrn rysem osoby pozostaje druga jej znamienna wlasciwosc. 
Lacin-a filozof6w ujmowala jq w s,tWlie rdzeniu,ze o'Soba jest alteri 
incommunicabiJis - niep'TZeikazywaJna, ,nie~O'dS't~pna. Nie chodzi 
w tym wypadku 0 zaznaJczenie, ze osoba jest Z'awsze jakims bytem 
jedynym i niepow.ta.rzalny:m, t·o bowiem mama tbwderdzi(' i '0 ka,z
dym innym bycie rowniez, 0 zwierz~ciu, rosllin~e czy kamieniu . Owa 
nie'Przekazywal'llosc rczy ,te·i: nie-odst~pnosc osaby jest n ajscislej 
zWiqzana z jej wn~trzem, ze samostanowieniem, Z wolnq wolq. 
Nikt inny nie moi:e za mn-ie chcie.c. Nikt nie moze podstaW1ic swo
jego aktu woli z'a m6j. Zdarza si~, ze ktos czasem bardzo chce, 
azebym ja che-ial tego, czego on chce. Wowczas najlepiej uwy
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datnia si~ owa nieprzekraczalna granica pomi~dzy nim a mnq, 
o ktorej sltanowi wlasIliie wolna wola. Ja mog~ nie chciee tego, 
czego on chce, abym ja ·chcial - 1 wlasnie 'w rt.ym jestem incommu
nicabijis. Jesltem i powinienem bye 's'amodzielIllY w >swoich poczy
naniach. Na tym zalozeniu opiera si~ oale wspoliyde ludzkJie, praw
da 0 wychowaniu i 0 kulturze do niego si~ sprowadza. 

Czlowiek bowiem nie tylko jest podmiotem dzia~ania, ale bywa 
r6wniei i jego przedmiotem. Co krok zdarzajq si~ t,akJie czyny, ' 
ktore lllajq za przedmiot drugiego Iczlowieka. W ramach tematu 
tej ksiqiki, ktorym jest moralnose seksua1na, 0 takich wlasnie czy
nach wciqi b~dzie mowa. W obcowaniuosob roznej plci, 'd zwlasz
cza we wspoliyciu seksualnym, wciqz kobieta jest przedmiotem 
jakjegos dzialania m~zczyzny, a m~zczyzna przedmiotem dzialania 
kobiety. Dlatego tei: naprzod wypadalo bodaj pokrotce zdae sobie 
spraw~ z tego, kim jest ten, kto dZiiala - podmiot oraz ten, do 
kogo dzialanie si~ 'zwruoa - przediffi'iot dzialania . Wiadomo jui:, 
ze jest on osobq, zarowno podmiot jak i przedmiot dZlialania. Trzeba 
teraz dobrze rozwazye zasady, do ktorych musi si~ stosowae' dZlia
lanie czlowieka, gdy jego przedmiotem jest druga osoba ludzka. 

PIERWSZE ZNACZENIE SI:.OWA "UZ,YWAC" 

W tym celu wlasnie musimy gruntowruie zanalizowac; s!owo "ui:y
wac". Slowo to oznacza pewnq obiektywnq postae dzialania. Ui:y
wac to tyle co poslugiwae s'i~ jakims przedmiotem dzialan1a jako 
srodkiem do celu, do tego mianowicie celu, do ktorego dqi:y dzia
la1qcy podmiot. Celem jest zawsze to, ze W1zgl~du na co dziaaamy. 
Cel tei: sugeruje islnien'ie srodkow - nazywamy nimi te przed
mioty, na ktoryrh zesroqkowuje si~ !lasze dzialan'ie ze wzgl~du 

aa cel, ja~i zamierzarny osiqgnqe. Z natury rzeczy srodek jest w.i~c 
podporzqdkowany celowi, a rownoczesnie jest on tei: jakos podpo
rZqdkowany temu, kto dziala. Nie moze bye inaczej, skoro ten, 
kto dziala, posluguje si~ srodkami do sweg.o celu - sarno wyra
i:enie sugeruje podrz~dny i ja.kby "slui:ebny" stosunek srodka 
wzgl~dem podilliotu dzialajqcego: srodek sluzy celowi i pbdmio
towL 

Ot6i: zdajesi~ nie ulegae wqtpliwosci, i:e w ta~im stosunku do 
czlowieka-osobymogq i powinny pozostawae roi:ruorodne rzeczy, 
jestestwa bf{dq,ce 'tylko os'Obruikarni czyli jednostkarn1 'W swoim g.a
tunku. Czlowiek posluguje si~ w swej roi:norodnej dzialalnosci ca 
lym swiatem stworZionym, wykorzystuje jego zasoby dla tych 
celow, kt6re sam sobie stawia, bo sam tylko je wzumie. Tego ro
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dzaju ustosunkowanie sit; czIowieka do przyrody martwej, kt6rej 
bogadwa lak wiele zna,czq dla i.ycia ekonooll'icznego czy tez do 
przyrody zywej, ktorej energie i wartosci czl.owiek przyswaja so
bie - nie budzi u nikogo zadnyeh wqtpliwosci. Wymaga sit; od ro
zumnej istoty ludzkiej tylko tego, azeby nie niszczyia i nie mar
uotrawila tyeh dobr naturalnyeh, i aby uzywaia ich z takim umia
rem, ktory czIowiekowi samemu nie utrudni rozwoju osobowego 
a spoleezenstwom ludzkim zapewni sprawiedliwe i zgodne wsp61
istnienie. W szczegolnosoi gdy chodzi 0 stosunek do zwierzqt, istot 
obdarzonych ezuciem, wrazliwyeh na b61, zqda siEl od czIowieka, 
aby uzywanie tyeh istot nigdy nie bylo polqczone z udrt;kq ezy 
torturq fizycznq. 

Sq to wszystko zasady proste i latW'o zrozumiale dla kazdego 
normalnie rozwinit;tego czloWlieka. Problem zaezyna sit; w6wezas, 
gdy ehodzi . 0 odniesienie do innego czIowieka, do drugiej osoby 
ludzkiej. ezy wolno traktowac It; osobq jako srodek do celu i po
slugiwac siEl niq w takim eharakterze? Problem postawiony w tym 
pytaniu posiada bardzo szeroki zasit;g, rozciqga sit; na ealy szereg 
d:z.iedzin zycia i wspolzycia ludzkiego. Wezmy dla przykiadu tak'ie 
wypadki jak organiza,cja pmey w jakiejs fabryee ezy sltosunek do
wodey do zoinierza w armii, ezy ehocby stosunek rodzie6w do 
dzieeka w rodziiIlie. ezy pmcodalWoa nie posluguje sit; robotnikiem, 
i.l wit;e osobq ludzkq, dla osiqgnit;da tyeh eel6w. ktore sam za
mierza? ezy dow6dca nie posIuguje sit; podwladnymi zolnierzami 
dla przeprowadzenia pewnyeh przez siebie zamierzonyeh i czasem 
sobie tylko wiadomyeh eelow bojowyct.? ezy roduce, ktorzy sami 
tylko rozuroiejq te ce,le, dla ktorych wY'chowujq swoje dzliec.i, nie 
traktujq lych dried poniekqd jako srodk6w do celu, skoro one same 
lych celow nie rozumiejq ani do nieh swiadomie nie dqzq? A prze
ciez zarowiIlo robOilniik jak zornierz Sq doroslymi ludzmj i peIne
wal'toSciowymi asobami, a dziecku - ,nawet jeszcze nienawdzone
mu - niesposob odmowiic osobowosei w najbardziej obiektyw:uym 
znaczeniu ontologicznym, chociaz prawdq jest, ze caly szereg cech 
stanowiqcych. 0 tej osobowosci w znaczeniu psychologicznym 
i etycznym roa one dopiero stopniowo nabyc. 

Ten 'sam pro1blean zMyiSuje s'it; W m~.art; rjak zagIt;bjmy sit; w ana
1iz(1 calego wzajemnego odniesienia "kobieta - m~zczyzna", ktore 
jest kanwq .rozwai-an w zakresie e.tY'ki 'sek.sua1nej. BEldziemy ten 
pr'oblem o'ci'krywac w r6znych iIliejako warstwdlch na·szej aiIlalizy. 
ezy kob ieta nie stanowi dla mt;zczyzny we wspoliyciu seksualnym 
czegos w rodzaju srodka, ktory stuzy do osiqgnit;cia r6znorodnych 
jego celow, tych wlasnie, ktorych realizacji szuka on we wspol
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iyciu seksualnym? ezy podobnie dla kobiety m~zczyzna nie sta
nowi srodka na drodze do osiqgni~cia jej wlasnych celow? 

Poprzes'tanmy na razie na pos.tawieniu pytan, w ktory,ch za
wiera si~ bardzo is,totny problem e'tyczny. Nie psychologiczny 
przede w,szystkim, aile wl'asnie etycz:ny. Osoba bowiem nie moie 
bye dia drugiej osoby Ii tylko srodkiem do celu. Jest to wyklu
czone z uwagi na samq natur~ osoby, z uwagi 'lla Ito, czym kaida 
os-oba po ipIOstu jeslt. Jest ona wszakie podmiotem myslqcym ,i zdol
nym do sarnostanowrl.en:ia - te dwie wlasciwosci odtnajdujemy 
przede w szys:tkim we wn~ltrzu osoby. Wobec 'tego zas kaida 
o(saba z natury swej jest zdolna do Itego, aby 'sarna okre
':'lala swe cele. Gdy ktos i'llilly braktuje jq wylqcwie jako 
srodek do celu, wawc.za,s olSoba zostaje pogwalcona \v tym, 
00 naleiy do sarnej jej istOlty, a rawnOCZeSThle ,stanowi jej 
naturalne uprawnienie. Rzecz jasna, ie trzeba wymagae od osoby 
jako od jednostki myslqcej, aieby te cele byly prawdziwie dobre, 
dqzenie bowiem do celaw zlych jest przeciwne rozumnej naturze 

' Olsoby. Tym si~ Uuma,czy rawniei sens wychowania, zarawno wy
chowywania dzieoi jak tei w ogole wzajemnego wychowywania 
s>i~ ludvi: chodzi wlasnie 0 szukanie celow prawdziwych czyli praw
dziwych dabr jako celow dzialania i 0 znajdowanie oraz 0 pokazy
wan,ie drag do ich realizacji. 

Ale wlaSinie w tej drzialalllwsoi wychowawczej, zwlaszcza gdy 
chodzi 0 wychowanie malych dzieoi, nie wolno nigdy traktowae 
osoby jako srodka do celu. Zasada ta rna zasi~g jak najbardziej 
powszechny: nikt nie moze poslugiwac si~ osobq jako srodkliem do 
celu ani iaden czlowiek, ani nawet Bog-Stworca. Wlasnie ze strony 
Boga jest to najzupeIniej wykluclZone, gdyi On dajqc osobie natur~ 
rozumnq i wolnq, przez to sarno jui zdecydowal, ie ona' sarna 
sobie b~dzie okreslae cele dzialania, a nie b~dz·ie sluzyla jako 
slepe narz~dzie cudzym celom. Skoro wi~c Bog zamierza eziowieka 
do jakichS celow skierowae, wowczas przede wszystkim ppzwala 
mu cele te poznae, tak aby czlowiek magI je uczynie swoimi i sa
modzielnie do nich dqzye. W tym leiy mi~dzy innymi najgl~bsza 
logika objawienia: Bog daje poznae czIowiekowi eel nadprzyro
dzony, aile decyzja dqlzenia do Itego ,celu, jego wybor, jeslt pOZO'Slt.a
wiony w01i czlowieka. D1aJtego tez Bog nie moze czlowieka zbawi'ae 
bez jego sarnodzielnego udzialu. 

Ta eIementClirna prawda: osoba nie moie bye srodkiem d.zi,alania 
w odr6:i:'llieniu od wszystkkh innych rprzedmi'otow dZfia~a'llia, kto
re n~e Sq os,obami - jest wi~c wykl'adnJkiem na'turalnego po
rZqdku moralnego. Dzi~ki niej porzqdek ten nabiera wlasciwosci 
persona~istycznyeh: porzqdek natury, w ramach ktorej mieszczq si~ 



568 Ks. Bp KAROL WOJTYLA 

rownJiez byty osobowe, musi pos'iadae ta!kie wlasciwosci. Moze nie 
od rzeczy b~dZlie dodae w tym miejscu, ze przy koncu XVIII w. 
Immanuel Kant sformulowal t~ elementarnq zasad~ porzqdku mo
ralnego w nast~pujqcym imperatywie: post~puj tak, aby osoba 
nigdy nie byla srodk:iem twego dZ'ialania, ale zawsze tylko celem. 
W swietle popIlZedzajqcych wywodow za'sada ta nie tyle winna bye 
sformul'owana w brzmien:iu nadanym jej .przez Kanta, ile raczej 
w brzmdeniu nast~pujqcym: tiIekroe w twoim post~powanriu osoba 
jest przednriotem dzialania, tylekroc pami~taj, ze nie mozesz jej 
traktowae tylko jako srodka do celu, jako narz~dZ'ia, ale liczye si~ 

z tym, ,ze ona ,sarna rna lub ibodaj powtnna miee sw6j eel. Zasada 
ta w takim sfarmuloOwaniu sno.i u podstaw wszelldej wtasciwie po
j~tej wolnosci czlowieka, a zwlaszcza wolnosci sumienia, 

MU.OSC: JAKO PRZECIWIENSTWO U2:YWANIA 

Cale poprzedzajqce rozwazanie na temat pierwszego znaczenia 
slowa "uzywae" daje nam tylko rozwiqzanie negatywne problemu 
odniesienia do osoby: nie moze 'o:na bye przedmi.otem uzywan:ia 
z tej raJcji,ze 'rola slepego narz~dzia czy .tez srodka do celu zamie
rzonego przez 'inn.y podmiot sprzeciwia si~ jej naturze. Jesli z kolei 
szukamy pozytywnego rozwiqzania tego samego problemu, w6w
czas zalfysowuje sd~ - ale to tylko jakby w pierwszym rzucie 
milose jako jedyne wyraine przeciwienstwo uzywani'a osoby w roli 
sro.dka do celu czy narz~dzia wlasnego dzialania. Wiadomo bowiem, 
ze mozna dqiye do tego, azeby druga osoba chciala tego samego 
dobra, ktorego ja chc~. Rzecz jasna, ii ten moj cel musi ona poznac 
i uznae j,ako dobro, musi go uczynie rowniez swoim celem. \Vow
czas pomi~dzy mnq a OWq osobq rodzi si~ szczeg6lna Wii~z: wi~z 

w s pol neg 0 do bra i wspolnego celu, M6ry nas lqczy. Ta 
szczegolna wi~z nie oOgranicza si~ do tego tylko, ze razem dqzymy 
d,o wspolnego dobra, ale obejmuje ",od wewnq:trz" osoby dZ'iala
jqce - Ii w6wczas stanowi ona iistotny rdzen wszelk:iej milosoi. 
W kaidym razie zadna mHose mii~dzy osobami nie da si~ pomyslee 
bez jakiegos wspolnego dobra, ktore je lq'ozy. To wlasnie dobro 
jest rownoOczesn:ie celem, jaki obie te osoby wybierajq. Takie wsp61
ne, swiadome wybieranie celu przez roine osoby sprawia, ze stajq 
one wzgl~dem siebie na rownj, a przez to sam'o wyklucza, aby kto
ras z niGh podporzqcNcowywala sobie innq. Obie natomiast (chociaz 
osob zwiqzanych wspolnym celem moze bye wi~cej niz dwie) - Sq 
niejako rownomiernie i ,rownorz~dnje podporz~dkowane owemu 
dobru, ktore stanowi wspolny cel. Kiedy patrzymy na czlowieka, 
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wowczas dostrzegamy u niego elementarnq potrzeb~ dobra, nalu
raIny p~d i dqznose do niego - to jeszcze rrie swiadczy 0 zdolnosd 
mBowania. U zwierzqt obserwujemy przejawy instynktu idqce 
w analogicznym kierunku. Ale sam instynkt nie stanowi jeszcze 
o zdoLnosci milowania. W ,ludziach tkwd Itakazdolnose ZWiq,ziliIl3 
z wolnq wolq. 0 zdolnosci mHowania stanowi to, ze czlowiek go
tow jest sw~adomie szukae dobr'a z innymi i podporzqdkowae si~ 

temu dobru ze wzgl~du na inn¥,ch. Milose jest wylqcznym udzda
lem os6b. 

Niemniej milose Iliie jest niczym got,owym we wzajemnych sto
sunkach pomi~dzy ludzmi. Jest ona naprz6d zasadq czy tez ideq, 
do kt6rej ludzie mUSZq niejako podciqgae swe post~powanie, jezeli 
chcq je uwolnie od nastawienia uzytkowego czyli konsumpcyjnego 
(consumo lac.: zuzywae) wzgl~derrn innych os6b. Wr6emy na chwil~ 
do przyklad6w wysuni~tych poprzednio. W ukladztie "pracodawca 
pracownik" tkwi powazne niebezpieczeristwo traktowaruia tego dru
g,iego tylko jako srodka, dowodzq tego rozne organizacje pracy. 
JeW jednak pracodawca i pracowruik ulozq cale swoje wsp6lzycie 
tak, ze b~dzie w !}lim wyraz,nie widae wspolne dobro, ktoremu obaj 
sluzq, w6wczas nielbezpieczeris~wo rtrakJtowania osohy IP·OII1izej 
tego, czym ona lIlap([awd~ je!slt, zmnieijszy ,si~ Ii zhhzy niejako ,do 
zera. MUose bowiem b~dZlie stopniowo wY'Pierae w post~powaniu 

obu zwinteresowanych stron na,stawierue czysto uzytkowe ezy tez 
k'OInsumpcyjne wzgl~dem osobypracawnika. W pr.zykladzie tym 
wiele uproszczono, pozostawiajqc sam tylko rdzen zagadnienia 
ale on jest wlasnie dla tego zagadnienia .istotny. Podobnie b~dziie 

w przykladzie drugim, gdz'ie chodzi 0 stosunek dowodcy do zol
nierza. Jesli lqczy ich obu pewna zas'adnicza postawa milosci (nie 
chodzi oczyW'iscie 0 sarno uczuoie mHosoi) wywolana obqstronnym 
szukaniem tego wsp6lnego dobra, jakim w danym wypadku jest 
obrona ojczyzny, wowczas Il'ie mozna m6wie ze strony dowodcy 
tylko 0 poslugiwaniu si~ osobq zolnierza jako slepym narz~dziem 
czy srodkiem do celu, po prostu dlatego, ze obaj zar6wno pragnq 
tego samego. 

Cale to rozwazanie trzeba z kolei przeIliiese do ukladu "ko
bieta-m~,ilczyzna", kt6ry stanowi, j,ak 1P0wiedziano, k-anw~ calej etyki 
seksuaLnej. R6wniez i w tym ukladzie tylrko milose moze wykluczye 
uzywanie osoby przez osob~, np. kobiety przez m~zczyzn~ lub na 
odwr6t. Ale milose w swojej najbardziej elementarnej i zarazem 
najbardziej zasadniczej postaci to nic 'innegoo jak wspolny stosunek 
do Itego samego dobra, ktore oboje ,wybierajq jako cel i jernu si~ 

podporzqdkowujq. Bez wspolnego dobra nie moze bye milosci os6b. 
Nie rna bez niego rowniez i milosci pom~~dzy kobietq a m~zczyznq. 
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Prawda ta rzutuje w stram) idei i instytucji malzenstwa. W malZen
stwie mHoM: lqczy dwie osoby - k'Obiet~ i m~zczyzn~ tak, ze stajq 
si~ one "j ednym oialem", wspolnYlJl podmiotem zycia seksualnego. 
Uklada si~ ono jako wspolzycie cielesne, w ktorym m~zczyzna i ko
bie ta uzywajq po:p~du seksualnego. M~zczyz<na i kobieta mogq 
bye wspolnym podmiolem uzywania se:ks ualtIlego, a jednak osaba 
kobie ty n ie moze bye przy tym lraktowana, jako p rzedmiot 
uzycia dIa m~ilczyzny ani tez na odwro,t. J est rlo glowny problem 
etyki ma~zen-sk iej, a w szerszym uj ~ciu caJej e tyk i seksualnej. 
Jesli si~ tego problemu nie uchwyci, wowczas nie sposob zrozumiee 
calej nauki Ewangelii na temat moralnosci seksualnej oraz tych 
wszystkich regul post~powania, jakie w tej dz iedzinie glosli Kosciol. 

Wydaje 5'i ~ , ze dziedzina seksualna nastr~cza szczegolnie wiele 
okazji po temu, azeby osoba staia si~ nawet mimowiednie przed
miotem uzywania, i dlatego tez nalezy dziedzin~ t~ traktowae ze 
szczegolnq wnikliwosciq, pieczolowitosciq i sumiennosciq. Kazdy 
cztowiek, kobieta. czy m~zczyzna, musi tutaj walczye 0 wspolne 
dobra wszystkich ludzi. Tym najblizszym dobrem jest w danym 
wypadku "czlowieczens'two" oraz zawa,lita w l1im wamtose osoby. 
Gotowose mHowania w sensie najbardziej podstawowym utozsamia 
si~ z got'owosciq podporzqdkowani'a si~ temu dobru. Przeciwien
stwem tej gotowosci jest egoizm czyli wylqczne nastawienie na 
dobro wlasne, jednostkowe, bez liczenlia si~ z innymi osobami, bez 
gotowosci podporzqdkowania si~ dobru wspolnemu. Eg·oizm ten 
w dziedzinie seksualnej utozsamia si~ zawsze bardzo wyraznie 
z odniesieniem do osoby drugiej pki jako do przedmiotu uzyoia. 

DRUGIE ZNACZENIE SLOWA "UZYWAC" 

Azeby pelniej zdae soble z tego spraw~, nalezy J10zwazye jeszcze 
drugie znaczerrie, w jakim wyst~puje cz~sto slowo "uzywaC". Czlo
wiek dziala, a dzialajqc spelni.a roznorodne czyny, dqzy do swych 
celow Ii poslugujesi~ przy tym roinymi srodkami. Jest to jakby 
jeden .proHl ludzkieg·o d zi.alanda - praHll obiektywny. Obok l1iego 
wyst~puje jednak profil drugi - sUbiektywny. I temu z kolei na
leiy si~ przyjrzee, aby dobrze uchwycie drugie znaczenie siowa 
"uzywaC". 

Oto, jak wiadomo, czlowiek jest listotq osobowq obdarzonq 
swoistym wn~trzem. W ~~Jowe punkty tego wn~tr.za to mysle)lie 
czyl,i po.zm,awcze ujmowanie prawdy ,oraz ,samostamowienie. Z n k h 
to wyrasta obiektywny profil kaidego pelnowartosdowego czynu 
ludzkiego. Mysleniu jednak i samostanowieniu, a wi~c takie i dzia

http:wn~tr.za
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taniu, towarzyszq roi:norodne momenty czy tei: stany em 0 c jon a I
no - ate k t Y w n e. Wyprzedzajq o ne sarno dzialanie, idq z nim 
w parze lub wreszcie odzywajq s,iPc w sw iadomosci czlowieka wow
czas, gdy dzialanie jui: siPc zakonc'Zylo . Same te momenty czy stany 
emocjonalno-afek tywne Sq jakby osobnym wqtkiem, ktory w calq 
obiektywnq struktur~ ludzkich czynow wplata si~ i wdz'iera z wiel
kq czasem mocq i natarczywosciq. Sam czyn obiektywny bylby 
niera.z ICZymS bladym i prawie niezauwai:alnym dla swiadomos:c i 
czlowieka, gdyby nie uwydatnily go i nie zarysowaly ostro w tei 
swiadomosci roznorodnie zabarwi one przei ycia emocjonalno-afek
tywne (czyli wzruszeniowo-uczuciowe) . Co wi~cej , owe wzruszenio
we i uczuciowe momenty czy tei: stany ludzkiego wnPctrza wywie
raJq zwykle jakis wplyw na same obiektywne czyny czlowieka. 

Problemu tego nie zamierzam w tym miejscu osobno anal,izowac, 
jakkolW'iek w toku calej ksiqi:kli niejednokrotnie trzeba b~dzie do 
niego powrocic. W tym miejscu. natomiast trzeba skierowac uwagPc 
na jedno tylko. Otoi: te momenty i stany emocjonalno-afekt}'wne, 
k tore t,(lJk wiele znaCZq we wn~brzu czlowieka-osoby, zalbalPWlione Sq 
z reguly w sposob dodatni lub tijemny, tak jakby zawieraly w sobie 
do datni lub ujemny ladunek wewn~trzny. Ladunkiem dodatnim jest 
w danym wypadku p r z y j em no s c wyst~pujqca w r6i:nych po
5taci,ach oraz oddenia,ch, bqdi: wi~c Jako zmyslowe nasycenie, bqdi: 
te i jako uczudowe zadowolenie ~ub jako gl~boka, gruntowna ra
closc. PFzeciwienstwem przyjemnosai jest przykrosc - - negattywny 
ladunek wzruszeniowo-afektywny, kt6ryzn6w wyst~puje w r6i:nych 
postaciach, odmia.nach czy odoieniach jako zmyslowo doznawany 
b61, czy uczudowe niezadowolenie lub tei: gl~boki smutek. 

Ot6i przei:ycia takie przenikajq cale d7iialanie czlowieka za
r6wno wowczas, gdy rna ono za przedmtot rzeczy, jak i w6wczas, 
gdy przedmiotem tego dzialania Sq osoby. Nalezy tutaj od razu 
zwr6cic uwag~ na szczeg6lrie bogactwo, r6i:norodnosc oraz inten
sywnosc owych moment6w i stan6w emocjonalno-afektywnych 
w6wczas, gdy przedmiotem naszego dzialania jest osoba drugiej 
plci. ZabarWliajq one wtedy ,to dzialanie w 'swo.isty SJposob i nadajq 
mu jakqs szczeg61nq wyrazistosc. Dotyezy to zwlaszcza niektorych 
dzialan najbUi:ej zwiqzanych z wzajemnym oboowaniem os6b r6i:nej 
p!lci ,maz z Isamym wsp61iyciem seksuaJnym kohiety i m~i:-Ctzyzny. 
W obr~bie tych dzialan sZ'czeg61n~e w¥Taznie zarysowuje si~ to 
d.nlgie znaczen:ie slowa "uzywac". "Ui:ywac" to znaczy przezywac 
przyjemnosc w r6i:nych odcieniach, t~ przyjemnosc, kt6ra lqczy si~ 
z dzialaniem oraz przedmiotem dzialania. Wiadomo, i:e we wzajem
nym oboowaniu kobietty i m~z.c zyzlTly ora,z w ich wsp61zyciu seksual
nym tym przedmiotem dzialama jest zawsze osoba. Ona tei: staje 
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si~ wlasciwyrn i:rodlern przyjernnosci r6znorodnie zabarwionej, czy 
nawet wr~cz rozkoszy. 

Sarno to, ze wlasnie osoba jest dla osoby zrodlern przezye 0 szcze
golnyrn larlunku emocjonallno-afektywnyrn, jest lal[w,o zrozumiale. 
Przedez wlasnie czlowiek rnusi bye dla czlowieka rownorz~dnym 
przedmi'otem - "partnerem" dzialania - owa rownorz~dnose pod
miotu i przedmiutu dzialania w szczeg61ny sposob wiIJrunkuje m4
lose porni~dzy nim4. Nawet samej rozkoszy wspolzycia seksualnego 
nie wolno odrywae od calkowitego przedm~otu (- i podmiotu) dzia
Ian zwiqzanych z tym wspolzyciern. TOIlJie jest i nie moze bye 
przyjemnosc "czyrs,to" zrnysfowa, kitarej dos1tar1czajq 'PeWlIle "u'czynki 
ciala", gdyi uczynki te w oderwaniu od osoby oraz od wzajemnego 
odniesienia osob nie Sq zdolne jej dostarczye. Ow szczegolnie in
tensywny ladunek wzrusze:niowo-uczudowy pozostaje w najscisl'ej
szyrn zwiqzku z faktem wzajemnego oddani!a si~ sobie osob, a od
danie to plynie z sarnej milosci, stanowi jakis jej akt i dopemienie. 

Ale tutaj wlasnie wylanli,a si~ powazne zagadIlJienie etyozne. Jest 
ono wylqcznym udzialern ludzi. Nie mazna mowie 0 maralnos:ci sek
sualnej wsrod zWlierzqt. Tylko osoby ro~nej plci mogq obcowac 
'Z s'Obq oraz w.sp6t:zye seksuallnie w sposob rnorailnie dobry 'lub tez 
moralnie zly. Dzieje si~ tak dlatego, ze osoba, ktora we wsp6lzyciu 
seksualnym, a takze w calyrn obcowanriu kobiet i mEizczyzn, stanowi 
,lPrzedmiot" dz,j,alania, moze bye w tym wspolzyciu i obcowaniu po
traktowana, bodaj mimowiednie, tylko jako srodek do celu. To 
"uzywae" w znaczeniu pierwszym. Ale osoba stal1!owi w danym 
wypadku przedmiot, ktory dostarcza podrniotowi dzialajqcemu przy
jernnosci, wywoluje ow dQdatlC'i ladunek wzmszeIlJiowo-afektywny. 
vo "uzywae" w znaczeniu drugirn. Obie te formy "uzywania" mogq 
tworzye swoilstq calose. 

Takie odniesienie do osoby byloby w dwojnas6b przeciwne 
rnHosci, do ktorej ona z nd!tury rna prawo. W imi~ tego to wlasruie 
prawa 'osoba n'ie moze bye dla 1nnej osoby tylko srodkiem do celu, 
w szczegolnej zas rnierze nie moze bye srodkiem do osiqgniE(oia 
samej wzkoszy 'seksualnej, sarnej pr.zyjemnosci. Wspolzycie sek
sualne jako naturaLne i:rodlo tej rozkoszy mU!s·i bye wi~c poddane 
bardzo scislej cenzurze etycznej. Celern tej cenzury b~dzie doklad
ne ustalenie, kiedy. w jakich warunkach, doznawanie owej roz
koszy nie sprzeoiwia siE( tej milosci, jaka nalezy si~ osobie od
miennej plci, 'a kiedy z rui q si~ klooi. W tyrn drugim wypadku, 
kiedy majdujemy si~ w kolizji z "milowamiiem" osoby, popadamy 
w jej "uzywanie". 

Zadania etyki Sq w tej dziedzinie s21czegolnie wazkie, chodzi 
bowiem 0 to wielkie dobro wszystkich ludzi, jakim jest "czlowie
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czenstwo" oraz zwiqzana z nim osobowose - wartose osoby. I jesli 
etyka rna spelruie Ito rzadanie, nmsi precyzyjnle odroiniae w calym 
bogactwie i Iro:iJnorodnosci dzialan ludzkiich zwiqzanych z dziedzinq 
seksuaJnC!, rto co jest milosciC!, od tego co mie jest milosciq, ale tylko 
Uizywaniem losoby - Ichocj,ari: moze nawet kryje ,si~ pod pozorem mi
l,o,sci i jej tY'tulem &ta.ra si~ ,tei legi1tymowae. 

NORMA PERSONALISTYCZNA (PRZYKAZANIE MIl.OSCI) 

...Przykaz(!lll'ie mHosci (krtore s<ta:nowi jedY'lle poniekqd przykazanie 
dane pr,zez Chrysltusa). odnosi si~ ioczywliscie rowniez do dziedziny 
seOOsualnelj wspolzY'Cia ludzkiego. Ludzie na ogor uznajq jego s lu
sznose i w.znioslose, Ii,! przekon,ani, ze Ito, 'co winno lqczye ludzi, 
iI zwla.szcza ko:biet~ i m~zczyzn~ w mal'ienSitwie, 'to wl.a:5nie mi
lose - a jednak milosci tej nadajq nieraz interpretacj~ mniej lub 
bardzJej utyLitarystycznq u to zarowno w praktyce jak i w teorh. 
Tymczasem przykazanie milpsci przyjmuje tylko interpretacj~ per
sonaliistycznq, w calym tym przykazaniu bowiem chodzl 0 stosu
nek osoby do osoby. Mozna by wi~c nazwae je normq persona
]i.styc.znq, przyjmujqc, ze norma .to nie ty}ko sam nakaz, przepis 
czy tei regula post~powania, ale takie to, co ten nakaz, przepis 
czy regul~ uzasadn:ia. Otoz ewangeldczny nakaz brzmi: ..b~dziesz 
mHowal..." itd. - slowa Sq dobrze znane, 'a uzasadnieniem. tak 
brzmiqcego nakazu Chrystusa nie jest nie innego, jak tylko natura 
osoby i jej obiekitywna wartose. K'azda osoba, Boska czy ludzka, 
jest takim bytem, ze wlasciwym i pelnowartosciowym odnies'ie
niem do niej jest tylko milose. W Ewangelii chodzi wlasnie 0 takie 
pelnowartosciowe odniesiende do osoby, do Boga i do czlowieka. 

Na'toffii~as't nie jes't ,takim pelnowartosoiowym 0'dn1esieniem do 
osoby sarna sprawiedliwose. Domaga si~ ona, jak wiadomo, aby 
kaidemu oddae to, co mu si~ sluszuie naleiy. Ale glowny akcent 
jest przy tyro polozony nlie tyle na tego, komu to oddajemy, ile 
na to, co oddajemy. Sprawiedliwose racz~j dotyczy rzeczy niz 
osOb, chooiaz do rzeczy odnos.j si~ ze wzgl~du na osoby. Natomiast 
milose dotyczy przede wszystkiim samych osob. Zawiera si~ w niej 
afirmacja wartosci osoby, uznanie tego jedynego w swym rodzaju 
dobra, jakJim jest kazda osoba. W takiej mBosci, ktorej uczy Ewan
gelia, zawiera si~ przede wszystkJm uznanie tego dobra, jakim 
je.,t kaida osoba, bez wZ'gI~du na -istnienie jakiegos stanu emo
cjonalno-afektywnego pod jej adresem. Przykazanie mBosci jest 
przede wszystkim przedmiotowe, a nie podmiotowe, nlie chodzi 
w nim tyle 0 stron~ subiektywnq miloSci, ile 0 jej obiektywnq 
trese. W tej obiektywnej trescd przykazania milosci zawiera si~ 
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wrasnie osoba - i stqd przyk azanie to istotnie jest nOfl11q per 
sonalistycznq oraz gl6wnq podstawq wszelkiej prawdziwej moral
nosci persona}istycznej. 

PlfZykaza nie to n ie dopuszcza zadnq l11 iarq inl erprelacji utyli
tarystycznej. Czlowiek powinien bye milowany, wobec czego nie 
moze bye traktowany przez innego czlowieka tylko jako srodek 
do celu ("uzywaC""w znaczeniu pierwszym), to bowiem stawi aloby 
osob~ ponizej ·teg'o, czym ona z samej natury jest. Czlowiek moze 
bye dla drugiego cz!owieka ,wspolpracownikiem , towarzyszem , 
wsp6ltworcq zycia , kobie ta moze bye dla m~zczyzny malzonkq, 
tow.a,rzY'szkq zycia, matkq wspolnY'ch odzieoi, ale nie moze bye rt:yIk o 
srodkiem, ktorym on posluguje si~ dla ,osiqg.ni~cia jaki.chS swoidJ 
t}'1lk,o celow. To sarno odnosi <si~ do kOlbi e ty ze wzgh=:du na m~ti. 

czyzn~. Milose doma,ga si~ celow wspolnych, pOWlStaje i 'rozwija sJ~ 
na zasadzie wspolnego dobra. Cz}owiek nie moze bye traktowany 
przez innego czlowieka tylko jako p'rzedmiot dostarczajqcy przy
jemnie zabarwionych przezye, przyjemnie w znaczeniu Zl11ys!owym 
ezy ,tez uczudowym ("liiZywae" w ,dmg:i.m .se!1J5ie), ,to bo wiem row
niez jest przeciwne l11Hosci osoby. Nie znaczy to, ze przykazanie 
mitosci odrzuca czy tez przekresla calq stron~ emocjonalno-afek
tywnq milosci, ze domaga si~ wykluczenia tych roznorodnY'ch od
d eni i odmian przyjemnosc.i, ktore niesie z sobq wzajemne obcowa
nie osob, a w szczegolnosci wzajemne obcowanie osob roznej plci. 
Przykazanie mHosoi dOl11aga s,i~ tylko , gruntownego uporzqdkowania 
tych przezye omz zwiqzanych z nirni przyjemn,osci wedle obiek
tywnych wymagan, 0 ktorych w ostatecznej instancji decyduje 
wlusnie wartose osoby. Postaramy si~ wyswietlie to w nillliejsze] 
ksi q2lce. Wal'to jUz moze w ,tym miejscu .napomknqe, ze sow. AugUis'tyn 
w znarnienny spos6b odroznil te 'dwie postawy: jednq - ktora 
zmierza do samej przyjemnosci bez wzgl~du na przedmiot, i t <:; 
nazwal uti (rS,tqd : utylit.aryzm), drugq - ktora .znajduje radoSf' 
w pelnowartosciowym odniesieniu do przedmiotu wlasnie d1Ji~k i 

temu , ze odniesien ie owo jest takie, jakiego domaga si~ ow przed
miot, i 'l~ nazw al Jrui . Otoz istnieje zgodne z przykazaniem miloos.ci 
odniesienie m~zczyzny do kobiety oraz kobiety do m~zczyzny, tak 
w malze11stwie jak i poza nim, a odniesienie takie jest wlasnie dla 
obojga z,rodrem radosci (Jrui). Przykazanie milosci wskazuje do niej 
drog~ . 

Przykazanie to jest poniekqd prawem natuTY, formuluje bowiem 
takq zasad~ post~powania, ktorej domaga si~ gruntownie rozumiany 
porzqdek natury. Jesli grutowl1ie rozumiemy, jakim dobrem jest 
osoba, wowczas nie mozemy inaczej okreslae odni.esienia do n1ej , 
jak tylko wedle zasady mHosci. SprawiedH'wose sarna tego 
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nie ujmuje: ehodzi nie tylko 0 to, azeby oddawae osobie to, co siE; 
jej nalezy, ale 0 to, aby jq samq a fir mow a e, aby jej szezegolnq, 
ponad-konsumpeyjnq ,i ponad-rzeezowq wartose uwydatniae "IN ea
tym post~powaniu. W ten sposob przykazanie milosei zawiera isto[
nie takq trese , jaka zawiera si~ w porzqdku natury, ehociaz stanowi 
cos w ,tym p:)rz4dku najwi~kszego" n,ajszlachetniejszego. I dlatego 
tei 'przykazanie ,to odpowliada naj'szlachetniej,szym aspi1raejom na
tury ludzkiej, Rowno'czesnie z,as zadue iune przykazanie nie jest 
narazone tak jak ono na wypaczeIliie swej wlaseiwej tresei. MiloM: 
jest nie tylko wielkq atrakejq dla ezlowieka, ale jest tez trudnym 
zadaniem, ktoremu ez~sto nie umie sprostae, a ez~seiej jeszeze nie 
zastanawia si~ dostateezIliie nad jej wlasoiwym znaezeniem i sensem. 
I diatego tei nieraz nawet przeoiwienstwo milosci bierze za milosc:, 
Dzieje si~ to szezegolnie latwo w dziedzinie seksualnej, gdz'ie roz
:norodne formy "uzywania" osoby bywCl'jq mmawane za mirose, 0 ile 
tylko lqezy si~ z nimi odpowiedn1 nastroj uezueiowy ezy tez po 
prostu wybueh ludzkJ.eh nami~tnosei. 

Tymezasem przykazaIl'ie ~ilosd domaga si~ milosei prawdziwej, 
konsekwentnej we wszystkieh przejawaeh, we wszystk,ich mysla,eh, 
ueZll'ciaeh i uezynkaeh. Winna to bye wlasnie milose sprawiedltiwa. 
Sprawiedliwosei bowiem nie spos6b oddzieHe od milosci. Niie mozna 
milowae osoby, jesli si~ jej r6w:noezesnie nie oddaje tego, co jej 
siE; naJeiy. Spraw.iedliwose to jeszeze nie jest milase, to jeszeze nie 
jest wszystko w odniesieIl!iu osoby do osoby, ale stanowczo rue 
mozna Itwiertdzie, ze milose wyklueza lub 'tez .znos'i ,sprawiedliwose. 
8ylaby to wowezas zla mHose, milose nieuporzqdkowana, na rzecz 
ktorej illwwa by rtlulITlaezye i usprawiedliwiae kazde uti, kazde od
lliesienie konsumpcyjne m~zczyzny do kobiety ezy tez vice versa, 
kazdq obiektywnq krzywdE: w dziedzinie wspolzyeia i obeowania 
seksualnego. Rzekoma "miloge" wszystko to by pokrywala. Przyka
zanie milosci jednak stanowezo sip, temu przeciwstawia. Owszem, 
glosi ono wyraznq miar~ w ealynl porzqdku milowania. Najwyz
'izym wykladnikiem tej miary jest oezywiseie obiektywna wartoge 
tnitowanej osoby. Dlatego Bog v.n:i nien bye milowany ponad wszyst
ko, jest bOWiiem dobrem ze wszeehmiar, a kaidy czlow,iek na miar~ 
tego dobra, jakim on obiektywnie jest. Pon;ewai wszysey ludzie 
54 zasadniczo doblIem tej samej miary, s tqd za sada mil,owania bliz- ' 
niego jak siebie samego, 

Przykcrzanie miloseiodnosi si~ na pewno rowniez do dziedziny 
seksualnej zycia i wspolzycia ludzi, stanowi ono najwyZszq zasad~ 
porzqdkujqcq ludzkq miloge w tej rowniez dziedzinie. Droga do 
uporzqdkowania tej mHosci w teodi musi prowadzie poprzez grun
townq jej analiz~, a w praktyce poprzez wychowanie oparte na 
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dtobrej teorii. Ewange1iczne przykazanie milosci jest najscislej zwiq
zane z caaym tym poglqdem na rzeczywistose, na byt i na dobra, 
na Boga i na czlowieka, z ja,kim spotykamy siEl w Ewangelii. Tylko 
tez w ramach tego calkowitego spojrzenia na rzeczywistose Uu
maczq siEl zawarte w Ewangelii J nauczane przez Kosciol zasady 
moralnosci seksualnej. Ich sens istotny to nie zakazywanie przy
jemnosci, ale wskazywanie drog do milosci czlowieka jako stwo
rzonej na podobienstwo Boze osoby. Milose ta wedlug Ewangelii 
nie jest i nie moze bye czyms wyizolowanym i ostatecznym. Czlo
wiek pozostaje W odlIlieslie'ruiu do samego Boga, odniesienie to jest 
czyms naturalnym dla jego rozumnej istoty, moze jednak i powinno 
siEl ksztaltowae w sposob nadnaturalny. To problem laski, bez kto
rego nie mozna w pelni pomyslee cz~owieka i jego milosci w ramach 
tego realizmu, z jakim spotykamy siEl w Ewangelii. Nie mozna tez 
bez udzialu laski pomyslee realizacji owej milosci, jaka na podl,ozu 
naturalnej sklonnosci ksztaltuje s'iEl pomiEldzy kobietq a mElzczyznq. 
Katolicka moralnose seksualna m6wi nie tylko 0 regulach postElPO
wania, 0 nakazach i przepisach, ale przede wszystkim 0 tych real
nych silach, dz,iElkJ ktorym ta trudna milose moze siEl uksztaltowae. 
Tej prawdy, ze ona jest trudna, pie taimy od poczqtku. 

Przykazanie milosci to norma personalistyczna. Stawia ono 
w sposob l'aJpida'rny zasadlIl<iczy problem ludz,kiej mo-raillIl'osci: pro
blem stosunku do osoby. Swia't osob r62:ni 'siEl zasadniczo od swia
ta rzeczy, stqd ,i odniesienie do osoby musi bye zasadniozo rozne 
od stosunku do rzeczy. Swiat osob czerpie SWq wlasciwq wielkose 
z Boga. Wielkose tej Osoby rzuca swiatlo na wielkose kazdej osoby 
ludzkiej ("ja" i "bldin:i"), rzuca ,teri: swiaU:o []a wielkosc ludzkiej mi
loki. W swietle Ewange\.ii musi siEl dojrzee tEl jednq podstawowq 
prawdEl 0 mHosci pomiEldzy kobietq a mElz'CZyznq - ze jest to mi,a
nowkie, a w kazdym razie powinna bye milose wielka, Chodzi 
w tym wypadku 0 jej obiektywnq wielkose, tEl, ktora wynika 
z przedmiotu tej mil.osci. Przedmiotem milosci jest osoba, jest kon
kretny czl,owiek, kobieta dla mElzczyzny, mElzczyzna dla kobiety 
ale przedmiotem milosci wedlug EwangeHi jest tez Bog, Jedna mi
lose 'od drugiej rue pozwail-a 'SUEl odizolowae - wroctmy je:szcze do 
tej sprawy w rozdziale IV. Izolacja taka powodowalaby zasadnicze 
zagrozenie samej ludzkiej milosci: bardzo latwo moglaby ona wow
czas przestae bye milosciq prawdziwq, a zachowae tylko jej zmy
slowo-uczuoiowe pozory, ktore samej istoty milosci jednak nie za
wierajq w dostatecznej mierze. W kazdym razie EwangeHa zobo
wiqzuje na's do tego, azeby calq sprawEl milosci pomiEldzy mElzczyznq 
a kobietq traktowae jako sprawEl wielkq i nie dopuszczae do jej 
pomniejszenia arui dewaluacji. 
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A~~ALlZA ETYCZNA MllOSCI 

AFIRMACJA W ARTOSCI OSOBY 

I lsLnieje w etyce wspolczesnej Z'namienna tendencja, ktorq okres
lamy mialIlem sytuacJoll'izmu 3. Pozosltaje ana w sdslym zwiqzku 
z fiIozo,fi q egzyJs1tencjaliistycznq. Egzystencja ludzka sklada sri ~ z ca
lego szeregu sytuacji, kt6re same z siebie stanowiq juz jakby norm~ 
dZiialalIl1a. Trzeba je ;przyjqe i przezye w calej kh zawar,to
soi nie oglqdajqc si~ ,na lIlJilc takiego, co znajduje si~ pOlza tq 
konkre tnq sytuacjq. To co Jest "poza sytuacjq", przez to sarno, ze 
jest poza niq, nie pozwala si~ w.niej zmiescie i do niej zastosowae; 
zycie ludzkie nie przyjmuje zadnych og6lnych i abstrakcyjnych 
norm, ktore wlasnie znajdujq 5'i~ "poza sytuacjq" - Sq one zbyt 
sztywne i "esencjalne", podczas gdy zycie jest zawsze na wskros 
konlmetne i egzystenclja.lne. Jelzeli by powyzsze zalozenia zas!l.osowae 
do naszego problemu, wowczas milose kobiety i m~zczyzny jako 
swoisty fragment rch egzystencji (ezy tez wsp6l-egzystencji) skla
databy si~ z szeregu sytuacji, ktore same juz stanoWlilyby 0 jej 
wartosci. Te sytuacje psychologiczne bylyby czyms ostatecznym, 
gdy chodvi 10 struktur~ milosci sekJsualnej' oraz 0 jej trese. Kazda 
sytuacja w rlOzwoju owej milosci bylaby r6wnoczesnie normq, poza 
kt6rq nie spos6b szukae czegos wiE;cej i czeg05 gl~biej. 

Stanow.isko powyzsze nie jest zgodne z doswiadczendem. Milose 
w uj~ciu psychologicznym stanowi istotnie zawsze jakq3 sytuacj~, 
jak to juz stWlierdzono powyzej - jest to sytuacja "wnE;trza" ludz
kiego, ale rna onazawsze swoje zewn~trzne uwarunkOlwan:ia. Po
niewaz jednak mHose zmierza do pelnej integracji w zyciu wew
n~trznym osoby, zatem sarna sytuacja psychologiczna jest wew
nE;trznie podporzqdkowana gruntoW1Ilej potrzebie prawdy ob.iektyw
nej. DziE;ki temu zas milose moze i musi bye r6wniez normq - rue 
tylko sytuacjq. Tak wlasnie problem ten jest uj~ty w Ewangelii, 
gdzie milose stanowi najw,i~ksze przykazarrie, a trese tego przyka
zania p'Ozwala lIlam okreslie je jako norm~ personalistycznq (osoba 
jest takim bytern, ze w sposob wlasoiwy odnosimy siE; don tylko 
"milujqc", a nigdy "uzywajqc"). Byla juz 0 tym mowa w rozdziale I. 
Jesli przeto chodzi 0 milose pomi~dzy kobietq a mE;zczyznq, to 
trzeba si~ zgodzie na dwa macz€mia slowa "mBose"; milose jest 
7,awsze jakqs sytuacjq w znaczeniu psychologkznym i r6wnoGesnJie 

'Jest to fragment rozdzlalu II, kt6ry nosi tytul "Osoba a milose" . Sklada 
51!; on z § 1 pt. "Analiza og61na milosci" , § 3 pt. "Analiza psychologiczna mj.

losei", I z § 3 pt. " Analiza etyczna mitosci". Drukujemy z tego rozdzialu fra
gmcnty § 3, 

Znak - 2 
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winn-a posiadae war·tase etycznq. Milase w zn a::zeniu pderwszym 
mu&i bye podporzqdkowana mHosci w znaczeniu drug im, w prze
eiwnym bowiem razie nie rna mawy 0 wlasciwej integraeji mBosci. 
W rezultacie wi~e bez osiqgni~eia pelni etyeznej nie moze tez bye 
mowy 0 pelnej psyehologdeznej milosei. Zar6wno gdy patrzymy 
na niq jako na konkretnq sytuaej~, jak tez gdy rozumiemy przez 
milose ealy eiqg, ealy szereg sytuaeji - kazda z tyeh sytuaej i 
i wszystkie one razem 0 tyle Sq psythologieznie dojrzale i ea1
kow.ite, oile w kazdej z nich i we wszystkich razem mHose pasiada 
SWq etyeznq wartose. Sarna sytuacja psyeholog'iczna nie stanowi 
I10rmy mil<osoi, ale podlega normie milosei. 

Wantose 'samej O'SOIby nalezy s.cls'le adr6z'n:ie od ·r6zny.eh wa.nt:'Osoi , 
kt6re tkwuq w osobie. Sq to wartosei wrodzone lub nabyte, a lqczq 
si~ z ealq zlozonq strukturq bytu ludzkiego. Wartosc.i te jak wi
dzieHsmy doehodzq dO' glo.su w milosci pomi~dzy kobiietq a m~z
czyznq - wskazala na to jej analiza psyehoIogiczna. Mil:ose kobiety 
i m~zczyzny opiera si~ na wrazeniu, w parze z kt6rym idzie wzru
szenie, a. jego przedmiotem zawsze jest wartase, W da.nyro wy
padku chodzi 0 wartose "seksualnCl", milose kabiety i m~:i:ezyzny 

wyrasta bowiem na podloiu pap~du seksualnego. Wartose "sek
sualna" wiqie si~ bqdi z "ea1ym ezlowiekiemdrugiej pki", bqdz 
tei w sz,ezeg611l!1ej mie,rze zwr,aca 'Si~ do jego "ciala jako d o 
moiliwego przedmiotu uiyeia". Wartose 'osoby r6zni si~ od wartosei 
seksualnej bez wzgl~du na to, ezy ta ostatnia nawiqzuje do zmy
slowosci ezy tei: do uezucioowosci czlowieka. Wartose osoby zwiq
a:ana jest z calym bytern osoby a nie z ploiq, p1ee zas jest tylko 
wlasruwosciq bytu, 

Dzi~ki temu kai:da osoba drugiej plci posiada przede wszystkim 
wartose jako osoba, a p6i:niej dopiero posiada jakqs wartose sek
sucilnq. Psychologicznie biorqc milose kobiety i m~zezyzny oznaeza 
takie przezycie, kt6re zesrodkowuje si~ wokql reakcji na wartose 
seksualnq. W polu widzenia tego przezycia osoba zarysowuje si~ 

przede wszystkim jako "czlowiek drug.iej plci", jesli nawet nie 
uwydatnimy przede wszystkim tej reakcji, kt6ra rna za przedmiot 
"cialo jako mozliwy obiekt uzycia". R6wnoczesnie rozum wie, ze 
ten "czlowiek drugiej plei" jest osobq, Wiedza ta rna charakter 
umyslowy, poj~ciowy - osoba jako taka nie jest tresciq wrazenia, 
tak jak tresciq sa,mego 'Wifazell1i·a nie jest byt jako tak i. Poniewaz 
wi~e "osoba" nie jest tresciq samego wrazenia, ale tylko przedmio
tern wiedzy poj~ci·owej, przeto r6wniei: reakcja na wartose osaby 
nie moze bye ezyms tak bezposrednim jak reakeja na wartose sek
sualnq zwiqzanq z "eialem" lej konkretnej osoby, lub tez szerzej 
b~orqe z tym calosciowym zjawiskiern, jakie stanowi "czlowiek dru
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giej pki" ("kohieta" , "m~iezyzna"). Ihaezej d2)j.ala na sfeI~ emo
ejonaln'l w ezlow.ieku to, co jest wprost zawarte we wraien tu, a ina
czej to, co odkrywa w nim posrednio umy'S!. Niemnie j Ita prawda 
ze "ezlowiek drugiej plci" jest osob'l, jest kims , r6inym od ja
k.:iejkolwiek rzeezy, tkwi r6wniei w swiadomosci i ona to wlasnie 
wywoluje potrzeb~ integraeji milosei seksualnej, domaga si~, a.by 
eala zmyslowo-uezuciowa reakeja na ezlowieka drugiej pIci byla 
niejalko podci'lgni ~ta do tej prawdy, ze ezlowliekten je.slt osoh 'l. 

Tak tedy w kazdej sytuaeji, w kt6rej Iprzezywamy wartosc 
"seksualn'l" jakiejs osoby, miloM: domaga si~ integraeji, ezyli wlq
ezenda tej warto.soi w wartosc osohy, oW'szem - pod!porz'ldko:wania 
jej wzgl~dem wartosci osoby. I w tym si~ wlasnie wyraza podsta
wowy rys etyezny m<ilosci: jest ona afirmaej'l wartosci osoby, bez 
tego zas nie jest milosC'i 'l. Jezeli jest nasyeona wlase>iwym odniesie
niem do war-toSei osoby - to odniesienie nazwalismy tutaj afir
maej'l - w6wlezas miloM: jest w ealej pelIl!i sob,!, jest milosei 'l 
"iln.tegraln'l". Jeielli natomiaslt "milosc" nie jeslt pr.zenojkrui~>ta OW'l 
afi-rmaC'j'l waJI"oioOsci osoby, w6wezas jest j-ak'ls mli losoiq zdezillJtegro
wan'l, .a wlasciwie nie jest milosci 'l, ehoeiai odnosne .reakeje ezy rtei 
przeiycia mogq miec jak naj'bardziej "milosny" (erotycmy) charakter. 

Odnos~ si~ to w szezeg6lnej mierze do mHosci pomi~dzy ko
bietq a m~zczyznq. Wiadomo, ze na podlozu pop~du seksualnego 
rodzi si~ za.r6wno u m~zezyzny jak u kobiety przezyeie wartosei 
"seksualnej", przezyoie 0 r6inym zabarwieniu subiektywnym, ktore 
jui nazywamy milosei 'l. B~dzje to jednak "milosc" w znaezeniu 
zmyslowo-wltalnym, ktora wlaseiwie jest tylko poz'ldaniem, b~d.zie 
to milosc uezuciowa - jak dIugo wszakie odnosne przezycia zmy
slowe ezy tei uezuciowe nie S'l przenikni~te i odpowiedni.o nasy
cone afirmaej'l wartosei osoby, tak dlugo nie mamy do ezynieruia 
z miloseiq w pelnym znaezeniu tego slowa. Milosc bowiem w pel
nym znaezeniu 1ego slowa jes1 enolt'l, a nie Itylko uczuCliem ani 
tez Itym ba.rdzli ej tylko podnieceniem zmy-sI6w. Cnolta two>[zy 
si~ w woli i dysponuje zasobami jej duehowej potenejalnosei 
ezyl.i stanowi autentyezne zaangazowanie wolnosei osoby-podmiotu 
plyn'lee z prawdy 0 osobie-przedmiocie. Milosc jako enota iyje 
w wolt nalstarwieniem na wartosc osoby - ona wi~e jes t zrodlel1l tej 
afirmaeji osoby, ktora przenika wszystkie reakeje, przezycia i eale 
w ogole post~powanie. 

Tak tei dzieje si~ we wzajemnym obeowaniu kobiiety i m~iezyz
ny. Milosc, ktora jest enot'l, nawi'lzuje do mil-osei uezuciowej oraz 
do tej, kt6ra zawierd si~ w poz'ldaniu zmyslowym. Nie ehodzi bo

o wiem w porz'ldku etyeznym bynajmniej 0 to, aby zatrzec lub po
min'lc wartose "seksualn'l" na ktor'l reaguj'l zmysly i uezucie. Cho
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dzi tylko '0 to, aieby wartosc t~ mocno zwi'lzae z wartosci'l osoby, 
skoro mHoS<: zwraca si~ nie do samego "oiala" ani tei nawet nie 
do samego "czlow,ieka drugiej pki", ' ale zwraca si~ wlasnie do 
osoby, Co wi~cej - tylko przez zwrot do osoby milose jest rni
losci'l. Nie jest mBosci 'l przez zwrot do samego "ciala" osoby, tu 
bowiem wyraznie si~ uwydatnia ch~c uiywania, kt6ra zasadniczo 
jest mHosci przeciwna. Nie jest tei jeszcze milose sob'l przez sam 
zwrot uczuoiowy w stron~ czlowieka drugiej pki - w6wczas jest 
ona tylko u·czuciem milosci, ale cnot'l jeszcze nie jest. W,iadomo 
przeciei, ie t:o uczuaie oparte tak mocno na wraieniu i odczuciu 
"kobiecosci" czy tei "m~skosci" moie si~ z' czasem jakby wy
czerpae w swiadomosci emocjonalnej tak m~iczy'zny jak i kobiety, 
jeieJ.i nie jest mocno zwi'lzane z afirmacj'l osoby - tej mianow.icie 
osoby, kt6rej m~iczyzna za,wdzi~cza przeiyaie "kobiecosci", czy tei 
tej, kt6rej kobieta zawdzi~cza przeiycie "m~skoSci" . 

Uczudowosc se>ksualna po,rusza ·si~ wciqi w5r6rl wielu takich 
przeiye, wsr6d wraien odbieranych od wielu os6b. Podobnie tei 
zmyslowosc porusza si~ wsr6d wielu "cial", w obecnosci kt6rych 
budz'i si~ odczuoie "przedmiotu moiliwego uiycia", Wlasnie dlatego 
milose nie moie opierae si~ na samej zmyslowosoi ani nawet na 
samej uczuciowosci. I jedna i druga bowiem w j-ak'is spos6b ro-mnija 
si~ 12osob'l, I1Jie dopusz,cza lub bodaj I1Jie ,doprowadza do jej za
af'irmowania. Dzieje si~ tak mimo tego, ie milose uczuciowa zdaje 
si~ tak bardzo przybl'iiae do czlowieka i tak bardzo tei przybUiae 
czlowieka. A przeciei iona przybliiaj'lc "czlowieka", moie latwo 
rOZimijae si~ z ,,'osob 'l". ObseIwa'cja i)"Ci,a Ina:suwa bowiBm mysl, ,ze 
milose uczuciowa zapala si~, zwlaszcza u ludzi '0 pewnym pokroju 
psychiki niejako od samego zjawiska "czlowliek", jeW ono nasy
aone jest odpowiednim ladunkiem "kobiecosci" lub "m~skosci" 
ale sama zsiebie mHose ta nie posiada takiej dojrzalej spoistosci 
wewn~tr.znej, jakiej domaga si~ pelna prawda 0 osobie b~d'lcej 

wlasciwym przedmiotem mHosci. 
Afirmacja wartosci osoby, w kt6rej znajduje odzwieroiedlenie 

petlla prawda 0 przedmi'ocie mHosai, musi sobie dopiero zyskiwae 
pozycj~ wsr6d tych przeiyc erotycznych, kt6rych podmiotem naj
bliiszym jest b'ldz zmyslowose b'ldz tei uczucioW'ose czlowieka. 
Afirmacja wartosci osoby idzie przy tym w dw6ch zwlaszcza kie
runkach, wyznaczajqc w ten spos6b najog6lniej gl6wne tereny mo
ralnosci seksualnej . Z jednej strony idzie ona w kierunku pewnego 
opanowarria tych przeiye, kt6rych bezposrednim i:r6dtem jest zmy
slowose i uczuciowosc czlowieka. Zadan,ie jest tutaj 0 tyle trudne, . 
ze reakcje zmyslowosci i uczuciowosci maj'l za przedmiot wartose 
seksualn'l pr,zekazan'l w · spos6b bezposredni, doswiadczalny i ogl'l
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dowy, we wrazeniu, gdy tymczasem wartose osoby jest uj~ta tylko 
w poj~oiu, a W1i~c w spos6b posredni, nieoglqdowy, abstrakcyjny. 
Dlatego tez przezyde waI1tosci osoby jest z lfeguly psychologicznde 
slabsze od :pr.ze~y,C'ia w.antosoi seksualinej - mniej wYlralZiscie za
rysowuje S'i~ w swiadomosci i dlatego z mniejs,zq tez energiq bierze 
w posiadanie wol~ (wi~ksza energia nie oznacza jednak bynajmniej 
wi~kszej gmntownosd - tu przewag~ rna rozum 'i stqd "szanse" 
wartosoi osoby). 

Drugi kierunek, w kt6rym ,rozw,ija SWq dZialalnose afLrmacja <war
tos'oi osoby jest 10 roierunek wyboru zasadniczego zydowego po
wolania. Powolanie zyciowe osoby zwiqzane jest bowiem na og6! 
z udzialem ,innej osoby czy tez innych os6b w jej zyciu. I tutaj 
wlasnie najwi~cej dzieje s·i~ przez afirrriacj~ wartosci osoby, af'ir
macja ta jest bowiem bezposredniq podstawq wyboru tej osoby 
czy tez tych os6b, kt6re majq posiadae gl6wny udzial w moim 
zyciu. Kiedy np. Adam Chmielowskd po ci~zkich walkach wew
n~tr~nych, wybral w koncu sluzb~ dla ludzi najbardziej upadlych 
i ,opuszczonych, w6wczas ten wybor plynql z jakie1js aJi,rmacji. 
war~osoi osoby. Kiedy Janusz Korczak wybral jako lekarz dzia
lalnose w swym sierocincu, to i ta decyzja miala podstaw~ w afir
macji war'tosci osoby - (ln61W ona .zdecydowaia 0 wyborze tych 
os6b, kt6re na pewnym bodaj etapie jego zycia mialy w tym zyciu 
najwi~kszy udzial. 

Przyklady te nie zostaly wzi~te z dziedziny, nad kt6rq przede 
wszystk,im zastanawiamy si~ w tej ksiqzce. Jasne jest jednak, ze 
gdy m~2lczyzna "y" wyhiera k,obie1:~ "x" na towarzy1szlk~ swego 
calego zycia, w6wczas przez to sarno okresla osob~, kt6ra w jego 
zyciu b~dzie miaia najwi~kszy udzia.l, i wyznacza kierunek swego 
zyciowego powolania. Kierunek ten jak najscislej lqczy si~ z osobq, 
nie moze przeto zarysowae si~ bez afirmacj-i jej warrosci. Poniewaz 
ta sprawa interesuje nas przede wszystkim w niniejszej ksiqzce, 
przeto z lkolei jej tez musimy poswi~cie gruntowne r~zwazanie. 
Afirmacja warrosci osoby musi stae u pods taw malZenstwa. Nie 
spotkamy si~ z niq tam jednakze, jezeli nie b~dzie ona dostatecznie 
przenikae wszystkich dziedzin obcowania i wsp61zycia osob r6znej 
pIei. Do nich wszystkich musi si~gnqe. etyka seksualna wychodzqc 
z zalozen normy per,sonalistycznej. 

PRZYNALEZNOSC OSOBY DO OSOBY 

W pierwszej og6lnej c7.~sci analizy miloosci stwierdzono, ze 
]S1tO'ta je~ ,rea'lizuje si~ na1gl'~hiej w odda'nuu osoby milujqcej os·obie 
umilowanej. Ta forma milosci, kt6rq nazwano mitosciq obluhienczq, 
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rozni si~ od innych jej. fonn Ii. przejawow zupelnie swoistym Cl~za
rem gatunkowym. Zdajemy sobie z tego spraw~ wowczas, gdy rozu
miemy wartose osoby. Wartose osoby, jak powiedZtiano, pozostaje 
w najscislejszym zwiqzku z bytem osoby. Z natury, czyli z racji 
tego, Jakim jest bY'tem, osoba jest panem siebie sarrnej (sui iuris) 

nie moze bye odstqpiona innej ani tei zastqpiona przez innq 
w tym, co domaga si~ udzialu jej wla·snej woli i zaangazowania jej 
osobowej wolnosai (al/eri incommunicabilis). Otoi: milose Illiejako 
wyrywa osob~ z tej naturalnej nienaruszalnosci i nieodst~pnosci. 

Milose bowiem sprawia, i:e osoba wlasnie chce siebie oddae innej 
tej, ktorq kocha. Chce niejako przestac bye swojq wylqczuq wlas
nosciq, a stae si~ wlasnosciq tej drugiej. Oznacza to pewnq rezyg
na,cj~ z owego sui iuris o.mz z owego alleri incommunicabiJis. Mi
lose ddzie poprzez takq rezygnacj~ kierujqc si~ jednak tym gl~bo
kim przeswiadczeniem, ze "rezygnacja" ta prowadzi nie do pomniej
szenia i zubozenia, ale wr~cz przeciwnie do rozszerzenia i wzbo
ga'cenia egzystencjli osoby. Jest to jakby Iprawo "eksta,zy" - wyjscia 
z siebie, aby tym pelniej bytowae w drugim. W i:adnej innej formie 
rnilosci prawo to nie realizuje si~ w sposob tak wyrazny jak w mi
loki oblubienczej. 

MHose pomi~dzy kobietq a m~zczyznq idzie rowniez w tym 
kierunku. Zwracal'ismy juz kilkakrotnie uwag~ na jej szczegolnq 
intensywnose w znaczeniu psychologicznym. Intensywnose ta Uu
maczy s,i~ me tylko biologkznq silq pop~du seksuilJlneg0, tlumatCZy si~ 
ona rowniez naturq tej formy mitosci, ktora tutaj dochodzi do glosu. 
Zarysowujqce si~ tak wyraziscie w swiadomosci przezycia zmyslo
we i uczuoi,owe stanowiq tylko zewn~trzny wyraz i zewn~trzny 

rowniez sprawdzian tego, co dokonuje si~ najbardziej we wn~trzu 
os6b. Oddanie siebie, swojej wlasnej osoby, moze bye pelnowar
tosciowe tylko w6wczas, gdy jest udzialem i dzielem wolL Wlasnie 
bowiem dzi~:ki swej wolnej waH asoba jest palITiq siebie samej (sui ' 
iuris), jest kims nie-odst~pnym i nieprzekazywalnym (alleri incommu
nicabiJis). MHo·se oblubien-cza, milose oddania, w ,szczegolnie do
gl~bny spos6b angazuje wol~. Wiadomo, ze trzeba tutaj zadyspono
wac calym swoim "ja", trzeba "dusz~ dae" - mowiqc j~zY'kJiem 

EwangeHi. 
W przeciwienstwie bOWliem do tych poglqdow, ktore ujmujqc 

caly problem seksualny powierzchownie, widzq sarno tylko oddanie 
si~ cielesne lwbiety m~i:czyznie jako ostatni krok "mHosci" (- ero
tyki), wypada tutaj koniecznie mowie 0 wzajemnym oddaniu si~ 

omz 0 wzajemnej przynaleznosci dwojga 0 sob. Nie obustronne 
uzywanie seksualne, w ktorym "x" oddaje swe oialo w posiadanie 
"y", aby 'oboje mogli zaznae przy tym maximum rozkoszy zmyslo



583 M1l..0SC I ODPOWIEDZIALNOSC 

wej - aJe wlasIllie wzajemne oddan,ie 'sie: i Wlzajemne prz)'1Jlaleze
nie do siebie 0 sob: to jest calJwwite i peme uje:cie nrutury 
miloSci oblubienczej, tiora znajduje swe daperJllienlie w mal
zenstwie. W uje:ciu przeciwnym z gory zostaje przekreslona miloM: 
na rzecz samego uzycia . (w pierwszym i drugim znaczeniu slowa 
"uzywae"). Milose nie moze sie: wyrazae w samym uzywaniu, choe
by nawet obustronnym oj rownoczesnym. Wyraza sie: ona natomiast 
praWiidlowo w zjednoczeniu osob. Owocem zjednoczenia jest ich 
wzajemna przynaleznose, ktorej wyrazem (mi~dzy innymi) jest peIne 
wspolzycie seksualne - nazywamy je wspolzyciem lub obcowaniem 
malzeIi.skim, gdyz jak zobaczymy tylko w malzeIi.stwie jest one 
na swoim miejscu. 

Z punktu widzenia etycznego chodzi tutaj przede wszystkim 
o to, aby nie odwracae naturalnej kolejnosci faktow ani tez, aby 
zadnego z ruich w tej kolejnosci nie pomijae. Naprzod wie:c musi 
bye osiqgnie:te przez milose zjednoczenie osob, kobiety i me:zczyzny, 
a dopiero wyrazem takiego dojrzalego zjednoczenia moze bye wspol
zycie seksualne obojga. Warto w tym miejscu przypomniee to, co 
juz zostalo powiedziane na temat obiektywnego i suhiektywnego 
profilu milosci. Milosc w profilu subiektywnym jest zawsze jakqs 
sytuacjq psychologicZllq, przezyciem wywolanym przez jakqs war
tose "seksualnq" i wokol niej skoncentrowanym w podmiocie czy 
tez w dwoch podmiotach obustronnie przezywajqcych milose. Mi
lose w profilu obiektywnym jest faktem mie:dzyosobowym, jest 
wzajemnosoiq i przyjazniq opartq 0 jakqs wspolnote: VI dobru 
jest wie:c zawsze zjednoczeniem i przynaleznosciq dwojga osob. 
Na miejsce profilu obiektywnego nie mozna podstawie dwoch pro
filow subjektywnych ani tez ich sumy - Sq to dwa zupelnie rozne 
"przekroje" milosci. 

ProW obiektyw.ny jest decyduJqcy. Wypracowuje sie: on w dwoch 
podmiotach, oczYWiiScie poprzez cale owo bogactwo przezye zmy
slowo-uczuciowych, ktore nalezq do profilu subiektywnego milosci, 
ale z nimi sie: nie utozsamia. Przezycia zmyslowe majq swojq wlasnq 
dynamike: pozqdawczq zwiqzanq Z czuoiem oraz z seksualnq zy
wotnosciq ciala·. Przezycia uczuciowe majq tez swoj wlasny rytm 
zmierzajq do stworzenia tego dodatniego nastroju, ktory daje po
czucie bliskosci umilowanej osoby i jakiegos spontanicznego po
rozumienia sie: z niq. MiloM: natomiast zmierza do zjednoczenia 
osob, zmierza do tego zjednoczenia przez wzajemne ich oddanie slie: 
sobie. Jest t'o fakt 0 gle:bokim znaczeniu obiektywnym, wre:cz on
tologicznym i dlatego tez nalezy do obiektywnego profilu mHosci. 
Przezycia zmyslowe Ii uczuoiowe nie utozsamiajq sie: z nim, chociaz 
tworzq zespol warunkow, wsrod ktorych fakt ten staje sie: rzeczy

http:obiektyw.ny
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wistosciq. Rownoczesnie jednak istnieje tez problem inny, wr~cz 

odwrotny poniekqd: jak utrzymae i jak ugruntowae t€l wzajemn'l 
przyn.aleznose osob "y" i "x" wsrod tych wszystkich reakcji i prze
zye zmyslowo-uczuciowych, ktore same z siebie odznaczajq si~ 

duzq ruchliwosoiq i zmiennosciq. 
I tutaj znow wyrasta to zagadnienie, ktore juz zostalo naswiet

I,one uprzednio: wartose seksualna, Mora w ro:i:nej /postad rSltanowi 
jakby osrodek krystalizacyjny zmyslowo-uczuciowych przezyc ero
tycznych, musi bye mocno zespolona w swiadomosci i woli z od
niesiem do wartosci osoby - tej osoby, ktora niejako dostar'cza 
'~resci taJl1itych Iprzezye. Wowczas dopiero mo::ina myslee 0 z~edno

o!leniu osob i 0 ich przynaleznosci. Bez tego zas "milose" ma zna
czenie tylko erotyczne, a nie rna 7:naczenia ,j.stotnego czyJi osobo
wego: prowadzi do "zjednoczenia" seksualnego, ale bez pokrycia 
w prawdziwym zjednoczeniu os6b. Sytuacja taka rna charakter uty
litarny, 0 wzajemnym stosunku osob stanowi realizacja tego, co 
miesci si€l w slowie "uzywae" (uwzgl€ldniajqc oba znaczenia tego 
slowa). Wowczas "x" przynalezy do "y" jako przedmiot uzycia, 
a "x" dajqc "y-ow,i" sposobnose do uzycia, stara si€l sarna znalezc 
w tym przyjemnose. Nastawienie takie po obu stronach jest z gruntu 
przeciwne milosoi, a 0 zjednoczeniu osob nie mozna wowczas mowie. 
Wr€lcz przeciwnie - wszystko jest jakby przygotowane do kon
fliktu 'obustronnych interesow - czeka tylk!o na wybuch. Do czasu 
Ity'lko m<Ybna ukrye egoizm - egoizm zmyslow czy teii: ego,izm 
uczue - w zakamarkach fikcyjnej struktury, ktorq z calq pommie 
dobrq wiarq na!lywa si€l "milosciq". Z czasem jednak musi sie, 
okazae cilll:'a nierze"tellnose Itej 'budowy. J e'st to zas jedno z na.jwi~k
szych cierpien - gdy milose okazuje s'i€l nie tym, za co sd€l jq uwa
zalo, ale czyms wr€lcz przeciwnym. 

Chodzi 0 to, azeby uniknqe ta:kich rozczarowan . Milose oblubien
cza, ktora niesie w sobie WeWll€ltrZnq potrzeb€l oddania wlasnej 
osoby drugJemu czlowiekowi - potrzeba ta krystalizuje si€l pomi€ldzy 
kobietq a m€lzczyzllq rowniez w oddaniu cielesnym i w pelnym 
wspolzyciu seksualnym - posiada swojq naturalnq wielkose. Miarq 
tej w1elkosci jest wartose osoby, ktora daje siebie - a nie tylko 
skala rozkoszy zmyslowo-seksualnej, ktora z tym oddaniem si~ 

lqczy. Bardzo latwo tu jednak pomieszae listot€l rzeczy z tym, co 
jest wlasoiwie ubocznym tylko refleksem tej istoty. Odebrae tej 
mHosci gl€lbi€l oddania, gruntownosc zaangazowania osobowego, 
a to, co z niej pozostanie b€ldzie calkowitym jej zaprzeczeniem 

przeciwienstwem, W tym lezy wszak sama istota prostytucji. 
Milose oblubiencza polega z jednej strony na oddaniu osoby, 

z drugiej zas na przyj€lciu tego oddania. W to wplata si€l "tajem
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niea wzajemnoscl : przyj~c.ie musi bye r6wnoezesme oddaniem, 
oddanie zas r6wnoezesnie przyj~ciem. Milose jest z natury swej 
wzajemna i spoleczna: ten, kto umie przyjmowae, umie tez da
wac - ehodzi oezywiscie 0 taikq umiej~tnose, kt6ra jest sympto
matyezna dla milosci, istnieje bowiem takze "umiej~tnose" przyj
mowania j "umdej~tnose" dawania symptomatyezna dla egoizmu. 
Ot6z t~ plierwszq - symptomatyeznq dla milosci - umiej~tnose 

dawania i przyjmowalIl:ia posiada taki m~zezyzna, kt6rego stlosunek 
do kobiety przenikni~ty jest gruntownq afirmaejq wartosei osoby 
tej k,obiety; posiada t~ urniej~tnosc r6wniez taka kobieta, ktorej 
,stosunek do m~zezyzny p.r,zen-ikrri~ty jeslt afirmaejq wal'tosci osoby 
tego m~zezyzny. Postawa ta stwarza najbardziej wewn~trzny klimat 
oddania - osobowy klima<t eaiej milosei oblubienezej. Ta rzetelna 
zdolnose afirmaeji wartosei osoby potrzebna jest obojgu, a po
trzcbna jest zarowno dlatego, aby oddanie wiasnej osoby bylo 
pelnowartosc.iowe, jak tez dlatego, aby przyj~eie tego oddania bylo 
takie sarno. Tylko ta kobieta zdolna jest do prawdziwego oddania 
siebie, ktoni rna peIne przekonanie 0 wartosei swej osoby oraz 
o wartosei osoby tego m~zezyzny, kt6remu si~ oddaje. I ten tylko 
m~zezyzna zdolny jest przyjqe oddanie kobiety w eaIej pehrui, ktory 
rna gruntownq swiadomose wdelkosei tego daru, tej zas nie moze 
posiadae bez afirmaeji wa[tosei osoby. Swiadomose wartosci daru 
budzi potrzeb~ wdzi~eznosci !i odwzajemrrienia, ktore dorownalyby 
wielkosci daru. 

Tak wi~e tylko w6wezas, kiedy poruszamy si~ po plaszezyznie 
osoby, w orbicie jej i'stotnej wartosei, staje si~ 2lrozurrriala if przej
rzysta cala obiektywna wielkose milosci oblubienezej, faktu wza
jemnego oddania si~ i przynaleznoki os6b - kobiety i m~zezyzny. 

Jak dlugo natorniast rozwazanie na ten tethat prowadzimy ,,2 po
zyeji" samej wartosei seksualnej oraz z niq ty1ko zwiqzanej gry 
uezue i nami~tnosci, tak dIugo nie mozemy wejse na wlasciwq or
bit~ zagadnienia. W6wezas tez niepodobna pojqe tyeh zasad mo
ralnosoi 'seksualnej, ktore pozostajq w najsoiSlejszym zwiqzku 
z przykazaniem milosc.i, ktore jest, jak stwierdzono, "HOrmq per
sonalistyeznq" : zarowno ono sarno jak i wszystkie jego konsekwen
eje stajq si~ przejrzyste tylko wowezas, gdy poruszamy si~ po 
p,'asz-czyznie osolby, w orbicie jej is,totnej wartosoi. 

WYBOR I ODPOWIEDZIALNOSC 

Moze nigdzie w ealej ksiqzee tak jak w tym miejseu nie wy
daje si~ aktualny jej tytul, ktory mowi 0 "mil-osci i odpowiedzial
noSci". Istnieje w milosci odpowiedzialnose - jest to odpowie

http:przyj~c.ie
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dzlalalnose za osobE:, tE:, Morq siE: wc.iqga w najsciSlejszq wspolnotE: 
bycia i dzialania, kt6rq siE: czyni poniekqd swojq wlasnosciq ko
rzystajqc z jej oddan'ia. 1 dlatego istnieje tez odpowiedzi1Vlnose za 
wlasnq milose: czy jest ona taka, tak dojrzala i tak gruntowna, ze 
w jej granicach to ogromne zaufaruie drugiej osoby, zrodzona znow 
z jej mBosci nadzieja, iz oddajqc siebie nie traci swej "duszy", ale 
wr~cz przeciwnie odnajduje tym W1i~kszq pelniE: jej istnienia - czy 
to wszystko nie dozna zawodu. Odpowiedzialnose za milose 'spro
wadza siE: jak widac do odpowiedzialnosci za osobE:, z niej wyplywa 
i do niej tez powraca. Dlatego wlasnie jest to odpowiedZlialnosc 
ogrOlIllna. Aile ogrom jej rozumie :tylko -ten, kto rna gruilitowne po
czucie wa,rtosci osoby. Ten, kto rna tylko zdolnQsc reagowania na 
wal"'tosci seklsualne zwiqzane z osobq i w niej tkwiqce, ale waPl.osd 
osoby samej nie widz.i, ten bE:dzie wciqz mieszal mifose z erotykq, 
b~d7Jie wiklal zycie sobie i drugim, zaprzepaszczajqc w tym wszyst

.kim dla siebie i dla nich wlasciwy sens milosci oraz istotny jej 
"smak". Ten istotny "smak" milosci wiqze si~ bowiem wlasnie 
z poczuciem odpowiedZ'ialnosci za osob~ . W poczuciu odpowiedzial

. nosci za osob~ kryje si~ przeciez troska 0 jej prawdziwe dobro 
- kwintesen<:ja <:aleq'o aM'ruiZlmu, a Irownoczesnie ruieomylny znak 
jalkiegos ,r,QZ'Szerzenia wlasne.g'o "ja", wlalsnej egzystenoji, 0 to 
"dmgie j<a" i 0 t~ drugq egzys tencjE:, ik,tor.a jest dI.a mnie tak bliiska 
jak moja wlasna. Poczuoie odpowiedzialnosci za drugq osob~ bywa 
peIne troski, ale lliigdy nie jest same w sobie przykre czy bolesne. 
Dochodzi w nim bowiem do glosu nie zaciesnienie czy tez ub
zenie czlowieka, ale wlasnie jego wzbogacenie d roz,szerzenie. Dla
tego tez milos<: oderwana od poczucia odpowliedzialnosci za osob~ 
jest z!l'przeczeniem saiIIle~ sieibie, jest zawsze i z .reguly egoizmem. 
1m wi~cej poczuci.a odpoW1iedzialnosci za osobE:, tyro wiE:cej praw
dziwej mH:osci. 

Prawda ta rzutuje mocnym reflektorem na zagadnienie wyboru 
osoby. Wciqz bowiem lkzymy si~ z tym, ze milose kobiety i m~z
czyzny naturalnq drogq zmierza do wzajemnego oddania S'iE: i przy
naleimosci os6b. Na drodze do tego, co stanowi ostatecznq formE: 
wszelkiej milosci, musi lezee po obu stronach, tj. zar6wno u m~z
czyzny jak i u kobiety, wyb6r osoby - tej, ku kt6rej zwr6ci siE: 
milose oblubiencza i oddanie. Wybor posiada taki sam ci~zar ga
tunkowy jak i to, do czego on pwwadzi. Wybiem sd.~ wszak osobE: 
a wraz z ni q i oblubienczq fo rmE: milosci - wza::jemne oddanie. 
Wybiera siE: drugq osob~, ale wybiera si~ w niej poniekqd drugie 
"ja", tak jakby si~ wyhieralo siebie w drugim i drugiego w sr'ie. 
Wlasnie dlatego wyb6r z obu stron musi miec nie tylko naprawd~ 
osobisty charakter, ale tez rzetelne znami~ osobowe. Przynalezec 
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do siebie mogq tylko takie osoby ("y" i "x"), ktorym obiektywnie 
dobrze jest byc z sobq. Czlowiek bowiem zawsze przede wszystk,im 
jest sobq (,,050ba"), aby zas m6g1 nie t)"lko bye z drugim, ale co 
Wli El cej - zyc n im [ d1la n iego, w lym celu ' musi w jabs sposob 
wrciqz od.najdywae siebie w nim a jego w sobie. Milo3C jest nie
mozliwa dla by tow. ktore Sq wzaj emn'ie nieprzenikliwe - tylko 
duchowosc i zwiqzana z niq "wewnE)trznosc" osob !'ltwarza warunki 
wzajemnego przenikania siE), tak ze mogq one wzajemnie iye 
w sobie i wzajemnie tez zye sobq. 

W 1ym mie:jscu otwie,ra ,sriE) bardzo ciekawy ri baudzo bogarty 
problem, ktory mozna by nazwac problemem "psychologii wyboru". 
Jakie momenty, dak ie ozynniki psycho-fizjologiczne spra':wiajq, ze 
dwoje lud~i wzaj errmie soblie o.dpowiada, ze jest im dobrze z sobq bye 
i przynalezee do siebie. Czy irstniejq w tym wszystkim jakies reguly 
i zasady ogo1ne zaczerpniE)te z an.alizy s~rukrtury psycho-fizj-o'log:iczne1j 
czlowieka? Co wnoszq tutaj momenty somatyczne i konstytucjo
nalne, co temperament i usposobienie? Sq to wszystko pytania pa
sjonujqce, ·zdaje si~ jednak, ze pomimo rMnych prob dostarczenia 
w tej sprawie odpowiedzi 0 jakims ogolniejszym zasi~gu, sprawa 
mimo wszystko pozostaje ostatecznie tajemnicq ludzkich indywi
dualnosci. Regul sztywnych nie rna, a mozofia i etyka temu 
wlaSnie zawdzi~cza :swoj , autoryte-t nauczycielki zyoiowej mqdrosci, 
ze stara siE) te problemy wyjasniae na tyle, na He mogq byc wy_ · 
jasnione. Nauki szczegolowe, takie jak fizjologia, seksuologia czy 
medycyna uczyniq dobrze, gdy przejmq siE) tq samq zasadq porn a
gajqc rownoczesnie filozofii i etyce w wypelnieniu jej praktycznego 
zadania. 

Przy :Dalozeniach tedy zdrowego €'rnpiryzmu nalezy uznac, iri 
wybor osoby drugiej plci, ktora rna bye adresatem mHosci oblubien
czej, a rownoczesnie tq, ktora t~ milosc wspol-tworzy dZ'i~kd swej 
wzajemnosci - musi siE) opierac w jakis sposob na wartosci sek
sualnej. Przeciez milose ta rna miec swoj wydzwiE)k seksualny, rna 
slanowic ,bazE) calego wspolzyda osob r6znej plci. Bez obUsd:rron
nego przezycia wartosd seksualnej nie sposob tego pomyslec. War
tose: seksualna, jalk wiadomo, wiqze siE) nie tylko z wrazeniem 
"ciaia jako moiliwego przedmiotu uiycia ", ale wiqie siE) rowniei 
z calkowitym wraieniem, jakiego dostarcz·a "cz}owiek drugiej 
plci" - kobieta przez SWq "kobiecose", mE)iczyzna przez "m~skosc". 
To drugie wrazenie jest wainiejsze, pojawia siE) tei chronologicznie 
wczesniej: u niezepsutej, naturalnie zdrowej mlodzieiy pierwsze 
przeiycia zWliqzane z wartosciq seksualnq odnoszq siE) do "czlowieka 
drugiej plci", a nie przede wszystkim do "ciaia jako moiliwego 
przedmiotu ui ycia" . Jesli to drugie odzywa siE) wczesniej i przede · 
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wszystkirn, rnamy jui do czynienia z jakiirns pToduktern zepsucia 
ten ibrak nalturalnego por,zqdku w rewkcji na waTtose seksualnq 
utrudni milose, utrudni przede wszystkirn proces wyboru osoby. 

Wybor osoby jest bowiern procesern, w ktorym wa'rtose seksu
alna nie moie odegrae roli motywu jedynego ani nawet w osta
tecznej analizie tego aktu woli - rnotywu pierwsz:orz~dnego. Kloci
loby si~ to z sarnym poj~ciern "wybor osoby". Gdyby ·rnotywern 
jedynym 'czy choaby rpierwszorzE}dnyrn otego w)l1boru byla sarna war
tose seksualna, wowczas nie rnoina by rnowie 0 wyborze osoby, 
ale tylko '0 wyborze drugiej plci zwiqzanej z jak,trns "czlowiekiern" 
czy nawet tylko z jakirns "cialem, ktore jest rnoiliwyrn przedrnio
tern uiycia". Widae jasno, ie jeW rnarily rnowie 0 wyborze osoby, 
rnOitywem pi8TW!szorz~dnym rnusi \bye sama waP1:ose osoby. Pierw
sZOlrz~dn)l1ffi - to nie zna<czy jed)l1llym. Takie ;posltaWlienie sprawy 
byloby pozbawione cech zdrowego empiryzrnu, a ciqiyloby na nim 
pi~tno tego aprioryzrnu, ktore cechuje etyk~ Kanta z jej fo[rnal'i
stycznyrn personalizrnern. Chodz!i 0 to, aieby naprawd~ wybrae 
osob~, a nie wybierae tylko wartosci, ktore Sq zwiqzane z osobq 
bez uwzgl~dnienia jej is to tnej wartosci. P.ostqpil:by tak ten "y", 
ktory wybieralby jakqs "x" tylko ze wzgl~du na wartosci seksualne, 
ktore w niej znajduje. Wybor taki posiada od razu wyrazne nachy
lenie utylitarne, a przez to stoi poniiej , rnil:osci osoby. Wartosci 
seksuailine, More "y" zna'jduje w jakiejs "x" ~czy tei O[1la w nim), 
z calq peWlThosciq rnotywujq wybor, osoba wybierajqca rnusti jednak 
przy tyrn miee pelnq swiadornose, ie wybiera osO'b~. lakkolwiek wli~c 
wdntosci seksuallifie w tym przedmiocie wyboru rrnogq zniknqc, ulec 
zrnianie itp ., to jednak zasadnicza wartose zawsze pozostanie, jest 
to bowiern sarna wartose osoby. Wybor jest wtedy prawdziwym 
wyborern osoby, kiedy i'iczy si~ z tq wartosciq jako najwainiejlszq 
i decydujqcq. K!iedy obserwujemy calkowity proces wybierania 
kobiety przez rn~iczyzn~ lub rn~iczyzny przez kobiet~, wowczas 
rnusirny stw.ierdzie, ie ksztaltuje si~ on poprzez wartoki seksualne 
jakos odczute i jakos przeiyte, niemniej ostatecznie kaide z nich 
wybiera nie tyle osob~ ze wzgl~du na te wartosci, ile wartosci ze 
wzgl~du na osob~. 

I tylko wtedy, kiedy ostatecznie tak wybiera, akt wyboru jest we
wn~trznie dojrzaly i wykori.czony. Tylko wtedy bowiern dokonala 
si~ w nirn wlasciwa integracja przedmiotu: przedmiot wyboru 
osoba, zostal uj~ty w ca-lej swej prawdzie. Prawda 0 osobie jako 
przedrniocie WybOTU krystalizuje si~ wlasnie w tym, ie sarna war
tose osoby jest dla wybierajqcego t<1 wartosciq, ktorej podporzqd
kowuje wszystkiie inne. W,arto,sd seksualne, kitore dz,ialajq na zrny
sly i na uczucia, zostajq uj~te we wlasciwy sposob. Gdyby stano
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wHy jedyny i pie'rWlszmz~dny motyw wyboru osoby, bylby on JUz 
sam w sobie nieealkowity i nieprawdziwy, rozmijalby si~ bowiem 
z pelnq prawdq 0 przedmi-ocie wyborn, 0 osobie. Wybor taki mu
sialby stanawic punM wyjseia dla milrosci 7Jde:ZlilIlltegTo'Wanej -:- czyIi 
rowniez nieealkowitej i nieprawdziwej. 

MHosc prawdziwa, milosc wewn~trznie peJna, tlO ta, w ktorej 
wybieramy osob~ dla niej samej - ta wi~e, w ktorej m~zezyzna 
wybiera kobiet~, a kobieta m~zezyzn~, nie tylko jako "partnera" 
zycia seksualnego, ale jako osob~. kto'l"ej ehee oddae zyeie. Wibru
jqee w przezyciaeh zmyslowyeh i uezuciowyeh wartosei "seksual
ne" towarzyszq tej deeyzji, przyezyniajq si~ do jej psyehologieznej 
wyrazistosei, aJe nie stanowiq 0 jej gl~bi. Sam "rdzeit" wyborn 
osoby musi bye osobowy, a nie tylko seksualny. Zycie sprawdzi 
wartose wyboru oraz wartose i prawdziwq wielkosc milosei. Spraw
dza s'i~ ona najbardziej wowezas, gdy samo przezycie zmyslowo
uezueiowe oslabnie, gdy same wartosci seksualne niejako przestanq 
dzialae. Wowezas pozostantie tylko wartose osoby i wyjdzie na 
wierzeh wewn~trzna prawda milosci. Jesli mHose ta byla prawdzi
wyro oddaniem i przynaleznosciq osob, wowezas aie tylko ostanie 
si~, ale nawet umoeni i ugruntuje. JeSli zas byla tylko jakqs syn
ehroniza'C1jq zmyslowosci i emoeji, wowezas 'sbraci SWq r.a.ej~ bytu 
a osoby w nieJ zaangazowane nagle stanq w prozni . Trzeba si~ 
powaznie liczye z tyro, ze kazda ludzka mHose musi przejse przez 
jakqs plfob~, i z tyro, ze wowcza·s 5i~ okaze jej prawdziwa wartose. 

Kiedy wybor osoby jest wewn~trznie dojrzaly, kiedy wraz z tym 
milose uzyskuje potrzebnq dla siebie integraej~ w zyciu wewn~trz
nym osoby, wowezas nabiera ona nowego ·eharakteru rowniez pod 
wzgJ e,dem psyehologieznym, a przede wszystkim pod wzglp,dem uezu
.ffiowym. 0 He bowiem nie tylko zmysloowose, ale takze i uezucio
wose sarna wykazuje swoistq ruehliwosc i zmiennose, a to wywo
luje zawsze pewien bodaj podswiadomy niepokoj, to natomiast mi
l{)se wewnp,trznie dojrzala wyborem osoby uwalnia sip, od tego nie
pokoju. Uezucie staje sip,spokojne i pewne, przestaje bowiem krq
zye wokol siebie samego i ehodzie za sobq, a idzie za swym przed
miolem, zoa olSobq. Czysto subielktywlI1a prawda uezucia oUstqpila mieJ
sea prawdzie osoby, ktora jest przedmiotem wyboru i milosei. Dzip,ki 
temu zas uezucie sarno nabiera jakby nowyeh wlase·iwosci. Staje 
si~ proste i jakies trzezwe. 0 He wip,e dla ezysto uezudowej milosei 
znamienna jest owa idealizacja (byla 0 niej rnowa w analizie psy
ehologicznej) - uezueiowosc niejako sarna stwarza roz'ne wartosci 
i wyposaza nimi osobp" do ktorej sip, zwraea - to natomiast dojrza
la wewnp,trznym i1ktem wyboru milose osoby, skupiona na wartosci 
samej osoby, sprawia, ze koehamy uezuciowo osobe, takq, jakq ona 
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naprawd£: jest - ni e nasze wyohrai enie 0 niej, al e t~ prawdziwa 
osob£:. Kochamy jq z jej zaletami i wadami, poniekqd niezaleinie od 
zalet oraz pomimo wad. Wielkose takiej mHosci wyst£:puje najbar
dziej wowczas, kiedy osoba ta upada, kiedy wychodzq na jaw jej 
slabosci czy nawet gr;z.echy. Wowczas czlowiek prawdziwie mBu
jqcy nie tylko nie odmawia swej milosci, ale poniekqd ba-rdziej 
jeszcze mHuje - mHuje rnajqc swiadomose brakow i wad i nie 
aprobujqc ich bynajmniej. Sarna osoba bowiem nigdy nie traci sweJ 
istotnej wa,rtosci. Uczllcie, ktore idzie za wartosciq osoby, jest wierne 
czlowiekowi. 

ZAANGAL:OW ANIE WOLNOSCI 

Tylko prawda 0 osobie umoiliwi'a rzeczywtiJste zaangaiowanie 
wolnosci w stosunku do tej osoby. Milose polega na zaangaiowa
niu wolnosoi - jest ona wszak oddaniem siebie, a oddae siebie to 
wlasnie znaczy: jakos ograniczyt swojq wolnose ze wzgl£:du na 
drugiego. Ograniczenie wolnosci wlasnej byloby czyrns negatyw
nym i przykrym - milose sprawia, ie jest one czyms pozytywnym, 

,radosnyrn i tw6rczym. Wolnose jest dla mBosci. Nieuiyta, nie wy
korzystana przez niq, staje si£: wlasnie czyms negatywnym, daje 
czlowiekowi wlasnie po(;Zucie pustki i niewypelnienia. Milose an
gaz.uje 'Wolnose i ulapelnda jq tyrn, do czego z na,tury 19nie wola 
na'p emia jq dob.rern. Wo:la dqzy do dobra, a wolnose jeslt wlasnos'Clq 
woli i dla,tego wollnose jes,t dla mil:osci, przez niq bowiem naj
bardziej czIowiek uczestniczy w dobro. To jest istotny tytul jej 
pierwszenstwa w Iporzqdku moralnYIll1, w hierachli i anot oraz w hie
r'ilIrchii zdrowych t£:SkulOit i ,prillgnien ·czl,owieka. Czi:owiek pragnie mi
losci bardziej nii wolnosci - wolnose jest srodkiern, a milose ce
lern. Pragnie jednak czlowiek mBosci prawdziwej, bo tylko w opar
oiu 0 prawd£: moi liwe jest autentyczne zaangazowanie wolnosci. 
Wola jest wolna, a rownoczesnie "musi" szukac dobra, ktore odpo
w:ie jej naturze, jest wolna w szukaniu i wybieraniu, ale nie jest 
wolna od samej potrzeby ·szukan·ia i wybierania. 

Nie znosi natomiast wola narzucania sobie przedmiotu jako do
bra. Chce sama wybrae i sama zaafirmowae, wybor bowiern zawsze 
jest afirmacjq wartosci przedrniotu, ktory si£: wybiera. Tak m£:i
czyzna , kt6.ry wybiera kobie t£:, afirmuje przez to jej wa.ptose 
chodzi 0 to, aby afirrnowal wartose sarnej osoby, nie tylko wartose 
"seksualnq". Wartose seksualna zresztq raczej sarna si£: narzuca. 
wartost osoby natorniast czeka na afirmacj£: i na wybor. I dlatego 
'W woH czf.owi eika, Mary jesz,cze nie ulegl samyrn lllamiE:ltnos-ciorn , 
ale zachowal wewn£:trznq swiezose, toczy si£: zwykle jakas walka 
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lIlli~dzy pOip~dem a wolnosci q. "Pop~d" usiluje narZUCiC swoJ przed
miot i sw6j cel, li'sifuje s,bworzye wewn~,trzny fak1: dokonany w cz1o
wieku. Wartose seksualna bierze w posiadanie zmyslowose' i uczu
ciowose czl'Owieka i przez to niejako "osacza" wol~. Jesli wola 
ulega pociqgowi zmyslowemu, w6wczas zaczyna pozqdae osoby. 
Uczucie odbiera temu pozqdaniu jego charakter cielesny i konsump
cyjny zamzem, a czyni je bardziej pragnieniem "czlowieka drugiej 
plci". Niemniej, jak dlugo wola tylko ulega temu, za czym idq zmy
sly i do czego 19nie uczucie, tak dlugo nie dochodzi do glosu to, 
co jest jej wlasnym tw6rczym udzialem w mHosoi. 

Wola sarna miluje dopiero w6wczas, kiedy czlowiek swiadomie 
angazuje SWq wolno{,e wzgl~dem drugiego czlowieka Cnp. "x" wzgl~
dem "y") jako osoby, kt6rej wartose w pelni uznaje i af.irmuje . 
Zaangazowanie takie nie polega przede wszystkirn na pozqdaniu 
tego czlowieka. Wola jest wladzq tw6rczq, zdolnq do tego, aby 
z siebie dawae dobro, a nie tylko do tego, aby przyswajae sobie 
dobro juri: ,~stniejqce. Milose woli wyra-za ,si~ iprzede w,szYlstkim w pra
gnieniu dobra dla osoby umHowdlIlej. Pr,agnien'ie 's'amej osoby dIa 
siebie nie ujawnia tw6rczej potencjalnosci woli - nie stanowi tez 
milosci w calym pozytywnym tego slowa znaczeniu. Wola z natury 
chce dobra - i to dobra bez granic .czyli szcz~scia. W dqzeniu 
do tego szcz~scia szuka osoby i pragnie jej dla siebie jako tego 
dobra konkretnego, kt6re moze jej to szcz~scie przyniese. Tak "x" 
pragnie "y", a "y" pragnie "x" - i na tym polega milose po
zqdania. Zmysly i uczude ipomagaJq w 'tej milosci. Ale milose, 
w kt6rej pornagajq zmysly i uczucie, stanowi tylko jakby najbJ.iz
SZq sposobnose do tego, by wola, kt6rej dqzenia z natury idq w kie
runku dobra bez granic czyli szcz~scia, zacz~la choiee Lego dobra 
nie tylklO dla swojego wlasnego podmiotu, ale r6wniez dla drugiej 
osoby, dla tej osoby,ktora stanow,i w oparciu 0 zmysly i uczucie 
przedmIot pozqdania. I tutaj si~ wlasnie zarysowuje owo napi~cie 
pomi~dzy dynamikq pop~du a dynamikq wlasnq woli. Pop~d spra
wia, ze wola poi qda ,i pragmie oWby ze w,zgl~du na jej wartose sek
sualnq, wola natomiast nie poprzcstaje na tym. Jest wolna czyJi 
zdolna do tego, by pragnqe wszystkiego w relacji do dobra bez
wzgle,dnego, dobra bez granic, do szcz~scia. I t ~ wlasnie zdolnosc-, 
t~ swojq naturalnq, szlachetnq potencjalnosc, angazuje w stosunku 
do 'talffitej osoby. Pragn.ie dIa niej lez dobra bezwzgI~difiego, dobora 
bez granic, szcze,scia - i w ten spos6b jakby r6wnowazy czy tei: 
okupuje wewn~trznie to, ze jej samej, owej osoby "drugiej plci", 
pragnie dIa siebie. . 

W ten spos6b miloS<:: prawdziwa korzystajqc z naturalnej dy
namiki woli, usiluje wniese rys gruntownej bezinteresownosci w mi

http:Pragn.ie
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lose kobiety i m~zczyzny, aby uwolnie t~ milose od nastawienia na 
uzycie (w pierwszym i drugi'ffi znra·czeniu slowa "uzywae"). I na 
tym tez polega to, co tutaj nazwano walkq pomi~dzy milosciq a po
p~dem. Pop~d chce przede wszystkim brae, poslugiwae si~ drugq 
osobq - milose natomiast chce dawae, tworzye dobro, uszcz~sli

wiae. W owym pragnieniu dobira "bez grarui,c" dla drugiego "ja" za
warty jest jakby w zalqzku caly tworczy p~d prawdziwej miloSci 
p~d do tego, aby obdarzae dobrem osob~, ktorq si~ kocha, aby jq 
uszcz~sliwiae. Jest to ja'kis "boski" rys milosci. lstotnie kiedy "y" 
chce dla "x" dobra "bez gTank" , wowczas chce dla niej wlasciwie 
Boga, On bowiem tylko jeSit o:bie'ktywnq lPerniq dOlbra i Ontez Itylko 
moze kazdego czlowieka pelniq takq nasycie. Milose czlowieka przez 
odniesienie do szcz~scia czyli do pelni dobra niejarko przechodZil naj
blizej Boga. luna rzecz, iz owa "pelnia -dobra" a takze i "szcz~scie" 
nie 'cz~sto bywa rozumiane wY'raznie w ten sposob. "Chc~ dla ciebie 
sZicz~s oi,a", to znaczy: chc~ tego, co ciebie uszcz~sliwi ~ ale nie 
wchodz~ (na razie) w to, co to jest takiego. Tylko ludz·ie gi~bokiej 
wiary mowiq .sobie ca~kiem wyraznie: tQ jest Bog. lnni nie do
pow.iadajq tej mySli, jakby pozostawiali OWq "pozycj~" do wypel
nienia osobie umilowanej: to jest to, czego ty· ,sam (ty sama) chcesz, 
w czym widzisz dla siebie petni~ d'obra. NatQmiast ocala energia 
milosci skupia si~ przede wszystkim na tym, ze "j-a" tego dla ciebie 
prawdziw,ie chc~ . 

Wielka mor,alna sila prawdziwej milosci lezy wlasnie w tym 
pragrrtieniu s,zcz~sci.a czyli p.r.awdziwego dobra dla drugiej os'oby. 
Dzi~ki temu milose zdolna jest odrodzic czloWlieka - daje mu po
czucie wewn~trz!lego bogactwa, wewn~trznej plodnosoi i tworczo
sci : jestem zdolny chciec dobra dla drugiej osoby - a wi~c jestem 
w ogole zdolny chciec dobra. Prawdziwa milose zmusza mnie do 
tego, azebym wierzyf we wlasne sily duchowe. Nawet WOWCZalS , 

k:iedy jestem "zly", milose prawdziwa - jesli budzi ·si~ we IDnie, 
nakazuje mi szuk:ac dobra prawdziwego ze wzgl~du na t~ osob~, 

do ktorej si~ zwraca. W ten sposob afirma,cja wartosci drugiej osoby 
znajduje gl~bok.i rezonans w afirmacji wartosci mojej wlasnej oso
by - bo przeciez wlasnie ze wzgl~du na wartose osoby, a nie ze 
wzgl~du na samq wa,rtosc seksualnq, budzi si~ w danym podmiocie 
ta potrzeba pragruienia szcz~scia dla drugjego "ja". Kiedy milose 
osiqga swe pelne wymiary, wowczas wnosi wraz z sobq nie tylko 
ow "rze,te'lny "klimwt" asolbowy, ilile ItakiZe j.akies poczucie "absolUltu", 
spotkania z tym, co bezwzgl~dne i ostatec:zme. Chodzi jesz,cze 0 umie
j~tnosc przeniesienia tych wymiarow milosci w zwyczajne sprawy 
zyoia codz.iennego. 
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INTEGRACJA A PROBLEM WYCHOWANIA MIlOSCI 

Jriteg!aeja to tyle co dqinose do pelni, do ealkowitosci. Dqinose 
ta zaznaeza si~ w mHosoi i deeyduje 0 tym, ie staje si~ ona milo
sciq' pra"Y'dziwq. Wewn~trzna prawda mHosci ksztaJtuje zar6wno jej 
sUbiektywny jak i jej obiektywny profil. Milose w profilu subiektyw
nym staje si~ pelna przez dojrzale zaangaiowanie wol'nosci. Takie
go zaangazowania nie wywolujq ani zmysly ani uezucie. Wola im 
ulega, ale sarna nie znajduje wowezas dose miejsea, aby si~ zaan
gaiowae w spos6b pozytywny i tworoezy.W sposob taki angaiuje IS~~ 

ond. tylko wtedy, gclY dana jej jest pelna prawda 0 przedm.iocie, 
o dohru, wzgl~dem kt6rego rna si~ zaang'aiowae. Tej pelnej prawdy ' 
moie jej ;dostarezye tylko rozum, gdy jasno ujmuje~ wartose osoby. 
1m .gl~bieJ wola przejmuje si~ tq wartoSciq, tym zaangaiowanie . jej 
jest bardziej ezynne i bardziej tworeze. W parze z tym id:rie tei 
wymzna swiadomose zaangazowania si~, wyboru osoby - rna to 
wlasciwy sobie ci~iar gatunkowy. Dzieje si~ zas z ealym dojrzalym 
spok9j~m' .i mOcq wew,n~trznego przekonania. 

. W, parze z tym idzie tei integraeja milosei w profilu obiektyw
ny~. Mi~ose staje si~ prawdziwym zjednoezeniem os6b. Zaangaio
wanie woH k'aidej z tych osob opiera si~ na afirmaeji wartosei oso
by ; dlatego jest twoT<C;ze. Owoee tworczosci widae w kaidej z nkh, 
kaic;la bierze od drugiej to tworeze rrastawlienie woli a przekazuje 
wzajemnie podobne nastawienie swojej w!,asnej. Tworezose woli po
~ega na tym, ie skutecznie ehee pelnego dobra ezyJi szez~scia. Dwie 
osoby, "y" i "x", spotykajq si~ w tym., ie obie wzajemnie eheq swe
go szez~sda. I dlatego wlasnie eheqnaw?ajem siebie, gdyi iywiq 
przekonanie, ie kaida z nieh naprawd~ ehee szcz~scia drugiej. 

Co to znaezy "wyehowanie mHosci"? Czy niilose w ogole moina 
wychowywae? Czyi nie jest ona ezyms od razu gotowym, czyms da
nym ezlowiekowi czy tei dwojgu ludziom jako pewnego rodzaju 
przygoda serea,? Tak mniemajq bardzo ez~sto zwlaszcza ml,odzi, 
a konsekwenejq takiego poglqdu mus,i bye bodaj cz~sciowe prz'e
ktreslenie tego, co tutaj nazwalismy integraejq milosci. Milose pozo
staje wowezas tylko sytuacjq psyehologicznq, ktorq (jakby wbrew 
jej naturze) podporzqdkowuje Sli~ wymogom oQiektywnej moralno
sci. T}\Illczasem w;r~cz przeeiwn~e - mHose mlllsi podlegae 1ll00rmie 
(,persona[istycznej), z kt6rrej nafleiy wYlSnuc jak naljlpeliniejszq waJrtosc 
kaidej Isytuaej1 psyehlOlogiczne'j - woweziCIIs dopiero sarna Ita sytu
acja osiqgni€ wlaseJlWq pelni~, staJl1ie si~ wYlrazem dojrzalego zaanga
iOlwania osoby, Milo'3e bowiem nigdy n~e jest <czyms gotorwym, czyms 
tylk,o "danym" kabiecie i m~z.czyznie, ale 2laWlSZe jest :rownoeze,s,nie 
czyms "za1danym": Tak trrrzeiba na niq patrzee: mHoM poniekqd nigdy 

Znak - 3 
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nie ..je·S/t", ale !tylk,o woiqti ..si~ ,staiJe" w zaleznosci od wklaJdu kw,dej 
osoby, od jej gruntownego zaangazowania, Zaangazowanie to opiera 
si~ na tym, co jest "dane" - dlatego te przeiycia, ktore majq swe 
oparoie w zmyslowosci i naturalnej uczuciowoSci kobiety czy m~z
czyzny. stanowiq tylko .. tworzywo" mHosci. Istnieje tendencja, aby 
uznae je juz xa gotOW& jej postae, Jest to tendencja bl~dna - kryje 
si~ w niej nastawienie konsumpcyjne i utylitarne, ktore jak wiado
mo jest przeciwne naturze samej milosci. 

Czlowiek jest istot& niejako sk,azanq na tworczose. Tworczose 
ta obowiqzuje rown~ei w dziedzinie milosci. Jakie cz~sto jestesmy 
swiadk,ami tego, ze z obiecujqcego "tworzywa" uczue i praguien 
nie ksztaltuje si~ prawdziwa milose, owszem - cz~sto cos wr~cz 
przeciwnego - podczas gdy nieraz ze sbomnego "tworzywa" ksztal
tuje si~ naprawd~ wielka milose, Ale taka wielka milose moze bye 
tyJko dzielem os6b i - dodajmy w :tym miejscu dla caJosci 'oma'lu: 
dzielem Laski. Chcemy si~ w 'lej ksiqzce ,przyj.rzee owemu dzielu. B~
dziemy wj~c patrzee na milose przede wszystkim jako na dzielo 
czlowieka, posta'ramy sil';: przeanaJiwwac glowne drogi jego wlas
nych poczYlIlan w tym kierunku. Dz.ial.anie zas Easld jest ukryte 
w tY'ch poczY'naniach Ijako udzial nie1Wlidzia.inego Tworcy, kitary Sam 
b~dqc mHoSciq, rna moe ksiZJI:alito:wania wszeilkiej mBoSci - r6wruiez 
i tej, krtor,a w lna.tUlralnY'ID swym wZ'Woju 'QPiera si~ 0 wartoSe plci 
i dala - bytle tylko ludzie chcieJi j'l sWiuad,omie z Niql wlSp61-two
rzye. Nie Ibrzeba si~ z,razae nawet tym, ze dzieje si~to rrieTaz lIla dro
gach zawilych i kr~tY'ch. Easka ma moe wyrpmstowywania drag 
ludzkiiej mif.osoi. 

METAFIZYKA WSTYDU 
ZJAWISKO WSTYDU SEKSUALNEGO I JEGO INTERPRETACJA 

Zjawiskiem Wls'tydu, a w ISzczegolnosci ws.tydu seksuaJlIlego zaj
mowali si~ w ostatnich czasach fenomenolo9'owie (Scheler, Sawic
ki) 4. Jest to tema't, ktary otwiera gl~bokie per9pek1ywy przed okiern 
obserwatora i nadaje si~ do gruntownej anaJizy. Biorqc zjawisko 
wstydu powierzchownie mozna powiedziee, ze dostrzegamy w nim 
zawsze jakies dqzenie do ukrycia. Moze chodz.ic 0 ukrycie pewnych 

4 Jest to fragment rozdzialu III, kt6ry nosi tytul "Osoba a czystosc". Sklada 
5il;: on z § 1 pt. "Istota czystosci", § 2 pt. "Metafizyka wstydu" i z § 3 pt. ,,~ro

blem wstrzemil;:zliwoSci". Drukujemy z tego rozdzialu kilka fragment6w nalezq
cych do § 2. 
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faJktow zeWU1~trznych rownie dobr,ze jak vewnych s tanow d .y vrze
zye wewn~trznych. Nie mozna upraszczae sprawy utrzymuj'!c, ze 
dqzy si~ do ukrycia tego tylko, co uwaia si~ za zle - cz~sto bo
wiem w,st y<1zimy si~ ,rownie,i doib:ra, 'llip. dobrego uczynku. Moze bye 
ie w t ym ostamim wypadku ws'tyd dotyczy nie tyle samego dobra . 
He raczej koncentruje si~ tylko na fakoie uzewn~trznienia tego 
dobra,More w mnJiemaniu s;p,rawcy wiJllIlo pozostae w uklfYciu 
wowczas bowiem sarno uzewn~trznienie odczuwa si~ jako cos zle
go. Moina w.i~c rowniez powiedziee, ie zjawisko wstydu wyst~puje 
wowczas, gdy to, co z racji swojej istoty czy swego przeznaczenia 
winno bye wewn~brzne, wychodZ>i poza obr~b wn~trza osoby i staje 
si~ w jak,iS sposob zewn~trzne. 

Chodzi nam w szczegolnosci 0 wstyd seksualny. Zewn~trzne jego 
przejawy wiqiq si~ z cialem - jest to w pewnej mierze po prostu 
w sty d cia I a. W szczegolny sposob przedrni6tem wstydu sCl te 
cz~sc.i i organa oiala, ktore stanowiq >0 jego seksualnej odr~bnosci. 
lstnieje wsroo ~udzi pr<llwie VOWlSzechna d<tinoSc do kh ukrywania 
przed okiem innych, zwl<liSzcza ~s p1Zed okiem osob drugiej plci . 
Tym si~ Hurnaczy w duiej rnierze potrzeba unikania nQ.gosoi ciala. 
Oczyw,iScie, ze dzialaj,! tutaj rowniei inne wzgl~dy, zwlaszcza po
trzeba sarnoobrony organizmu przed zimnem, co jest najscislej zwill
zane z klimatem. Tym si~ z pewnosciq Uurnaczy cz~soiowa lub na
wet catkowita nagose u ludow pierwotnych, iyjqcych w okolicach 
pod'1JWfOl1:n:ikowych. Wiele fakltow z ich iyda wlSkazuje na to, ie 
nagose dala illIie utozsamia .S'i~ w Ijaokts sposob .prosty j jednoma:cz
ny z bezwstydem. Tak wi~c np. przejawem bezwstydu dla niekto
rych ludow vierwQtnych jest w:r~cz przeciwnie IZ!akryde .tych cZ~Sci 
ciala, ktore przedtem byly odsloni~te. Dziala tu w,i~c z pewnosoiq 
rownieil p'rzyzwyoz'a:jenie, nawyk 1JbioPOwy, w}"tworzony na tIe pa
nujqcych stosunkow klimatycznych. Obnaianie ciala jest wowczas 
przede wszystkim prost,! funkcjq przystosowania organizmu do tych 
stosunkow, tak ze nie dostrzega si~ w nim bezposrednio iadnej innej 
intencji; intencja taka natomiast latwo moze si~ skojarzye z ukry
waniem tych cz~sci dala, ktore stanowiq 0 seksualnej odr~bnosci 
kobiety i m~iczyzny. Okarzuje ,si~, ze stroj moze sluzye nie tylko 
do ich ukrycia, ale rowniez w jakis sposob do ich uwydatnienia. 
Wstyd seksualny wi~c nie Iltozsamia si~ w sposob pr,osty z samym 
stosowaniem stroju, tak jak lJez\\,slyd nie utnzsamia si~ z jego bra
kiem i z calkowitq lub cz~sciowq nagokiq ciala To jest czynnik 
uboczny i warunkowy. Mozna najwyzej stwierdziC, ze d'!znose do 
oslaniania ciala oraz tych jego cz~sci, ktore stanowiq 0 odr~bnosci 

plciowej kobiety i m~zczyzny, idzie w parze ze wstydem seksual
nym, aile istoty jego nie stanowi. 
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lstotna dla tego wstydu jestnatomiast dqznose do ukrycia sa
mych wart6sci seksualnych j to przede wszyslkim 0 tyle, 0 ile 
w swladomosci danej osoby stanow,ici one "przedmiot mozliwego 
uzycia" dla osob drugiej plci. Dlatego nie spotykamy si~ ze zja
wiskiem wstydu seksualnego u dzieci, dla kt6-rych jeszcze ll'ie ist
'nieje sfma warfosci seksualnych - swiadomosc ich jeszcze si~ dla 
tych 'wairtosci nie otworzyla. W rriiar~ jak sobie u5wiadamiajq, lub 
tei: W 'iniar~ jak im zostaje uswiadorriione ,istnienie tej sfery waT
fosd,~' zaczynail q priezywae wstyd seksualny ~ i to nie jako cos 
narzu'i':'onego sobie ad zewnqtrz, od str;ony srodowiska, w ktorym 
zyjq, ide jako wewri~hinq potrzeb~ swejwlasnej tworzqcej si~ oso
bowosci. Rozwoj wstydliwosci - tak riaiwiemy stalq zdolnose i go
fowase 'do wstydtenia si~ - ,idzie ll'ieco ,nriC!: dragq u d:ziewczqt 
oraz kobiet, a inthiiu chlopcow i Ih~zczy:i'Jfi. Jest to zwiqzane Z pod~ 
IUeslonym juz w 'anaHzie psychologlicznejmHosci nieco innym ukla
d em sil psychkznych, z· innym stosunkieIh .zmy'slowosd do uczu
dowosci. Skora bow-iem u m~zczyzn na · agol silniej sza i bardz·iej 
:si~ harzucajqca jest zrnystOWase z jej nastawienieIh na "cialo jako 
m6i:liwy obiekt uzycia", przeto wstydliwbSC oraz wstyd jako ten
dencja .do ukrycia wartoscisek'5ualnych zWiqzanych wdas'll'ie i cia
lerri winna si~ bardziej za'znaczae u dziewcicit i kobiet. Rownoczesnie 
jednak Sq one mriiej swiadome zmysl-owosd Ii 'jej naturnlnej orien
tacji u m~zczyzn 0 tyle, ze w nichsamych na ogol uczuciowose 
bierze g6r~ nad zmystowosciq, a ·ta ostatnia mczej si~ ukrywa 
w uczuciowosci. Dlatego ,twierdzi si~ nieraz, ze kobieta jest z na
tury "czystsza"od m~zczyzny, co bynajmniej niczeg{) jeszcze nie 
mowio cnooie czy,slloSci. Jest ,iczysbsza" 0 tyle; ze mocl1Jiej Iprzezywa 
wartose "czlowieka drugiej pIci", wartose jakiejs psy,chicznej "m~s
koSci':, na ktorq zresztq bardzo wplywa i fizyczna m~skose - jak
kolwiek sarno przezyde jednej i drugiej jest u kobiety bardziej 
psychkzne. Ale wlasnie ten rys jej psychjki rownoczesnie ponie
kqd utrudnia wstydliwose. Kobieta nie znajdujq'c w sobie takiej 
zmysrowoscl, jakq na ogol musi w sobie odnaleze m~zczyzna, nie 
czuje tak wielkiej potrzeby ukrycia "ciala jalko moi:liwego IPrZed
miotu uzycia". Dla urobienia wstydliwosci kobiecej potrzeba dopie
ro jakiegos wczucia 'si~ w psychik~ m~skq. 

Narturalny rozwoj wstydldwosci 'ch!.oipCa i m~Zczyz.ny idzie [la 
ogol innymi drogami. M~zczyzna nie musi si~ tak bardzo l~.kae 

zmysl-owosci kobiecej jak kobieta m~skiej. Przezywa natomiast moc
no swojq wlasnq zmyslowose i to jest dla niego irodlem wstydu. 
Wartosci seksualne Sq dla rriego bardziej zwdqzane z "cialem i pIeii! 
jako mozLiwym obiektem uzycia", w ten sposob je przezywa 
i w ten sposob przezywane stanowiq one dla rriego powod do wsty

http:m~Zczyz.ny
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duo Wsty;dzi ,si~ wi~c przede w:szys,tkim swego sposobu I[)rze
zywania wartosci seksualnej os6b drugiej plci. Wstydzd si~ r9wni~z 
wartosci seksualnych zwiqzanych z wlasnyrn "cialern", moze jest 
to konsekwencja tamtego wstydu: wstydzi si~ ciala dlatego, ze 
wsty;dzi si~ tego przezywania wartosci "ciala", z jakirn spotyka si~ 
wewnqtrz siebie. Oczywiscie ze niezaleznie od tego wstydzi si~ 

r6wniez swego ciala oraz zw,iqzanych z nim wartosci seksl,lalnych 
w ,spos6b -- rzee by morna - limmanen'tny, 0 He t'arnten 'sposob lQa
zwalibysmy relatj"WlIlym. Wstyd nje Itylk10 jest odpowiedziq lIla -czy
jqs reakcj~ zrnyslowo-seksualnq skierowa1nq do "ciala jako prz:ed
miotu uzycia" - reakcjq na reakcj~ - ale jest r6wniez i nawel 
przede wszystkirn wewn~trznq potrzebq unikania takich reakcji na 
ciato, kt6re pozostajq w kolizji z wartosciq osoby. Stqd wlasnie 
kszlaltuje si~ wstydliwose, czyli stala gotowose do unikania tego co 
bezwstydne. 

Wychodzi tutaj 6w gl~boki zwiqrzek pomi~dzy zj.aw4skiern wsty
du a narturq oSOIby. Os,oba jest rpan:iq samej lS'i ebie (sui iuris), nrikt 
inny pr6cz Boga-Stw6rcy nie rna i nie rnoze rniee w stosunku do I1iej 
iadneg'o prawa wlasnosci. Jest wlasnosciq siebie sarnej, rna wIadz~ 
samostanowienia, a przeto nikt nie rnoze naruszye jej sarnoistnosci. 
Nikt tez nie moze uczyrue jej SWq wlasnosciq, chyba, ze ona sa'IUa 
na to pozwoli oddajqc rim siebie z rndlosci. Ot6z ta obie'ktywna nie
odstp'rprnose (a1 teri incommunicabilis) or'alz nietykalnose osoby do
chodzd do glosu wl,asnie w przezyciu 'WSltydu Isek'Suallnegp. Pr.zezyde 
wstydu jest naturalnym oddzwi~kiem tego, czym osoba po prostu 
jes,t. I t,o jak z jednej strony rprzei:ycie w1stydu portrzelbwje iycia 
wewn~rZJIleg·o OiSOIby, jako terenu, na krt6:rym jedymie maZe wysrtq:pric , 
tak si~gajqc jeszcze gl~biej widzimy, ze przezycie to potrzebuje s'a
mego bytu osoby jako naturalnej swej podstawy. Wstydzrie si~ moze 
tylko osoba, bo tylk,o ona z samej swojej natury aie moze bye 
przedmiotem uzywania (pierwsze i drugie znaczenie slowa "uzy
wac") . Wstyd Iseksualny jest poniekqd objawieniem ponad-uzytko
wego charakteru osoby, ,i to zarowno wtedy, gdy osoba (up. "x") 
wstydzi si~ zwiqzanych z jej cialem wa1rtosci seksualnych, . jak 
i w6wczas, kiedy wstydzJ si~ (np. /lY") swego stosunku do tych war
tOSci u os6b drugiej plci, sweg.o nastaw,ienia na sarmo ich uzycie. 
W pierwszym wypadku "x" przezywajqc wstyd \lswi'adamia sobie 
tym samym, ze jej osoba nie powirma bye z racji zwiqzanych z I1i~ 

wartosoi seksualnych prz:edmtotem uzycia, nie tylko w Tzeczywi
st·osci ale nawet w intencji - w drugim wypadku "y" przezywajqc 
wstyd uswiadamia sohie, ze nie powillnno si~ osoby drugiej plci 
traktowac (nawet tyl'ko w wewn~trznym nastawieniu) jako przed
miotu uzycia. 
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Widae stqd, ze wstyd seksualny rozumiany gruntownie wytycza 
w pewnej mierze k,ierunek calej moralnosci seksualnej. Nie wy
starczy przy tym sam opis zjawiska, choeby nawet tak wnikliwy 
jak u fenomen010gow, ale potrzebna jest jego :interpretacja meta
fizyczna. W ten sposob etyka seksualna moze znaleze doswiadczal
ny punkt wyjscia z przezycia wstydu. To wszystko, co stanowilo 
przed-miot naszych dociekan pozwala s'iE: wydobye z przezycia wsty
du seksua.lnego jako z prosltego fa'kllu doswiadczaillllego. W interpre
tacji tego fMcilu uwzg:lE:dni'amy caiq iprawdE: 0 osOibie, tj. staramy 
siE: okreMie jakimona jest bytem. Tylko w tej rumdze p\l",zezycie 
wlStydu se',ksu,alnego wyjasnia nam IsiE: do konca. Osoba jesll w ce!ll
trum tego pTzezycia,a rOW!llJoczesnie ona -lei Istanowi jego fUllldamen.t. 
1-akkolwieik. IpTzedmiotem bezposrednim Wistydu, bezposredniq tresciq 
przf,zycia, wstydzeni,a S'iE:, Sq wa:rtosci seksualne, to jednak przed
rniotem posredlnim Ijest osaba oraz odn1es'ieIliie ·do o-soby - i to 
pochodzqce Iowniez od osoby. Chodzi mialllowi,oie 0 wykluczenie 
w maczeniu ibiemym' (raczej u kobiety) maz czynnym (Iraczej 
u 1lIl~zczyzny) - Itak1egoodniesienia do osoby, klore nie godzi rs-iE: 
z jej ponad-uzyttkowym charaktere'll1, nie godzi siE: z samq ,,050bo
wosaiq" jej byrtu. Poniewari: zas istnieje niebezpieczenstwo takiego 
ooniesienJi,a w~asnie (7. -racji wartoSci seksual:nych, tktore tk,wiq W oso
bie, ,przeto wstyd ,selmmalny pI,zejawia s-iE: jako dqznose do itch ukry
cia. Jest ,to dctz.nose Ill.a.twr,a;lna i sponbal11icZlIla - widae Itutaj d()br:ze, 
jak porzqde'k. moralny wiqie .siE: z porz~dkJiembytu, z porzqdkiem 
natU/ry. Btyka lseksualna tkwi korzeni-ami w prawJie na·tury. 

Ow spontaniczny p~d do ukryeia wartosei seksualnych oraz sek
sualnego cha,rakteru przezye, z jak,im spotykamy siE: u kobiety 
i m~zczyzny, rna jednak. jeszcze glE:bszy sens. Nie chodzi tylko 0 to, 
aby niejako ueiec ze wszystkim, co seksualne, przed reakcjq osoby 
innej plci, ani tez tylko 0 to, aby "ueiec" wewn~trznie przed re
akcjq na osob~ innej plci. W parze z tq ueieczJlcq przed reakcjq 
na same wartosci seksualne idzie bowiem pragnierue wywolan1a 
milosci czyli jakiejs "rea-kcji" na wartose osoby oraz pragnienie 
przezyoia milosci w tym samym znaczeniu - pierwsze jest moze 
silniejsze u kobiety, drugie u mE:zczyrzny, choeiaz nie trzeba tego 
pojmowae zbyt jednostronnie. Kobieta raczej chce doznawae mHo
sci, aby mogla mBowae. ME:zczyzna raczej chce milowae, aby mogl 
doznawae mitosci. W kazdym wypadku wstyd seksualny nie jest 
ueieczkq przed milosoiq, ale wrE:cz przeeiwnie jakims otwieraniem 
sobie 'dlrogi d:> niej . S-pontandczna Ipo'trzeba ukryda samych wa-rto
sci seksualnych zwiqzanych z osobq jest naturalnq drogq do odslo
ni~cia wartosci samej osoby. Wartose osoby jest sciSle zwiqzana 
z jej nietykalnosciq, z jej pozycjq "ponad przedmiotem uzycia·'. 
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Wstyd seksualny niejako odmchowo broni tej pozycji, broni wiE:c 
takie wa,rtosci osoby. Ale nie chodzi tylko 0 to, aby jq obronie. Cho
dz:i 0 to, aby jq nIi.ejako oihj<awie - i '1:0 objawie wlasnie w IqcznoSci 
z wartosciami seksuaInymi, ktore z rriq si~ lqczq w danej osobie. 
Wstyd nie ukazuje wartosci osoby w jakiS abstrakcyjny sposob, jako 
teoretycznej w,iellmsci dost~pnej tylko dla rozumu - ukazuje jq 
natomiast w sposob iywy i konkretny, tak jak ona jest zespolona 
z wartO'sciami sexus, a jednak w stosurnku do OlQ,ch nadr,z~n.a. 

Stqd owo prrzeiycie nietykalnosci ("x": "nie wolno ci mnie tknqe 
nawet samym wewn~trznym poiqdaniem" - "y": "nie wolno mi jej 
tknqe nawet samq wewn~trznCl wolq uiyciaj ona nie moie bye 
przedmiotem uiycia"). Ow znamdenny dla prawdziwie kochajqcych 
osob "l~k przed zebkni~ciem" jest posrednim wyrazem afirmacji 
wartosci samej osoby, a w,iadomo, ie to moment konstytutywny mi
losci we wlasciwym czyli etycznym znaczeniu tego slowa. 

lstnieje tei pewien naturalny wstyd przeiywania milosci jako 
sprawy ciala. Slusznie mowi si~ 0 in t y m nos c i owych przezye. 
Kobieta i m~zczyzna uciekajq wowczas przed wzrokiem i przed obec
nosciq ,irnnych Iudzi, a kazdy moraln.ie zdrowy czlowiek uzna inny 
sposob postE:powania za wybitnie n.ieprzy.zwoity. Zachodzi tutaj ja
kas rozbieznose pomi~dzy obiektywnq wartosciq ,i wielkosciq tego 
aktu, a owym slusznym wstydem, ktOrY go otacza w swiadomosci 
ludzi. (Nie rna on nic wspolnego z pruderiq czyli falszywym wsty
dem). Wstyd ten jest sluszny, ,istniejq bowiem gl~bokie powody 
ukrywania milosci mi~dzy kobietq a m~zczyznq przed okiem innych 
ludli. Milose jestzjednoczeniem osob, ktore dopelnia si~ w danym 
wypadku zblizen.iem i wspolzyciem cielesnym. To ostatnie polega 
na jakims wtSpolprzeri:ywaniu wClirtosci seksualrnych, More s'tanowi 
o wspolnym uzywaniu seksualnym kobiety i m~zczyzny. Takie spol
przei:ywarrie wartosoi sexus maze bye gru:ntownie ileSipOilone z mi
losdq osob, moze w ruiejzn.ajdowae swe obiektywtne pokrycie i uza
sadnienie - (Ito wlaSnie droga do pT.zezwyci~zenia ws,tydu u samych 
osob hiorq:cych udZiial w akcie ,seksuailnym, b~dzie 0 Itym jeszcze 
mowa 'osobno). Tylko om jednak swiadomi Sq tego pokrycia i uza
sadnienia, tylka dIa nich milose jest jakqs sprawq "wn~trza", spra
Wq duszy, nie tylka ciala. DIa kazdega natamiast czlawieka z ze
wnqtrz wystqpilyby tylko zewn~trzne przejawy, a wi~c tylka owa 
Wlspolfprzezywanie wa'rtooci sexus, pode-zas gdy s'amo ~jedm.ocze

nie asob, abiektywna istota mHasci pazostalaby 'Z zewnqtrz nieda
st~pna. Zrazumiala rzecz, iz wstyd, ktory dqzy dO' ukrycia wartasci 
seksualnych, azeby przez to' zabezpieb ye wartase asoby, dqzy row
niez dO' ukrycia samego wspolprzezywania wartasci seksualnych, 
azeby przez to' zabezpieozye wartose samej mHasci - i to' przede 
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wszystkim dla tych obojga .os6b, ktore jq wsp6lnie przezywajq. 
Jest to wiE:c WlStytd nlie tyl'ko re'laot"yrwny, ,ale takze immalIlentlIlY. 

SMIJ.<) wlspOliplr,zeiyw,anie waI'tosci sexus lqczy s iE: przy 'tY,I.1 
z takimi fa,ktami, kt6re domagajq siE: zawsze jakiegos ukrycia. Czlo
wiek "l 'reguly wSltydzi siE: tego, co W nlim Itytko "siE: d7Jieje'·, .a (:0 
nie jest jego dzielem, swiadomym aktem jego woH, tak wiE:C np. 
wstyrlzi siE: wy;buc h6w iIlamiE}tnosci, chocby gniewu c:z.y ,stmchu, 
wstyd"li siE: tym bardziej pewnych proces6w fizjologicznych, kt6re 
dokonujq siE: niezalezIllie od jego woH w okreslonych warunkach 
dzialanie woll ogranicza siE: do wywo!ania tych warunk6w czy tez 
do ich dopuszczenia. Znajdujemy w tym potwierdzenie duchowo
sci i "wewnE:t'rznosci" osoby ludzkiej, kt6ra dostrzega pewne "zlo·· 
w tym wszystkim, co me jest ,dosyc wewnE:trzne czyli duchowe, 
ale tylko zewnE:trzne, cielesne, irracjonalne. Poniewai wiE:c we 
wSP61przezywaniu wartosci seksualnych przez kobietE: i mE:zczyznE: 
wszystko to billrdzo moono dochodzi do glosu i uwydathi'a siE: na 
zewnqtrz, podczas gdy sarno osobowe ich zjednoczenie jest niejako 
litajone wewnqt~rz kazdej z tych os6b i n!iedost~pne dla nikogo z ze: 
wnqtrz, stqd zaohodzi potrzeba ukrywania calej milosci jako sprawy 
"ciata i ptci". Milosc SailIla w sobie ,jest zreslltq nieprzekazywalna, 
rozumiejq jq wla.sdwie tyllko te osoby, kt6re jq prrzezywa~q - co by
najmniej nie wykIu-cza mozliwoSci jej zobie'ktYW1i'zorw,alIlia przez ko
gos poza nimi stojqcego - wnikliwy i iyczliwy przy tym obser
wator od zewnqtrz moze czasem duzo trafniej wykryc i okreslic 
w,ady ,i hlE:dy mHo5<;i, nilz same te osoby, kt6re jq 050hiScie prze
zywajq, wlasnie one ,Sq CZE:sto najmn,iej zdolne do tego; wystarczy 
przypomniec to wszystko, co juz 'powiedziano uprzednio na temat 
subiektywizmu w milosci. 

BRAWO ABSORBCJI WSTYDU PRZEZ MU.OSC 

o tile mHosc jako sprawa data w spos6b naturalny lqczy siE: ze 
wstytdem !IlIa ,ZeWiIlq'trz (tj. w ISitosunku do j.ak iejkdlwri.ek innej osohy 
poza tq kobietq i tym mE:zczyznq, kt6rzy przezywajq jq wsp6lnie). 
t o ndltomi.ast na wewnqJrz, ,czy<li :pomiE:'d:zy nimi, zachodzi zlIlamienne 
zjawisko, kt6re tutaj okreslamy jako "absorbcjE: wstydu przez mi· 
rosc". Wstyd zostaje niejako wchloni~ty przez milosc, roztopiony 
w niej, tak ie kobieta i mE:iczyzna przestajq si~ wz'ajemnie wsty
dzic w's!p6liptrze~yW'a:nia W6Jl1tosoi sexus. Proces 'ten rna olbrzymie 
ZiIlaczenie dla moralnosci seksualnej, zawiera siE: w nim jakas gl~
boka wskaz6wka, kt6rq naleiy wykorzystac w etyce. Jest to bo
wLiem proces naturalny, kt6rego zn6w nie spos6b zrozumiec be:z: 

http:iejkdlwri.ek


601 MILOSC I ODPOWIEDZIALNOSC 

uchwycen:i a wlasciwed pr oporcji pomiE:dzy wartosciq O'soby a war
tosciami ,seks ua,lnymi w czlowieku oraz w milosoi lliE:Zczyzny i ko
biety. • 

Analizujqc ,zja,wisko 'Wstydu sek'sualnego doszlismy do prze
swiaidczenia, ze chodzd w nim 0 fClik,t posiadaJjqcy dogl~hne z.na,cze
nie osobowe - dlatego wstyd seksualny ma ra<:jE: bytu tylko w swie
de os6b. Fak<t ten ma zresztq zna,czenie p.o.dw6jne : z jednej strony 
ucieczka - dqznose do ukryda wartosci seksualnych w tym celu, 
aby nie przeslonHy one wdrtosci samej osoby, z drugiej strony 
pragnienie milosci, jej wywolania czy tez jej przezycia (mHose miE:
dzy kobietq a mE:zczyznq ksztaltuje siE: jak wiadomo w opareiu 
o wa,rtosci sexus, ade ,s-lanowi 0 niej 'ostatecznie wz,ajemny sto
sunek do wartosci osoby, skora jest ona osobowym zjednoczeniem 
os6b). Tak wd~c jU'z z samej analizy W'Sltydu sekisua'ineg,o widat, ze 
toruje on niejako drogE: do milosci. 

Kiedy m6wimy 0 "absorbcji" wstydu przez milose, to nie zna
czy to bynajmniej, ze miloM: znosi czy tez niszczy wstyd seksuai
ny - wrE:cz przeciwnie ona jeszcze bardziej wyostrza poczuc.ie 
tego w\S,tydu w m~zczyznie i kobdede, ,reailizuje siE: Iboowiem w ,cal'ej 
pelni przy najpelniejszym jego zachowaniu. SIQWO "absorbcja" ZDa
czy tyiko tyle, ze milQse gruntownie wykorzystuje te da'ne, Jakie 
tkwiq w zjawisku wstydu seksualnego dla siebie; wykorzystuje mia
nowi'Cie tE: pToporcjE: pomi~dzy war.tosciq oso'hy a wa'r.toSciami 
sexus, jakq wstyd wnosi we wzajemne ,odniesienie klQlbiety i m~
czyzny jako cos naturalnego, co siE: przezywa spontanicznie - co 
jednak nie p'ielE:gnowane odpowiednio moze ulee zni,szczeniu ze 
szkOOq dla os6b i dla ieh wzajemnej mibosei. 

Na czym wiE:c poiega owa absorbcj.a wstydu przez milose i czym 
siE: Humaczy? Oto wstyd s,tanowi jaik'by :naItuI'ai'nq samoobwnE: 0\50'

by przed zejsciem lub tez zepchniE:ciem jej na pozycjE: przedmiotu 
uzycia seksualnego. Pozycja ta jest sprzeczna z samq natur'l osoby, 
jak to juz wie!okrotnie stwierdwno. Osoba nie moze ani sarna zejsc 
na pozycjE: przedmiotu uzycia dla drugiej osoby czy tez dla i,n
nych os6b; tak np. "x" nie' moze zejse na t~ pozycjp' w stosunk,u 
do "y". AIle ,tez nie moze on,asPYlchae zaidnej asoby drugie j plci na 
pozycjE: przedmiQtu uzycia; tak wiE:e nie moze postE:powac "y" 
w stosunku do zadnej "x". Z jednej i <!rugiej strony przeciwstawia 
siE: temu wstyd seksualny - wstyd ciala zar6wno jak i wstyd prze
zycia. Ot6z milaM: jak to stw,ierdzilismy juz na poczqtku tej ksiqzki' 
jest takim odniesieniem osoby do osoby ("y" do "x" Qraz "x" do "y"), 
kt6re od samych podstaw wyklucza traktowanie osoby jako przed
miotuuzycia, stanowczo nie dopuszcza osobie ani zeJsc na pozy
cjE: przedmiotu uzycia ani tez nie dQPuszcza do tego, aby zepchnqc 
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jq na t~ pozycj~. Dlatego wlasnie wstyd w tak naturalny spos6b 
otwiera si~ . dla miloSci. 

Istotna dla milosci jest przede wszystkim aHrma~ja wartosci oso
by; w opwrciu 0 ni,! wola 'podmiotu miluj,!ceg'o dqrzy do praw
dziwego dobra osoby rnilowanej, i to do dobra pelnego !i calkowi
tego, dob.ra "ze w,szech mi'ar" - dobra takie urtoosamia lSi~ ze .s1lCZ~S
ciem. Takie nastawienie woli U osoby milujqcej jest calkow.icie 
przeciwne }akiemukolwiek nastawieniu tej woH na uzywanie. Mi
tose i odniesien.ie do osoby jako do przedmiotu uzycia wyklu
czajq s:i~ wzajemnie. Wobec tego tez W'styd jako naturalna forma 
uc.ieczki przed tak'im odniesieniem do osoby ust~puje, traci bo
wiem swojq obiektywn,! racj~ bytu. Ust~puje jednakze 0 tyle, 0 ile 
osoba miloW'ana w ten spos6b, np. "x", sarna r6wniez odpowiada 
milosci,! osobie miluj,!cej ("y"), Ii to rzecz najwazniejsza - milosci,! 
gotow,! na oddarrie siebie. Absorbcja wstydu przez milose idzie 
w pane tylko z milosci,! oblubiencz'!. Dna to Uumaczy nam na pla
szczyzlliie psychologicznej caly problem czystosci, a raczej wstydli
wosci malzenskiej. Faktem jest pneoiez, ze wsp6lzycie seksualne 
malzonk6w nie stanoW'i tylko jakiejs formy bezwstydu zalegalizowa
nego od zewn'!brz, ale jest wewn~trznie zgodne z wymogami wsty
d'll (chy;ba ze mliJ:l:~on}{.owie sami uczyni,! je be7IWstydnym pr.zez sam 
spos6b jego dopelniania). 

Ujmuj'!c necz integralnie, nalezy stWlierdzie, ze tylko milose 
prawdziwa, a wi~c posiadaj,!ca w pelni sw'! etyczn'! 1stot~, zdolna 
jest zaJbsmbolWae ws,tyd. T,o zrazUJIlJiad:e wobec fakltu, ze wstyd sta
nO'Wli tendenloj~ do ukrycia wa'rtosci seksua'lnych 0 tY'le, aby nie 
przeslonie nimi wartosd osoby, lecz wr~cz przeciwnie tym bardziej 
jq uwydatnie. Milose prawdziwa zas to taka mitose, w kt6rej war
toki seklSuaine s,! ipodporz'!dkowane wa'D[.osd oso.by. Dna domi
nuje, a afllirmacj'a waJ!1t(}sci osoby rprzeni'k'a wszyS11:kie ite pTz~ycia, 
kt6re rooz'! si~ z samej naturalnej ,zmyslowosai czy tez uczucioWQ
soi czlowieka. Wiadomo, ze przezycia te s,! w naturalny spos6b 
zwiqzd'rre z wartosciami seksualnymi (zmyslowose z wartosci,! "cia
ta i plci"; uczuciowose z waTtosciq "kobiecosci" 10zy tei "m~skosci" 
w czl'owieku drugliej pki). Ot6z milose P'!1aWidZl~wa spraIWia, ze prze
zyoia te zo.sta'j,! na tyle przelliilkni~,te wfirmaojq wartosci osolby, iz (l0

staje wykluczone ooniesienie woH do drugiej osoby Jako do PIZed
m:iotu uiycia. Na tym po:\ega w prakityce iisWbna sHa mdlosci - 'sarna 
teoretyczna afinnacja waortosd o'Solby jeszcze Q n,iej nie sltanowi. 

Przy takirn wi~c nastawieniu nie rna powodu' do wstydu czyli 
do ukrywania wartosd sexus ja'ko 'tych, M6re przesl,an~ajq walI
tose ,osoby, kit6re burzq jej ,nie(}dst~pnose (alted incommunicabililas) 

nietylkalnose, sprowadzajqc jqsamq na pozycj~ przedrniotu uzycia. I 
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Nie rna wowczas pow1odu do wstydu ciala (np. po stronie "x"). gdyz 
zawarta w tyrn wstydzie pozytywna tendencja do wywolania mHo
sci spotka~a siElz adekwatnq odpowiet'lziq. Nie rna tez powoou do 
wstydu przezycia (np. po stl10nie "y"), gdyz odniesienie do osoby 
("x") jako do przedmiotu uzycia nie zachodzi. JeW nawet zmyslo
wosc w sposob sobie wlasciwy reagujena "cialo" jako na "rnoz}iwy 
przedmiot uzycia", to jednak wola chce prawdziwego dobra oso
by, a nie uzywania osoby, co bynajmniej nie wyklucza faktu, ze 
(w malzenstwie) jest to ta osoba, ta "x", z ktor'l l'lcZy odnosnego 
"y" wspolzycie cielesne, a wiElc takze wspolne uzywanie seksualne. 
Potrzeba wstydu zostala wewnEltrznie zabsorbowana przez sam fakt 
dojlzalej mHosci do osoby: "y" nie musi siEl wewnEltrznie (i ze
wn~rz:nie 'ro.wniez) uk:ryWdC ze swym nastawieniem :na uzyaie skiie
r'owanym ku "x", ,gdyd: owo lIla'staJWienie ,zos't'al0 wewnEltrznie wchlo
rriElte przez prawdziwq mHosc woli. Afirmacja wartosci osoby prze
nika na tyle wszystkie reakcje zmyslowo-uczuciowe nawi'lzuj'lce 
do wartosci seksualnych, ze woli nie zagraza postawa uzycia nie
zgodna z odniesieniern do osoby. Owszem, postawa ta udziela s,iEl 
uczuciowosci tak, ze wartosc osoby jest nie tylko abstrakcyjrrie ro
z~lmiana - bez mocniejszego oddzwiElku w sferze emocjonalno-afek
tywnej, ale jest glElboko odczuwana. Jest to wowczas rowniez psy
chologiczna pelnia milosci, w ktorej dokonuje siEl do glElbi pra
widlowa absorbcja wstydu seksualnego. Kobieta i mElzczyzna m'Og'l 
stdrnowic "jedno dalo" wadle owych dobEze wdIIlych slow KsiEl9'i 
Rodzaju (Rodz. 2, 24), ktorymi Stw6rca okreslil istotEl malZenstwa 
a ta jednosc nie bEldzie zadn'l form'l bezwstydu, ale tylko peln'l 
realizacj'l zjednoczenia osob wyplywaj'lcego z wzajemnej mHosci 
oblubienczej. 

W zwd'lzku z tym znamiennym zjawiskiem "absorbcji" wstydu 
seksualnego pJ1Zez milosc trzeba jednak zasygnalizowac pew n e 
n i e b e z pie c zen s ,t w o. W'styd rna swe korzenie glElboko w sa
mym bycae osoby - dlart:ego wi'asIlJie 1lrzeba rbylo metafizYlk:i oSOIby 
dla pelnego zrozumienia 'istoty wstydu. Istnieje jednak niebezpie
czenstw'O zbyt powierzchownego pOllraktowania zarowno wstydu jak 
i tej jego d1bsorbcji, jaka prarwidlowo dokonuje SriElprzez miloSc. 
Wiadomo, ze wstyd subiektywn~e jest pewnym uczuciem negatyw
nym :nieco rpodobnym do uczuda IEl'ku. Uczucie IElku wiq'ze siEl 
w swiadomosci ze sferq wartosci seksualnych i ustElPuje wraz z su
biektywnym przekonaniem, ze wart,osci te nie s'l podniet'l wywo
lujijc'l "poiqdanie seksualne". Uczucie to ustElPuje jednak rowniei • 
w miarEl jak rodzi siEl uczucie milosci - tak up. u "x" w stosunku 
do "y". Podobnie tei uczucie wstydu wywolane w '"y" przeiyciem 
pozijdania seksua,]nego skierowanegu do "x" zostaje nie'jako ZdJtarte 
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w swiadomosci 0 iIe lqczy s'i~ z nim jakis uczuciowy stosunek do 
tejze "x". Uczude mil-osci jak widae rna ' moe absorbowania, wchla
niani,a uczucia wstydu, rna moc uwalniaIliia swiadomosci - i to za
:rowno swi,adomoSci "y" jak i "x" - od Ulczucia wSltydu. I tyro pro
cesem emocjonalno-afektywnym Uumaczy si~ ow jakze cz~sto wy
powiadany i sugerowany poglqd, wedle ktorego "uczucie (milosci) 
daje prawo do zblizeni,a cielesnego oraz do wspolzycia seksualnego 
m~zczyzny oj kobie:ty". 

Jest to poglqd bl~ny, sarno bowiem przezywanie uczuc.i.a mi
losnego, choeby obustronne (tj. ,rownoczesne po stronie "y" Ii "x"), 
nie jest bynajmniej jeszcze rowooznaczne z dojrzalq milosciq woli. 
Ta bowiem zaklada wzajemny wybor osob ("x" przez "y", "y" PTZerz 
"x") opaJIty na grurrtownej afkmacji kh warotosd i zmier.zatjqcy do 
ich trwalego zjednoczenia w malZenstwie. Milose osob posiada 
i wi:rma posi'CIidae - swoj w}'lraZiny pr,omll obierkJt}'lwny. , Milbse jako 
przezycie emocjoo<a:Ino-,afelktywne po'Si,ada <cz~Sito tylko cZylSto su
biektywny chinakter, brak jej zas samej etycznej istoty. Powie
dzi,ano ju~ powyrkerj, ze n4e ml{)zna mieszae !samegtO zuzywa:nia "two
rzywa" z tworozosciq w tej dziedzinie ani tez utozsamiae dorazne
go przezyda milosnego z milosciq. 

Dlatego tez owa "absorbcja wstydu przez milose" musi miee zna
czenie gl~bsze, nie tylko emocljOlIlalno-a'fektywne. Nie wystaITcza 
sarno zniesienie "przezycia wstydu" przez jakieloolwiek "przezycie 
mHosne" :to bowiem Ijest wl,a.sme 5(pT.zeczne z ' gruntownie rozumia
nq istotq wstydu seksualnego - owszem w tym si~ kryje zawsze 
j'akas forma bezwstydu. (Bezwstyd wygrywa swe "prawa" na sa
mych ooraimych przezyciach). l.atwose, z jakq uczude wstydu ust~
puje przed pierwszym lepszym przezyciem emocjonalno-afektyw
nym, jest wlasnie zaprzeozeniem wstydu. Prawdziwy wstyd ust~

puje z tmdnosoiq - (i dzi~ki temu nie pOZrostawia osoby w sytua
cj'i ostatecznie bezwstydnej). Prawdziwy wstyd moze zostae wchlo
tni~ty, zaJbsonbowalllY, /tyJko przez plTaIWidlziWq milase - mll06e, ktora 
afirmujqc wartase osoby ze wszystkioh sil szuka jej najpelniejsze
gtO dobr,a. T,akd iteZ wstyd jest Tzetellnq 'silq mOrMnq osoby. P.onie
wai: jednak ,istnieje realne niebezpieczeilstwo jego splycenia z roz
nych przyczyn, wewn~trznych (Sq ludzie jaktby mniej wstydliw,j 
"Z natury") oraz zewn~trznych (roznorodne poglqdy, style zycia 
i post~poW'ania m~Zczyzn i kobiet wzgl~dem siebie w roznych sro
dowiskach lub epokach), przeto istnieje tei: potrzeba wychowywa

, 	 l1Iia wstydu seksualnego. Potrzeba ta zas jest najsoislej zespolona 
z wychowaniem milosci - wlasnie dlatego, ze tylktO prawdziwy, rze
telny wstyd, domaga si~ proawdzi.wej, ipelnowartoSciorwej mHosci 
na zasadzie rozwazonego tutaj "prawa absorbcji". 
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PROBLEM BEZWSTYDU 

W swietle tego, e.o powiedziano powyzej na ternat wstydu seksu
alnego oraz na temat absorbc}i wstydu przez milosc:, sprobujemy 
spoj.r,zee je!s:vcze na zagadnieruie bezwg,tydu. Sarno slowo "bezws'tyd" 
mowi po prostu 0 braku wstydu lub tez 0 jego zaprzeczeniu. 
W praktyce wychodzi to zresztq na to ·samo. Spotykamy sit: z r6z
nymi faktami, z roznymi sposobami bycia i postt:powania u os6b 
obu plci, z roznymi sytuacjami pomit:dzy nimi, ktore okreslamy 
jako bezwstydne, stwierdzajqc przez to, ze nie rna _w nlich tego, 
czego domaga sit: wstyd, ze poz'ostajq w kolizji z wymogami 
wstydliwosci. Istnieje pewna relatywnose w samym okreslaniu tego, 
c;o bezwsltydJlle. Relatywnose 1a tlumaczy sit: 'r6il1ly:mJi dyS:p'ozy<C}am~ 

wewn~tIiznymi poszczegolnych osab, tak w \t:c ·np. wi!i'kszq IUlb 
mniej3Zq pdbUJdtliwosciq zmy:slowq, wit:ks.zq ilub mniejszq Ikultwq 
moralnq dam.ej jedJllost.lci, nawelt ta'kim lub innym slWi'atopogilqdem. 
Tlumaczy sit: ona rowniez roznorodnymi uwarunkowaniami zew
nt:trznymi, chotby np. klimatem, jak 0 tym byia ju:i: mowa, a procz 
tego panujqcymi obyczajami, nawykami zbiorowymi itp. 

' Jednakze ta relatywnose w uznawaniu za bezwstydne poszcze
goinych przejawow zycia i obcowania os6b roznej plci nie dowodzi 
bynajmniej, aby sam bezwstyd byl czyms wzglt:dnym, aby nie 
istnialy jakies czynniki czy tez momenty w sposabie byc.ia i postt:
powa'lria Iludz:i, ktore decydujq .0 nim sta!le, ndfWe!t pomimo Itego, ze 
te r6Znorodne uwarunkowam.ia od wewnqtrz i 'od zewnqtrz naka7-ujq 
roznym ludziom czy tez w r6znych sl1odowiskach co innego uzna
wac za bezwstydne (sHq faJktu oczywiScie co iinnego tez uznaje si~ 
za wstydliwe czyli zgodne z wymaganiami wstydu seksualnego). 
Niechodzi rriniejszym 0 to drugie, tZITI. 0 zestawienie _roznych po
glqdow na to co bezwstydne a co wstydliwe, chodz,i natomiast 
o to pierwsze - mianowkie 0 uchwycenie nomentu wsp6Inego. 
Do tego zresztq prowadzq poprzedzajqce etapy anaHzy, ktore miesz
CZq sit: w rarnach "metafizyki wstydu". 

Wstyd to ,owa nieslychanie znarnienna dqznose calej osoby 
ludzkie-j do u\<Jfycia wantosci seksualnych .z ndq ,zwiqzanych na tyle, 
aby nie przesloruily one sarnej warllosci osoby. Dqznose ta rna na 
celu swoistq sarnoobront: osoby, ktora nie chce bye przedrniotern 
uzywania ani w uczynku ani nawet w intencji innej osoby, ale 
chce bye przedrni'otern mHosci. Poniewaz przedrniotem uzywanJia 
maie sit: -stae wlasnie ,ze wz'g,\t:du lIla Willl1to~ci seJksualne, przeto 
dqznose do ich ukryda - na tyle jednak, aby rnogly one w polq
czeniu z warbOsciq osoby stanowie rownoczesnie niejako punkt 
:z;.aczepienia dla miloki. W parze z tq forrnq wstydu, ktory ffi'ozna 

http:uwarunkowam.ia
http:wit:ks.zq
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okreslie jako "wstyd ciala", gdyz wartosci seksualne Sq zewn~trznie 
zwiq-z,ane przede wszystkim z cialem m~skim i kobiecym, idzie druga 

• forma, k,torq nazwalismy "wstydem przezycia" - j~t to dqinoSc 
do 	ukryda tych .reakcji i przezye, w ktorytch uwydaltnia si~ odnie

. I" uwaglsienie do "dala i plci" jako do przedmiotu uzytcla, w asme .z " 
na to, ze cialo i plee Sq wlasciwosciq osoby, ktora nie moie bye 
przedmiotem uzycia. Zarowno jedna jak i druga forma wstydu moie 
zostae prawidlowo zabsorbowana tylko przez mil!ose. 

Bezwstyd burzy caly !len porzqdek. Analogicznie do poprzedniego 
rozroinienia wstydu dala i wstydu przeiyc mozemy mowie rowniei 
o bezwstydzlie ciala oraz 0 bezwstydzie przezyc. Bezwstydem oiala 
nazw:iemy taki sposob bycia czy post~powania jakiejs konkretnej 
osoby, w ktorym wysuwa ona na pierwszy plan samq wartose 
sexus 1ak da[ece, ze przeslania istotnq W<dlvtosC swej osoby. W kon
sekwencji staje ona niejako w pozycji przedmiotu uiycia, w po
zycji tak,iego bytu, do ktorego mozna odniesc si~ uzywajqc go 
tyillko (lZwl<l!szcza w drugim 1JIllaczeruu sl.owa "ui:ywac"). 'a rue JII!i
lujqc. Bezwstyd przei:ycia polega na odrzuceniu WeWiIlqtrz osoby tej 
zdrowej dqznosci do wstydzenia si~ takich reakcji i takich przezyc, 
w ktorych osoba (druga) wychodzi tylko jako przedmiot ui:ycia ze 
wzgl~du na wartosoi seksualne, b~dqce jej wlasnosciq. Tak wi~c 
np. jak,is konkretny "y" jest bezwstydny w swych przeiyciach 
(w stosunku do "x"), gdy 'fiie wstydzi si~ wewn~trznie ndJstawienia 
na uzycie zmyslQwo-seksualne, gdy wysuwa je jdlko jedytnq form~ 
odniesienia do "x", -nie usilujqc podporzqdkowac tego nastawienia 
prawdziwej mHosoi osoby ani tei: prawidlowo wlqczyc go do niej. 

Ow wewn~trzny "wstyd przei:ycia" nie rna nic wspolnego z pru
deriq. P r u d e ria bowiem polega na ukrywaniu wlasciwych in
tencji w odniesieniu do osob drugiej plci czy tez w ogole do calej 
dziedziny seksualnej. Kierujqc si~ w rzeczywistosci intencjq ui:ycia 
stara si~ taki 'czlowieik, Mory ulegl opruderii, stwarzac ,pozory, ri:e 
nie chodzi mu 0 nie - w Jmi~ tego gotow jest nawet pot~piac 
'wszystk,ie przejawy plci i tego co plciowe, nawet najnaturalniejsze. 
Cz~sto bardzo zresztq nie mamy tutaj do czynienia z pruderiq, ktora 
jest pewnq formq zaklamania, zafalszowania intencji, ale tylko 
z jakims uprzedzeniem czy tei: z przekonaniem, te to, co seksualne, 
moze byc tylko przedm40tem uzycia, ie plec daje tylko okazj~ do 
wyzywania 'si~ seksualnego, a nie toruje rowniei w jakis sposob 
drog mJilosci wsrod ludzi. Poglqd tdJki rna posmak mandcheizmu 
i kloci si~ z tym odniesieniem do spraw oiala i plci, jakie jest zna
mienne zarowno dla Ksi~gi Rodzaju jak zwlaszcza dla Ewangelii. 
Dlatego tez prawdziwy wstyd przezycia nie utozsamia si~ bynaj
m:niej z alktem pruderii. Wstyd przezycia ,to zdrowa 'reaikcja we
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Wlllqtrz osOiby (1l1!p. "y") na 1akie odniesienie do ·dJrugiej osoby ("x"). 
ktore pomija jej istotnq wartose, a sprowadza jq na pozycj~ przed
miotu uzyda seksualnego. Przeaiw takiemu odniesieniu do osoby 
(do "niewiasty") protestowal Chrystus w znanych ~ przytoczonych 
juz poprzednio slowach Mat. 5, 28 ("Ktoby patrzal na niewiast~ , 

aby jej pozqdal..," itd.) Chodzilo jak widae 0 akt wewn~trzny. 
Wspomnielismy juz mimochodem 0 sprawie s t r 0 j u czy ubrania. 

Jest to jedna z tych spraw szczegol-owych, wokol ktorych narasta 
najcz~sciej problem wS'tydu i beZ/WStyd u. Tmdno ZIllOW WIl1ikai: 
w calq szczegolowq specy,fik~ tego zagadnienia, w nuanse mody 
kobiecej czy m~skiej. Problem wstydu i bezwstydu na pewno lqczy 
si~ z tq sprawq, chociaz moze nie w taki sposob, w jaki si~ na 
ogol mniema. Wiadomo, ze sltroj moze si~ w ro:i1ny sposob pny
czynie do uwyd.atnieni,a, waJIitoSci sexus - dodd/imy deszcze: w r6Zny 
spos6b w roznych dkazjach je.st\i nawet a'bstrahujemy od roznych 
dyspozyc~i uITazowych lub :naby,tych u jakiejs jednostki. Uwydatnie
,me waltosci sexus przez sbr6j jest zr~tq nieunilrnione i bynaijmniej 
ruie mu.s:i s,i~ kl60ie ze wstydem.Bezwstydne w stroju jest to, co 
wyTaznie i 'z premedytacjq przyczynia si~ do przesloni~cia samej 
iSitotnej :Wlavtosci ooooy plfze,z wartoSci .seksualne, co "ffiUS<i" budzjc 
takq reakoj~, jaikby osoba ta byl'ill tylko mozliwym Iprzedtmi·OItem 
uzycia ze w1lg,l~du na sexUS, a nie ,,:mo~liwym" przedm101tem miloSci 
ze w~gl~du na SWq wartose osobowq. 

Z.asada jest p'fosta i oc.zywista, jej zastosowanie na:tomiast w kon
kretnych wypadkach nalezy juz do poszczegoJ.nych jednostek oraz 
do calych srodowisk i spoleczenstw. Sprawa stroju jest zawsze 
jakqs Isprawq iSpolecznq, jest w.i~ funkicjq 2idlrowego (lwb :nde.zdrowe
go) obyoCZaju. Tlrzeba tylko podikITes.J!ie, ze jakkolwiek IWzgI~y nMulfY 
estetycznej wydajq si~ tutaj decydujqce, to jednak nie Sq one i nie 
mogq bye wylqczne. Obok nich Ii wraz z niffiii istniejq wzgl~dy na
tury etyc:z;nej . Niestety czlowiek nie jest istotq tak doskonalq, aby 
widok dala osoby zwlaszcza osoby drugiej plci budzil w nim tylko 
bezintere,solWlle upodoban<ie i w slad za tym pwste umilowanie tej 
osoby. \"1 rzeczyw1istosci budzi on r6wniez "pozqdanie" czyJi jakqs 
ch~e uzyd a skonc entrow,anq .na wa,r[osoiach sexus z lPomin.i~ciem 

j'stotnej wartosd osoby. I z tym trzeba si~ lkzye. 
Nie znaczy to jednak bynajmniej, ai.eby bezwstyd ciala utoz

samiat si~ po prostu i wylqczn1ie z nagosciq tego oiala, calkowitq 
lub c2,~sciowq. Sq okolicznosci, w kt6rych nagose nie jest bez
wstydna. JeSli ktos wykorzystuje jq w6wczas jako okazj~ do po
tlaMowania osoby (nagiej) w roli przedmiotu uzycia (choeby 
w aktach wewn~trznych), wowczas tylko on dopuszcza si~ bezwsty
du (przezycia), a nie ta osoba. Sarna nagose ciala nie jest jeszcze 
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rowno:maczna z bezwstydern ciala, bezwstyd ten zachodzi tylko 
wowczas kiedy nagose spelnia negatywnq funkcj~ w stosunku do 
wartosci osoby, 'kiedy stawia t~ osob~ w pozycji przedmiotu uzycia. 
Dokonuje si~ wowczal5 jakby depensonarlizd'cja poprzez Iseksualizacj~ . 

Jednakze nie rnusito bynajmniej nastqpiC, i to nawet wowczas, 
kiedy ta nagose (calkowita lub cz~sciowa) lqczy si~ ze wspolnym 
uzywaniem seksualnyrn rn~zczyzny i kobiety. Tak jednak mo·ze bye 
ty11w w rnalzenstwie, tylko . tam bowiem istniejq pelnewarunki 
obiektywne (!), aby dokonala si~ owa prawdziwa absotbcja wstydu 
przez milose, 0 ktorej mOWliNsrny poprzedni'O. 

Trzeba dodae, ze bezwstyd przezycia nie ubozsamia ' si~ . z samq 
spontanicznq reakcjq 'zmys}owosci, ktora .spontaniczrtie bdllJosi si~ 

do dala i plci ,jalw 'imooliwego pirzedmiotu Ulzycia". T-ak jak ciato 
ludzkie sarno przez si~ nie -jest' be:t:wstydne, tak tez nfe jest sarna 
:zJ siebie bezwstydna reakcja zrnyslowosci czy w ogole zmyslowose 
ludzka, BezwSltyd (podobll!ie jak, WIS.fyd 'i w,Sltydliwosef jes t .funkcjq 
WllEjtrza 0soby, a w nim funkcjq· woLi, ktora symplicystycznie przyj
rnuje reakcj~ zmyslowosci i redukuje drugq osotE: p6przez · "cialo 
i plet" do roli pr,zedmiotu uzycia. 

Skoro juz mowa 0 s,broju :ew zwiqzku z zagadnieniem Ibez
wstydu i wstydliwosci, to warto ' m'Oze jeszcze zwrocit uwag~ na 
pewnq fukcjonalnosc roznych strojow. Otoz tak jak istniejq pewne 
sytuacje obiektywne, w ktorych nawe't calkowitanagosc ciala nie 
jest bezwstydna, poniewaz wlasciwq funkcjq tej 'nagbSci nie jest 
wywolyWac odruie'Siende do .os'Olby jaJlw do pr,zedmj,otu U'zylCia, t ak 
tez zpewnosciq istniejq rozne fukcje r6imych strojow, roznych 
sposobow ubierdlIlia si~ - oraz zWi qzanego z tym c!l~sciowego ob
nazall1ia ciala, Il'1p. przy pra'Cy fizyrcnnej ,podczas upalu, w kqlPie[i, 
u lekarza. Jesli wi~c chodm 0 moralnq kwalifi:kacj~ tych roznych 
stwjow t,o trzeba wyjlsc ad tych rOZn}'lch funkcji, jlakie majq do spel
Il!iell1i.a. Kiedy osoha UiZywa takiego s:tJroju w .ramach jego obiekJtywnej 
funkcji, wowcz.as nie moma w tym widziec bezwstydu, chociaz 
stroj taki jest zwiqzany z cz~sciowym obnazeniem ciala. Bezwstydne 
natomiast b~dzie uzycie takiego IStroju poza jego wlasciwq funkcjq 

tak tez musi bye odczute. Dla przykladu: nie jest bezwstydem 
uzywanie stroju kqlPielowego w kqpieH, natomiast jego uzywanie 
na ulicy czy choeby na spaceTze kloci si~ z wymogami wstydu. 

Trudno nie dotknqc bodaj ba'rdzo pokrotce innego jeszcze szcze
golowego zagadnien~a, mianowicie zagadniell1ia po r n 0 9 r a f,..i 
(czyli bezwstydu) w sztuce, Jest Qno rozlegle i w szczegolach mocno 
skomplikowane ze wzgl~du na bardzo rozn:orodnq specyfik~ r6Znych 
dziedzin sztuki. Chodzi w tej chwili 0 uohwycenie samej istoty za
gadnienia. Przez sztuk~ rozurnierny calq wytworczosc czlowieka, 

i 
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a w szczegolnasci tworczase artystycznq, np. pisarskq czy rzez
bia.rskq itp. Artysta kamunikuje w swym dziele wlasne mysli, uczu
cia, pastawy, jakkalwiek dziela nie sluzy tylka temu. Sluzy ana 
prawdzie, rna bawiem uchwycie i przekazae jakis fragment rzeczy
wistasc-i w spasob pi~kny. Pi~kna artystyczne jest najbardziej zllla
mie nnq wlas.c.iwasc1q dziela sz<tu k i. Tym iragmenttem rzeczYWIistasci, 
k:tory ,balldzo c.z~lS ta ISltamj q si~ uchwyde artysci, jes.t wl:asnie 
miiase k ab ie ly i m~iczyz:ny, a w plas tyce oiala ludzkie. Dawadzi 
to. poSredm.ia j ak w ai.ny Ii jak aitrakcyj,ny jest ,tentemat w oalaksz1tal
d e zycia ']udzkiega. 

W imi~ realizmu sztuka rna prawa i abawiqzek adtwarzae ciala 
ludzkie, rna rowniez prawa i abawiqzek adtwarzae milase m~i
czyzny i kabiety takq, jakq ana jest w rzeczywistasci, mowit calq 
prawd~ a l!1Iiej. Ciai'a ludZ'kie jest a1.1tenty;czn q cz ~ sciq Iprawdy a czlo
wieku, tak jak mament zmyslawa-seksualny jest autentycznq cZ~Sciq 
prawdy a ludzkiej mifasci. Bl~dem b~dzie, jesH ta cz~se przes},aI1i 
carase. A nieraz tak wlaSiIlie dzieje 'si~ w s:;,tuce. 

lednakze sarna .istata tego, co nazywamy pornografiq w sztuce, 
lezy gi~biej. P,arnografia to wyrazna tendencja do takiego prze
akcenilowaruia w dzieile slbtuki mome:rutu sexus w odlLworzeniu ciaIa 
ludzkiego czy tez w odtworzeniu milosci oraz osob, ktore jq prze
zywajq, ze musi u odbi,arcy tego dziela, czytelnika lub widza powstae 
przesW'iadczelllie, iz wartose seksualna jest jedynq istotnq wartrosC'iq 
osoby, a mHose nie jest niczym wi~cej jak przezywaniem czy tez 
W'spolprzeiywaniem tych tylko wart.asci. TendeJldja taka jeslt szikod~ 
liwa, niszczy bawiem calkawity abraz tega waznego fragmentu 
lud'Zkiej rzeczywistasci, jarki ,stalIlawi milose kabie,ty i m~iczy,zny. 

8rawda howiem a luclrz:kiej mHasci Iezy zawsze w adlbwmzeniu WZ<l

jemnego stosunku osob, bez wzgl~du na to jak bardzo w tym sto
sunku dominawalytby warto.sci sexus. Tak ,sarno j.ak iprawdq 0 czla
wieku jest, iz jest anosobq bez wzgl~du na to, jak bardzo w jego 
ciele uwydatniaj q si~ wwrtosci seksualne. Dziela sztuki winno wy
dabye t~ prawd~ bez wzgl~duna to w jakim stopniu wypada mu 
dotklIlqe dZ1iedziny sexus - jesli z·awiera rt:eIIldencj~ do jej skrzywie
nia, wowczas znieksztalca obraz 'rzeczywistasci. Ale parn'ografia 
nie jest tylko pamylkq czy bl~dem, jest tendencjq. Gdy ZIIlieksztal
canv abraz zostaje wypasazany w prerogatywy pi~kna artystycz
nega, istnieje tym wi~ksza mazliwase, ze przyjmie si~ on i zaszczepi 
w swiadamasci i woli odbiarcow. Wala ludzka bawiem wykazuje 
w t.ym 'pu,nk:cie bardza cz~sta jakq-s wie}kq podaL'lase na przyj~cde 

znieksztalcalIlega abrazu rzeczywistasci. Ale tei z tega wlasnie pa
wadu trzeba w wielu wypadkach pam6wienia a 'Pornografi~ zlazye od
pawiedziaJli!1losc na brCllk dojrzalej czy:stasci, na brak wstydu prrzezycia. 

Znak - 4 

http:poSredm.ia


610 Ks. Bp KAROL WOJTY:L A 

MAt.ZENSTWO 

MONOGAMIA I NIEROZERW ALNOSC: 

Caly' do.tychczaso.wy tok rozwa:i:an zawarty we wszystkich trzech 
rozdzialach poprzedzajqcych z scislq wewn~trznq ko.niecznoSciq pro
wadzi do. uznania zasady mono.gamii (czyH jedno.:i:enstwa) i niero.
zerwadniOSci zwtiqzku Illlatzeil..skiego". Podstawq oshateCZllq a iLarazem 
pierwszym zrodlem tej zasady jest norma personalistyczna sformu
to.wan,a i wyj,asnJiona w rozdziale I przy li'w~gl~dnieniu OOdektywnych 
celow maJrleil:sitwa,zWlia;szcza pwkr'eacji. J'e:i:eLi osoba "x" :i:adnq mian'! 
nie mo:i:e bye dla o.so.by "y" przedmio.tem u:i:ycia, ale tylko. przed
mio.tem (a raczej wspolpodmiotem) mito.sci, po.trzeba zatem odpo
wiednich ram dla zwiqzku m~:i:czyzny i kobiety, w ktorym reah
zuje si~ peine wspol:i:ycie seksualne tak, aby rowno.czeSnie bylo. 
~a.bezpdec~Oill.e Itrwale :nje.dnoczerllie o.s6b wchodz'lcych w Ow zwaq
z'ek. Wiado.mo., :i:e zwiqzek taki nazywa si~ mal:i:enstwem. Wszelkie 
iune ro.zwiqzanie problemu malzenstwa po.za scislq mOrllOgamiq 
(w czym ju:i: zawiera si~ nierozerwalnose), jest w jakis sposob nie
zgo.dne z no.rm'l personalistycznq, nie do.rasta do. jej scislych wy
magan. Oso.ba zo.staje wowczas postawiona w sytuacji przedffiio.tu 
u:i:ycia dla drugiej o.so.by - w sytuacji takiej ,Zlo.staje po.stawionll 
zwlaszcza ko.bieta ("x") w stosunku do m~:i:czyzny ("y"). Tak dziej e 
si~ W wyipadku po.lygynJii (0. M6rej z'Wyklle myslimy mowiqc 0. po
lygamii, "Po.qy-gynia" - z,wiqze:k jednego m~:i:czyzny z wieIu ko
bietdlllli, ,,'Poly-gam~a" - iWi-eloierlisltwo). vV:i.adomo jednak, :i:e spo
tykamy s'i~ iW dz~eja'ch ludzkosci rOWlIlie:i: z wypadkam~ poly-andrii 
("poly-andria" - 'Zwiqzek jednej ko.biety z wielu mli:i:czyznallllli, wie
lo.:i:enstwo. idzie wowczas w przeciwnym kierunku). 

Wszystko ItO., 0 czym tu mo.w,a, bierzemy przede wszystkirn II'> 0 d 
kqtem widzen a a zasady, idJ wi~: zasada mHOIWania osoby 
czyli tr.a,kotow:arue jej w sposob ,odpowiadajetCy '1emu bYItmvi, Jakim 
osooa je.st (i[J1l1y.mi 'sl,owy "nQlrma pers onalis tyoma") g,odvi ,si~ w pelini 
tylko z zasadq mono.gaffi!ii i iL zasadq nierozerwalno,s'Ci mal:i:ews[wd, 
a sprzecim'a si~ zasadniczl() wsze[kim fo.rmom 'polygamii, olj. zar6wno 
po.lygynii joak i polyandrii, sprzeciwia si~ Irownie,:i:zasadzie rozer 
walnosci mal:i:enstwa. We wszystkich tych wypadkach bowiem za
sadnd,c~o. czyH mery,toryczn1e hiorqc I()soba zostaje po.stawiona w sy
tuacji przedmiotu u:i:ycia dla drugiej o.so.by. Wobec tego SaITta mal

5 Jest to fragment rozdzialu IV, kt6ry nosi tytul "Sprawiedliwosc wzgll;:dem 
Stw6rcy" . Sklada sil;: on z § 1 pt. "Malzenstwo" i z § 2 pt. "Powolanie", Druku
jemy z tego rozdzialu fragmenty ~ 1. 

http:i[J1l1y.mi
http:przedffiio.tu
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zellstwo pozostaje tylko (a w kazdym razie przede wszystkim) !in
stytucjq, w ramach ktorej realizuje si~ uzywanie seksualne m~zczyz
ny i kobiety, ale nie jest instytucjq, w Tamach ktorej realizuje 
si~ trwale zjednoczenie os6b oparte na wzajemnej afirmacji war
tosci osoby. Takie bowiem zjednoczenie musi bye trwale, musi 
trwae tak dlugo, jak dlugo trwa w relacji do jednej z tych osob 
druga. Cho.dzi tu nie 0 jej trwanie duchowe, to bowiem jest ponad
doczesne, ale 0 trw8lIlie w ciele, ktore si~ konczy ze smierciq. 

Dlaczego 0 to trwanie chodzi? Dlatego, ze malzenstwo jest nie 
tylko duchowym zwiqzkiem osob, ale cielesnym i ziemskim. Wedle 
slow tej odpowiedzi, jakiej udzielil Chrystus saduceusz.om (Mat. 
19,3-9) pytajqcym 0 los malzenstwa po zmartwychwstaniu cial 
co jest oczywiScie przedmiotem wiary - nie b~dq wowcz.as lu
dzie, zyjqcy ponownie w cialach (uwielbionych), "ani si~ ieniC 
ani za mqz wychodzie". Malzenstwo jest scisle zwiqzane z cielesnq 
i ziemskq egzystencjq czlowieka. Tym si~ Uumaczy jego naturalne 
rozwiqzanie pr,zez smiere jednego ze wsp6Ima!:i:onk6w. Drugi jest 
wowczas wolny i moze zawrzee ,ponownie malzenstwo z innq osobq. 
Jakkolwiek drugie malZenstwo po smierci wspolmalzonka jest U'za
sadnione i dozwolone, to jednak ze wszechmiar godne pochwaly 
jest pozostawanie w st8lIlie wdowienstwa, w ten sposob bowiem 
wyraza si~ lep~ej (m. illl.) zjedn<oczenie z t<losobq, kJt6r.a odeszla 
przez smiere. Wszak sarna wartose 'osoby nie przemija, a zjedno
czenie duchowe z niq moze i winno trwae nadal, rowniez w6wczas 
kiedy Ulstafo zjednoczenie delesne. W Ewangelii a zwlaszcz.a w ,li
stach sw. PdJWla nieraz cZY'bamy . pochwal~ wdowien,stwa i bezwzgd~d
nego jednozenstwa. 

W og6le w nauczaniu Jezusa Chrystusa sprawa ·monogamii i nie~ 
rozerwad!noSci matzeristwa z·ostala po'stawion.a s·t:anO'WCzo i defini
tywnie. Chrystus mial przed oczyma fakt pierwotnego ustanowienia 
malZenstwa przez Stworc~, malzeristwa 0 charakterze scisle mono
gamicZJIlym (Rodz. 1, 27 i 2, 24) i niemzerwrunym (..co B6g zlqCoZyl 
czlowiek niech nie rozlqcza") i do niego odwolywal si~ stale. 
W tradycjach bowiem jego bezposrednich sruchaczy, izraeUt6w, 
zyla pami~e polygamii patriarch6w oraz wielkich przyw6dcow na
rodu i krolow (np. Dawida, Salomona), jako tez nadany przez Moj
zesza tzw. list rozwodny dopuszczajqcy w pewnych warunkach 
rozerwanie malzenstwa prawnie zawartego. Otoz Chrystus sta
nowczo si~ przeciwstawil Itym tradycjom 'obyozaj<owym, ·d!kcentujqc 
pieTwotne ustanowieruie malzensitwa, pierwotnq mysl Stworcy z :n1m 
zwiqzanq ( ..... ale od poczqtku nie bylo tak"). Ta mys, idea mal
zenstwa zyjqca w mysli i woli Stworcy zostala wypaczona rowniez 
wsrod ..narodu wybranego". Polygami~ patriarchow trumaczy si~ 

http:wowcz.as
http:saduceusz.om
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ci:'~sto wolq posiadania licznego potomstwa - w ten spos6b wzglqd 
naprok,rea,cj~ jako ohiektywny eel mal,ienstwa usprarwiedliwiatby 
wiel'Ozenstwo Stare'go Zakonu, analogicznie oczywiseie usprawiedli
wiatby tez wieloienstwo wsz~dzie tam, gdzie mialo ono sluzye temu 
samemui eelowL R6wnoezesnie jednak ksi~gi Starego Testamentu 

,d.ostar~zajq dosye do'Wod6w na Ito, ie wielozenstwo (polygynia) 
w pniktyee przyezynia si~ do tiaktowania kobiety przez m~iezyzn e, 
jako :h'odla roztkoszy zmyslowej, , jako przedmiotu uiycia, w rezul
fabe do ' jej uposIedzenia, oraz do obniienia moralnosei samego 
)h~zczyzh'y ;~ wskazuija, na to np. dZ'ieje kr6la SalomolI1a. 

, Usurii~eie polygamH i przywr6cenie monogamii oraz nierozerwal
nosci' malienstwapozostaje w najscislejszy~ zwiqzku z przykaza
niEmi 'n1i10'sci rozumianym tak, jak tu je od poczCl'tku rozumieiny 
jako' norma: personalistyczna. Skoro cale obcowanie i wsp6liycie 
'osob" 'r6inej pIci rna dorastae do wymagan tej normy, zatem musi 
oilo 1kszt'altowac si~ wedle i wok6l ' zasady monogamii i nierozer
waolnosCi- "wok6l" 0 tyle, ie zasada ta rzuca swiaUo na ' caly sze
reg 'fiuiychszczeg6l6w zwiqzanych ze wsp6listnieniem i obcowa
nleril 'm€i:i:czyzny i kohiety. (Przykazdruie milosd, Itaik jak zawie!fa s'i~ 

o n.] w EW,angelii, to wiEfcej ni:i: sama ".norma pe:l'sonalilsty<czna" 
tleWi 'w nin'lt6wnoczesni'e podstawowe prawo calego porzqdku 
na:dprzyrod~bnego, nadprzyrodz.onego odniesienia do Boga 'i ludzi. 
Niemniej "normapersonalistyozna" tkwi w nim z ealq pewnoseiq ~ 
jest -to jakby nMurarlna trese przykdlZa1rui,a mil,osci, ta trese, kt6rq 
pojmujemy r6wniei bez wiary, samym tylko rozumem. Dodajmy, 
ie stanowi ona f6wniez warunek rozumienia i realizowania pelnej 
czyli nadprzyrod:zJonej tresei przykazania milosci). 

Polygamia kl6ci s'i~ z wymogami 'Uormy 'Personall,is,tycznej, a 'tak
ie rozerwalnose prawnie zawartego mal:i:enstwa (tzw. rozwod), po
niewaz w praktyce prowadzi do polygarvii. Jesli jakis m~:i:czyzna 
("y") posiada lJ1a 'podstawie pra'WlIlie zawartego mal~eil..stwa ko
biet~ (..x") jako :i:on~, a po pewnym czasie opuszcza jq i lqczy 
si~ z innq, wowczas przez sarno takie postawieni~ sprawy dowo
dzi, :i:e nie jest ona dla niego w zasadzie niczym wi~cej jak przed
miotem reprezentujqcym wartose seksuaInq - te rzeczy idq w parze 
z sobq: pobraolGtolwanie os,oby drugiej ploi jako "przedrruiatu lf8'plfe
zentujqcego tylko wartose seksualnq" oraz potraktowanie malien
stwa jako instytucji opartej na tej tylko wartosci i jej tylko slu
zqcej, a nie slu:i:qcej osobowemu zjednoczeniu osob. ' 

Czlowiek je:st istotq, Mora rna zdolnose mySlenia ,poj~ciowego 

a w zwiqzku z tym zdolnose kierowania si~ zasadami ogolnymi. 
Wobec tego w swietle faktow p6iniejszych wychodzi cz~sto na 
jaw pra;w<dziwa i s;tota d wartosc fdlk't6w wczesniejszY'ch, ,talk jak 'W na
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szym wypadku w swietle pozmeJszego (bodaj nawet po wielu ,la
tach) rozerwania malzenstwa, zawarteg'o prawnie i dopelnionego 
wspolzyciem malzenskim w polqczeniu z r6wnoczesnq bigamiq, wy
chodzi na jaw, ze to, 00 ongiS lqczylo "y" z "x", co w oqach 
jego (i jej) uchodzilo za milosc:, nie bylo prawdziwq mBosciq osoby, 
nie posiadalo obiektywnej mocy osobowego zjednoczenia osob, 
obiektywnego profilu milosci. Moglo wowczas zawierac bardzo bo
gatq tresc subiektywnq, 0pierac si~ na pelnym zbudzeniu zmysloWio
sci i uczuciowosci obojga, a jednak do obiektywnej wartosci QSO

bowego zjednoczenia m~zczyzny i kobiety nie dojrzalo - w ogoie 
moze nie zostalo nastawione w tym kierunku (wiadomo bowiem, ze 
do wartosci osobowego zjednoczenia musi malzenstwo dojrzewac 
nieustannie, dlatego tak wazne jest nastawienie w tym kierunku) , 

W sw:ietIe tych zasad, tj. trzymajqc si~ konsekwentnie normy 
personail.iSltycznej, trzeba rprzyjqC, ze w wypadJka'ch, w kto'rych 
wspolne iycie malzonkow z jakichs prawdziwie powaznych przy
czyn (zwlaszcza z przyczyny xdrady malzen,skJiej), staje si~ niemofl
liwe, istnieje tylko mozliwosc separacji - czyli rozdzielenia mal
zonk6w bez rozrywania samego malzenstwa. OczywiScie, ze i se
paracja jest zlem ("koniecznym") z punktu widzenia istoty mal
zenstwa, ktore powinno bye trwalq jednosciq m~zczyzny i kobiety. 
Niemniej w ,tym zlu nie zawier.a si~ p.rzekresilenie same~ ,zasady 
personalistycznej : zadna z osob, a zwlaszcza kobieta, nie zostaje 
postawiona zasadniczo' w pozycji przedmiotu , uzycia dla druglej . 
Byloby tak natomiast, gdyby pomimo faktu, ze przynalezala ona 
po malzensku do drugiej osoby (np. "x" do "y"), (w ramach waznie 
zawartego malzenstwa), ta druga osoba ("y") mogla jq porzudc, 
lqczqc si~ ~a jej zycia po malzensku z innq. Gdy natomiast tylko 
odst~pujq od wspolZycia malzenskiego oraz od calej malzensko
rod:binnej wspolnoty zyda, 'Die lq;czqc ,si~ malzenstwem z ialIllymi 
,osobami, wowczas sam porzqdek osobowy nie jest w niczym. na
ruszony. Osoba nie zostaje zepchni~ta do rangi przedmiotu uzYcia. 
malzenstwo zas zachowuje charakter instytucji sluzqcej osobowemu 
zjednoczeniu m~zczyzny i kobiety, a nie tylk,o ich wspo!:i:yciu sek
sualnemu. 

Musimy przyjqc, ze m~zczyzna i kobieta wspolzyjqc z sobq po 
malzensku jednoczq si~ jako osoby, a zatem zjednoczenie to trwa 
tak dlugo jak dlugo same te osoby zyjq(tj . faktycznie "istniejq 
w ciele" - co juz poprzedni'O zostal,o wyjasnione). Nie mozemy 
natomiast przyjqc, ze zjednoczenie to trwa tak dIu go tylko, !ak 
dlugo same te osoby tego chcq - to bowiem wlasnie sprzeciwia
loby si~ normie personalistycznej: n orma ta bierze bowiem za 
podstaw~ osob~ jak:o byt. Z tego punktu wtidzeni,a m~zczyzn<l i ko
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bieta, ktorzy w ramach wazme zawartego malzenstwa wspoliyli 
z SObq po malzensku, obiektywnie Sq zjednoczeni z sobq w sposob 
nierozrywalny ~inaczej jak ty1k'O przez smiere jednego z nich. I 'lll
czego nie zmienia w tym ta okolicznosc, ze z biegiem cza~;u ktores 
z nich ,lub nawelt oboje przestaljq t1:eg'O chciee - to zadnq miarq 
nie moze zniesc faktu, ze Sq obiektywnie zjednoczeni z sobq jakio 
mqi: d zona. Moie jednemu z Illich flub tei obojgu zalbraklllqcsubiekJtyw
nego pokrycia dla Iteg'O zjednoczenia,moze nawet wyrosnqe ltaki 
stan subiektywny, ktory si~ psychologicz<Ilie lub psycho-fizjologicz
nie jemu sprzeciwia. Stan taki Uumaczy ich r'Ozdzielenie ..od loza 
i stohl" (Ito wlaSniie jest separac}a), ale 1l!ie moze UIlli<cestwie fakil:u, 
ze Sq obiektywnie zj-ednoczeni i t'O jako malzonkowie. Trwalego, 
d'Ozgonnego utrzymania tego zjed<Iloczenia domaga si~ wlasnie norma 
personalistyczna, ktora sooi ponad Wiolq i ponad decyzjq kazdej 
z zainteresowanych osob. Inne posltalWieillie tej Isprawy iSlta,wi,aloby 
osob~ merytorycznie w po·zycji przedmiotu ..uzywania", co rowna 
si~ zniweczeniu obiektywnego porzqdku mil'Osci, w ktorym afirmuje 
si~ ponad-uzytkowq wartose osoby. 

P'Orzqdek ten natomiast zawiera si~ w zasadzie scislej mon'O
garr.ii, ktora utozsamia si~ z nier'Ozerwalnosciq waznie zawartego 
malzenstwa. Jest to zasada trudna, ale rownoczesnie nieodzowna, 
jesli WlspolzyiCie .osobromej poci (a posrednio i Gale zyde lu<l:l
Ide, ktore przeciez w ogr'Omnej mierze opiera si~ 0 to wspolzycie), 
rna stae na wysokosci osobowej i miescic si~ w wymiarach mil'Osci. 
Chodzi tu 'Oczywi'scie 0 milosc w jej pelnym obiektywnym ma
czeniu, 0 mirose jako cnot~, a nie tylko w znaczeniu psychol'Ogicz
no-sUibiektywnym. Trudnosc zawClJma w zasad:zJie monogamid d nie-ro
zerwalnosci malzenstwa p'Ochodzi stqd, ze ..mHosc" bywa rozumiana 
i realiwwana zbyt wylqcznie w tym drugim znaczeniu, a nie d'O
sye w znaczendu pierwszym. ZClJSad<ll mon-ogamii i nierozerwalnoSci 
mafZenSitwa 7lII1usza do ilJlltegracj.i rndtosci (por. rozdzdal p06wi~cony 
analizie millOsci). Bez niej rnalz'enlStwo 1est lolhrzyrmlm ilY.zyJciem. 
M~zczyzna i kobieta, ktorych milose gruntownie nie dojrzala, nie 
skrystaliz'Owala si~ j ako pelnowartosciowe zjednoczenie osob, nie 
powinnd zawierac mal'ienstwa, nne Sq bowiem przygotowani do tej 
proby zyciowej, jakq one stanowi. Nie tyle zresztq chodzi 0 to, aby 
w chwili zawierania malzenstwa ich milosc byla juz ostatecznie 
dojrzala, He oto, .aby byla ona dojrzala do dalszego dojrzewania 
w ramach malzenstwa i przez malzenstwo. 

Ks. Bp Karol Wojtyla 
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intuicji . 

1. Historia zagadnienia, jak kaida w ogole historia, rna swoJ 
,wykres zaczynaj'lcy si~od momentu postawienia pytania, poprzez 
,okres n'arastania, mniej lub bardziej udane proby rozwi'l zail , az 
do rozwi'lzania ootatecznego lub tez zlikwidowania problemu przez 
,wykazanie jego pozornoSci. Dobrze wi~c b~dzie przyst~puj'lC do 
naszego problemu uswiadomie sobie, w ktorym punkcie wykresu 
naleiy ten problem umiejscowie. 

Zagadnienie racjonalnosci swiatopogl'ldu nalezy do zagadnieil 
stoounkowo mlodych, zwazywszy ze istniej'l wielkie problemy filo
zoficzne, ktorych czas trwania liczy si~ na tysi'lclecia. Bye moze 
jestesmy bardzo niedaleko od momentu narodzin. 

Gdyby na sposob Dawsona traktowac dzieje kultury w nierozer
walnym zwi'lzku z dziejarmi religii, to mozna by zaryzykowac twier
dzenie, ze cale zagadnienie powstalo na skutek wyemancypowania 
si~ kultury europejskiej spod iIlSlpiracji religii, w tym wypadku 
religii chr2lescijailskiej. System wierzeil i instytucji religijll1.ych 
obda~owuje bowiem gotowym (w zasadniczym zr~bie) spojrzeniem 
na SWiM kazdego, kto znajduje si~ w kr~gu wplywow owego syste
mu. To sp'ojrzenie przyjmuje si~ bez dyskusji, jako rzecz oczywist'l, 
nalez'lc'l do ustalonego porZlldku swiata. Dopiero niezaleznosc wzgl~
dem autorytetow religijnych (ludzki autorytet nie rna przeciez mocy 
tak wi'lz'lcej) stawia czlowieka przed problemem wyboru. Wybor 
zas powinien, wedlug powszecooego przeswiadczenia, okonac si~ 
na podstawie jakichs racji, czyli przeslanek; nikomu nie przyjdzie 
na mysl oprzec swoj wyb6r np. 0 losowanie przy pomocy rzucania 
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kosci. Zagadnienie skqd czerpac uprawnione racje wyboru - to 
wIaSnie zagadnienie racjonalnosci swiatopoglqdu. 

Staje one dzis nie tylko przed ludzrni, M6rzy urnieszczajq siebie 
w kr~gu tzw. rnysli nie2)aleznej, tj. nie uznajqcej prograrnowo 
zadnego autorytetu poza autorytetem rozurnu. Takze ci, kt6rzy 
przyj~ti jakiSi autorYitet religijny, 'czujq potrzeb~ r acjonalnego 
uzasadnienia tego kroku, poniewaz spoleczenstwo, w kt6ryrn zyjq, 
nie traktuje juz ~eligii jako rzeczy sarnej przez si~ zrozumialej, 
nie poolegajqcej dyskusji. Przekonania zas nie cieszqce si~ oczy
wistosciq powinny bye jakos uzasadnione. Sklania do tego zar6wno 
wlasne pocZllcie logiczne, cechujqce ludzi oswieconych, jak i potrze
ba zachowania twarzy wobec racjanalistycznej opinii, kt6ra pi~tnuje 
"fideizrn" nie rnniej chyba dotkliwie, niz kiedys opinia religijna 
pi~tnowala ,',niedowiarst'Wo". Narastanie tego rodza'ju opinii racjo
nalistycznej datowac by nalezalo od czasow rewolucji rnyslowej, 
dokonanej przez encj'lklopedystow Oswiecenia; nowa jej fala przy
chodzi z pozytywizmern Comte'a i calym scientyzrnern XIX w., 
a obecny stan umyslow uforrnowany jest w duzej rnierze przez po
krewne talIlltyrn kierunki myslowe, jak neopozytywizm i rnar'ksizm. 

Potrzeba znalezienia przeslanek motywujq'cych decyzj~ swiato
poglqdowq zdaje si~ rniec jeszcze jedno zrod~o w znarniel11l1ym dla 
naszych czasow zjawisku rozpadania si~ stereotypow spolecznych. 
Nie tylko poglqdy i zachowania majqce za sobq poparcie autorytetu 
religiijnego, lecz wszelkie wzorce myslenia i dzialania tracq w po
czu'ciu wielu ludzi SWq moc obowiqzujq'Cq. Powodern tego rna bye, 
wedlug rOZlpowszechnionej juz interpreta'cji, sygnalizowatny wielo
krotnie upadek autorytetu licznych instytucji i grup spolecznych. 
NiemaIq tez zapewne rol~ odgrywa lepsza niz kiedykolwiek wiedza 
o odrniennych grupach spolecznych; skoro istniejq grupy 0 innj'lCh 
poglqdach, gustach, obyczajach, to nie rna powodu, by wzorce przy
j~te we wlasnej grupie uwazae za cos bezwzgl~dnie koniecznego. 

CzIowiekowi oswobodzonemu od tych wzorcow nic nie przesz
kadza (chylba wlasne lenistwo rnyslowe) w 'dokonaniu samodzielnego 
wyboru co dQ tresci poglqdow i stylu zycia. I znow staje problem 
racji majqcych kierowac tym wyborern. 

2. W tej sytuacji nadzieja szukajqcych zwraca si~ ku nauce, kto_ 
rej powaga jest najbardziej bezsporna, bo potwierdwna przez 
osiqgni~cia techniki. Tak powstaje postulat budowania swiatopo
glqdu naukowego. GIoszqcy to haslo nie zawsze precyzujq, co majq 
na rnysli, Dornyslajqc si~ ich intencji moma by powiedziec, ze 
swiatopoglqd jest naukowy wtedy i tylko wtedy, gay spelnia dwa 
nast~pujqce warunki: 
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1. wszys,tkie tezy swiatopoglijdu oparte sij na wynikach nauk; 
2. przejscie od wynikow naukowych do tez swiatopoglijdu doko

nuje si~ przy pomocy metod wlasciwych nauce. 

Uznanie tego programu za wykonalny lub niewykonalny zale
iee b~dzie m. in. od tego, jak sprecyzujemy sens slowa "swiato
poglijd". POl'!ostaj~ tutaj przy rozumieniu, jakie proponowalem 
w artykule pt. 0 zjawisku swiatopoglqdu ("Znak" nr 68/9). 8wiato
poglijd w Itym TiOzumieni!U -to ':zJbior 'przekonail motYWlujij'cych poczu
cie sensu lub bezsensu iycia. Tak okreslone znaczenie zgodne jest 
niewijtpliwie z pewnymi potocznymi intuicjami; zgodnose tE: sta
ralem si~ po'kazae we wSlpomnianym a,rtykule. Moina by jednak 
wysunije zarzut, ie pod swiatopoglijdem rozumie si~ takie zespol 
przekonail naj'bardziej ogolnych, skladajijcych siE: na jakijs calos
ciowij wiz'jE: swiata. Tego zas nie uwzglE:d!nia proponowane okresle
nie. Na to wypada odpowiedziee, ie oWij cafosciowij wizj~ stara 
siE: dae filozofia. GdY'by identyczne zadanie przypisae swiatopoglij
dowi , wowczas terminy "swiatopoglijd" i "filozofia" bylyby rowno
znaczne. Takie wprowadza,nie rownoznacznosci jest czyms W ro
dzaju marnotrawst wa slow, bo wtedy jedno z nich staje siE: :z;bE:dne, 
a mogloby zostae zuzyte na oznaczenie ja'kiejs innej rzeczywistoSci. 
Dlatego zwiijzano swiatopoglijd z problematY'kij sensu zycia. 

P,rzy takim rozumieniu swiatopoglqdu postulat naukowoSci 
w postaci dopiero co sformulowanej nie da si~, rzecz jasna, zreali
zowae. Na poczucie sensu czy tei bezsel1.9u iyeia wplywae mogq 
przekonania rzete1nie uzasadnione osobistym doswiadczeniem je
dnostki, ale to jednostkowe doowiadczenie nie zawsze b~dzie spraw:.. 
dzalne dla innych ludzi; taka zas sprawdzalnose jest koniecznym 
warunkiem naukowoSci. 

Nie znaczy to jednalk, by rozwai:ania swiatopoglqdowe mialy 
bye ZJWolnione z rygorow poprawnego myslenia. Poprawnose w my
sleniu obowiijzuje takze poza naukij, obowiq,zuje np. w rozwiijzy
waniu zagadnieil codziennego zycia. Taki wlasnie swiatopoglqd, 
czyniijcy zadose warunlkom poprawnoSci myslowej nazywae b~

dziemy racjonalnym. Warunki te b~dq tematem dalszego ciqgu 
niniejszych rozwaiail. 

3. Istniejq co najmniej dwa modele racjonalnego swia'topoglijdu: 
empiryczno-hipotetyczny oraz intuicyjno-kategoryczny. Z samej 
kombinacji tych (!zterech przymiotnikow wynikalaby jes·zcze moz
liwoSe modelu empiryczno-kategorycznego, a takie imtuicyjno-hipo
tetycznego. Naleia~oby jednak zbadae, czy dwie ostatnie kombinacje 
nie Sij wewn~trznie sprzeczne. Dlatego ogranicz~ si~ do omowienia 
dw6ch pierwszych, ktore nie nasuwajq tej wq1lpliwosci. 

http:bezsel1.9u
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Mod e 1 e m p iT y C z n 0 - h i>p 0 t e t yc z n y. Punktem wy.j
Scia Sq zdania spootrzeteniowe czyH €'Inpirytczne, punktern 
dojscia - hiJpdtezy. Zda.nia spootr<Zezeniowe Sq pTotokolami bez
poSredni1ch danytch Idoswiaidczenia, 'l1.p. ,;to jest :niebieskie", "to 
jest cieple". Mnogose danytCh doSwi'aidldZen staramy si~ uporzqd
kowae i zrozumiee wyprowadzajqc je z mozliwie niewielkiej liczby 
hipotetycznych zalozen naczelnych. Takim np. zalozeniem wyjasnia
jqCYllll wielkq licZlb~ zjawisk jest hipoteza grawitacji. W zyciu co
dziennym tez na kazdym niemal kroku wyjasniamy nasze obserwacje 
przez hipotezy, ktore w j~zyku potoczmym nazwae by mozna domy
slami. Posluzmy si~ dla zUuS'trowania tego zabiegu oklepanym juz 
podr~cznikowym ·przykladem z awariq w sieci elekt·rycznej. Niech 
b~dq dane trzy fakty, stanowiqce przedmiot trzech osobnych 
spostrzezen: 1 - zgasni~cie swia tla; 2 - brak US21kodzen w zarowce; 
3, - swiecenie si~ lampy elektrycznej u sqsiad6w. Te trzy fakty 
brane lqcznie dadzq si~ zrozumiee dzi~ki przypuszczeniu, ze prze
palily si~ bezpieczniki na naszej linii. To przypuszczenie ~dzie 
wi~c hipotezq tlumaczqcq zadbserwowane fakty. 

Hipotezy Sq najcz~sciej pozbawione pewnosci, poniewaz zdania 
prawdziwe mogq si~ tlumaczye takie przy pomocy falszywych. 
Zazwyczaj dysponujemy jakims prawdopodobienstwem: im wi~cej 
fakt6w tlu'IDaczy nam dana hipoteza oraz im wi~cej prob obalenia 
przeszla zwyci~sko, tym wi~ksze zachodzI prawdop'odobien~two, 
ze jest ona zdaniem prawdziwym. 

Tak skonstruowana teoria wyjaSniajqca jest 2lawsze podatna 
na rewizj~, poniewai rejestr faktow ni'gdy nie jest zamlkni~ty. 
W kazdej chwili mogq zostae odkryte nowe fakty, ktore aprzecZCl 
danej teorii lub nie b~dq chcialy wynikae z jej zalozen. Wowczas 
dotychczasowa teoria, spelniwszy - bye moze - chlubnie swojq 
rol~, odejse musi w stan spoczynku, by zrobic miejsce nowej, kt6ra 
wi~ej potrafi wytlumaczyc. 

Tak by si~ przedstawial, w wielkim uproszczeniu, ow model 
empi.ryczno-hipotetyczny, ktory - jak nietrudno zauwazyc - jest 
spelniany m . in. przez nauki przyrodnicze. Schemat wyjasnicmia 
przez hipotezy, prawdopodobienstwo hipotez, otwartose na nowe 
fakty i podatnose na rewizj~ - oto najbardziej moze uderzajqce 
cechy tego wzorca. 

ezy mozna by mowie 0 podohnej strukturze w odniesieniu do 
swiatopoglqdu, a ;przynajmniej niekt6rych jego partii? Trzeba tu 
przYIPomniee to, co na i:nnym miejscu (artYlkul 0 zjawisku swiato
poglqdu) zostalo powiedziane na temat r6znych dziedz'n swiatopo
glqdu. Istnieje wsr6d nich strefa nazwana ontologicznq i do niej 
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przede wsz.ystkim odnosilby siE: OW model, gdyby w ogole dal siE: 
do sWiatopoglqdu odniese. Strefa ontologiczna sklada siE: m. in. 
z wlqczonych w swiatopoglqd tez nauki filozoficznej, zwanej onto
logiq. Przez ontologiE: rozumiemy tutaj naukE: wypracowujqCq 
pojE:cia, k,tore nie nalezq do zadnej szczegolowej dziedziny wiedzy, 
lecz mogq wystqpie w kai;dej. l'ch stosowalnosc nie jest do zadnej 
z tych dziedzilll zacieSniana. Takie jest np. pojE:cie rzeczy, cechy 
istotnej, s,truktury, zibioru, cZE:sci, calosci, zdarzenia, stosunku itd. 

Otoz sqdy, skladajqce siE: z tego rodzaju pojE:e, ' Sq niezbf;dne 
dla sforrriulowania roznych twierdzen nauk szczeg610wych. Tak 
zwana klasyfikacja naturaIna (np. w botani'ce) nie moze siE: obejse 
bez pojE:cia cechy istotnej. Nauka operuje tez pojE:ciem struktury, 
procesu, stosunkuitp. Ta przydatnoSe pojE:e ontologi'cznych w opisie 
s?Viata moze bye uwazana za sprawdzian empirycznego charakteru 
ontologii. Z empirycznosciq lq'czy siE:, podobnie jak gdzie indziej, 
hilpotetycznooe, poniewaz nie wiemy, czy nasze pojE:cia ontologiczne 
bylyby przydatne w przypadku odkrycia nowych; nieznanych nam 
dotychczas dziedzin doswiadczenia. Nie mamy tez gwa,rancji, ze 
'i w odniesieniu do znanego nam swiata stanowiq one oSiqgniE:cie 
,ootateczne. Bye moze, dalaby siE: Slkonstruowac inna aparatura 
:pojE:ciowa, jeszcze sprawniej funkcjonujqca na obszarze naszych 
dotychczasowych doswiadczen. 

4. MoO del in t ill i IC Yj n 0 - k a' t ego r y cz n y. Zawtclzif;CUl 
on swe powstatnie aktom pomruniailntuicYljnego, sklada s,iE: zas 
z 'tWlierdzen ni-e podlegajqcych OIba'leniu, 'CzY'li kategorY'c2ll1Y'ch. 
Mowiqc na tym miejscu 0 pomaniu linltuilcyjnym mam na mysli 
aklty rozumienj,a, M,ore wylkazujq ipOOobieilstwo z doSwiadlCze
niami 11Il1y'SIOlWymi, ibE:dq,c rOWlll.ie praste Ii. be2lp08rednie; p!Ilzed
miot ich jednak nie jest zmyslowy ani materialny. Scisle biorqc 
nalezaloby mowie 0 intuicji intelektualnej dla odroznienia np. ,00 
intuicji zmyslowej. Ale poniewaz przez caly tok r02JWaZaIl bE:dE: 
mial na uwadze tylko jeden rodzaj intuLcji (mianowicie intelektu
alnq), wystarczy mowic krotko "intuicja". Sarna etymologia slowa 
(00 lacins'kiego intueor - "oglqdam") sugeruje ow charakter bez
posredniego oglqdu, wlas'Ciwy intuicji. Przykladem takich oglq'Clow 
moze bye spostrzeganie wszelkich relacji i stru'ktur czy to prze
strzennych, czy dzwi~kowych, czy jeszcze illiJ1ych. Np. relacjE: na
stE:pstwa spostrzegamy zarowno w rytmicznym ukladzie kresek, 
jak w serii dzwiE:kow skladaijqcych siE: na melodiE:, jak tez w bardzo 
'juz abstrakcyjnej dziedzinie liczb naturalnych. Zdaje siE: to swiad
czye, ze n~e odbiera1my tej 're'la'cji a'ni okiem, alni uchem, aile jalk'im's 
innym "organem" poznawczym. W tym tez sensie mozna mowie, ze 

http:rOWlll.ie
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przedmiot takieg,o P,oznania jest niematerialny, ch,oC "zarnurz,ony'? 
w mate'I'ii np. w materia!le d:lJwi~6w, Tub falkturze mala:rskiej. 

Kategoryczn,osc danych intuicyjnych jest teg,o samego r,odzaju 
co kateg,o'rycznos" wszelkiego bezp,osredniego doswiadczenia, kt6re 
nie da si~ obalic, poniewai si~ go w ogole nie uzasadnia (obalic 
b,owiem, to znaczy podwaiyc uzasadnienie). COS przeciei musi bye 
punktem wyjscia w uzasadnianiu. Takim czyms Sq obserwowalne 
zmysl,ow,o fakty w modelu empiryczno-hip,otetyczmyrri. Ale bez
P,osredilliosc i oczywistosc jest nie tylk,o przywilejem czysto zmy
slowego poznania. Cechuje ona w nie mniejszym storpniu intuicj~ 
intelektualnq. I dlateg,o dla przyj~cia jej wynikow istniejq r6wll1ie 
dobre P,odstawy,jak dla uznania fakt6w przyr,odniczych. 

Przytocz,one przyklady intuicji wzi~te byly z dziedzin doznan 
estetycznych. Ale mozna wskazac na wiele innych rodzaj6w intu
icji intelektualnej, wsr6d kt6rych szczeg61nie d,onioslq dla swiato
P,oglqdu r,ol~ ,odgrywa intuicja metafizyczna i religijna. 

Jest faktem godnym szczeg6lnej uwagi, ze zd,olnosc d,o r6inego 
typu 'akt6w intuicyjnych wyst~puje u ludzi w niejednak,owym 
st,opniu. Sq np. ludzie P,ozbawieni wra'zliwosci estetycznej, choc 
P,oza tym ich inteligencja nie wykazuje zadnego uposlecizenia. Cos 
podohneg,o zdaje si~ zachod~ic z poznaniem intuicyjnym w dziedzinie 
metafizycznej i ,religijnej. Stwarza t,o swoiste kl,oPoty metod,olo
giczne. Eo ,nie wiadomo wtedy, c:z;y osobnik przypisujqcy sobie takq 
lub i:rmq intuicj~ jest rzeczywiscie wyiej uzd,olniony czy tez po pro
stu P,odlega urojeniom. 

5. Na tej trudnosci, trudnosci ' zakomunikowania i sprawdzenia, 
qpiera si~ wnikliwa krytyka intuicji, przeprowadzona ze stan,o
wiska empiryzmu przez filozofi~ neopozytywistycznq. Warto prze
slerlz'ic bodaj w wielkirrn skr6cie dzieje tej Ikrytyki, poniewaz 
stan,owi ona jeden z najwazniejszych wq.tk6w w dziejach filozofii 
XX w. 

Zacz~lo si~ ad zaakcentowania starego empirystycznego postu
latu, hy ws,zelkie twierdzenie dalo si~ sprawdzic na podsta wie 
obserwacji, Powstal problem, na czym to sprawdzenie rna polegac. 
Powiedziano: niech wszelkie twierdzenie nauki b~dzie wyprowa
dzone logicznie z jednostkowych zdan obserwacyjnych. Ale okazalo 
si~ na tychmiast, ie takie wyprowadzenie jest niemozliwe, bo prawa 
naukowe, majqce postac zdan og61nych,odnoszq si~ do nieskonczo
nej ilosci mozliwych rprzypadJk6w, licZiba zas obserwacji, na kt6rych 
opiera si~ uczony, jest zawsze skon'czona. Przejscie wi~c od jedno
stJkowych zdan obserwacyjnych do og61nego prawa naukowegonie 
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jest 10gicZlnie prawomocne. Trzeba 'bylo zatem odrzucic bqdz prawa 
nauki, 'bqdz logik~, bqdz tez nazbyt wymagajqce sformulowanie 
zasady sprawdzalnosci. Zrobiono oczywiscie to ostatnie. Zasada 
S'prawdzalnosci przybrala juz bardziej liberalnq postac, stawiajqc 
wymaganie, by ze zdania ogolnego typu "Kazde S jest P " daly 
si~ wyprowadzic jednostkowe zdania spostrzezeniowe. Wtedy to 
zdanie ogolne b~dzie mialo 'powiqzanie z bktami i b~dzie przez 
to wartosciowe poznawczo oraz sensowne. Rzeczywiscie, prawa 
nauk'i, majqce postac zdaii ogolnych,zostaly w ten sposob ura to
wane: Ale przeciez nile same zdania ogolne wyst~pujq w nauce. Sq 
w niejtakze tzw. zdania szczegolowe, czyli egzystencjalne, posiada
jqce postac "Pewne S jest P" lub "Istmieje takie S, ze jes\t P". 
A z takich zdaii, jak to z logiki wiadomo, nie wynika zadne zdanie 
jednostkowe. Nowy klopot. 

Wsrod wielu, poprawianych coraz to bardziej i coraz mniej 
wymagajqcy{!h sforniulowaii postulatu sprawdzalnosci, znalazlo s-i~ 

takie sformulowanie. 

Jesli mamy zdanie typu "Kazde S jest P" oraz istniejq przed
mioty nalezqce jednoczesnie do zarkresu podmiotu i orze '~zenia 

tegoZldalnioa, to dane z:danri·e 'lla1lezy uZ'nac 'lla te<j pods'tawie za 
sprawdzone empirycznie. 

Na przyklad zdalnie "Kazdy la.b~dz jes,t b'ialy" spelnia powYZszy 
warunek, poniewaz istniejq prze<imioty b~dqce zarazem bialymi 
i lab~dziami. 

Okazalo s'i~ jednak, ze ta nie budzqca zastrzezeii formula prowa
dzi do paradoksu polegajqcego na tym, ze dowolne, nawet najbar
dziej fantastyczne zdanie, mozlna bylo na jej podstawie uZlIlac za 
sprawdzone empirycznie. Trzelba tyl.iko w tym celu skorzystac z pra
wa log~ki, mowiqcego, ze zdanie "Kazde S jest P" rownowazne jest 
zdaniu "Kazde nie-P jest nie-S", i dolqczyc zupelnie bezsporne 
zalozenie, ze jesli jakies zdanie jest potwierdzone empirycznie, to 
zdanie .z nim rownowazne jest potwierdzone w tym samym stopniu. 

Wezmy teraz zdaillie mitologicz:ne "Kazdy satyr jest brodaty". 
Je3t uno rownowazne zdaniu "Kazdy nie-brodaty jest nie-satyrem". 
Jes t oczyw'i'ste, ze is tnieje Iniezliczona mnago-sc przedmiotolW na[ezq
cych jednoczesnie do zakresu podmiotu i orzeczenia tego ostatniego 
zdania. Na przyklad lampa, przy ktorej pisz~, na pewno nie nalezy 
ani do klasy brodatych, ani do klasy satyrow. Jes·t wi~c czyms nie
brodatym i jednoczesnie nie-satyrem. W takim razie zdanie to 
z zanegowanymi terminami jest doskonale potwierdzone w doswiad
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czeniu. Ale wobec tego i zdanie z 'nim rownowazne jest tak sarno 
potwierdzone. Tak zlamalo si~ narzE:dzie, ktore mialo nie dopuscic, 
by wkradly si~ do nauki ja'kiekolwiek zdania metafizyczme. Okazalo 
si~, ze nie tylko metafizyka, ale i mitologia rna wst~p nieskr~powany, 
i to zupelnie legalnlt bramq, przez wrota zasady spTawdzalnooci. 

Ta przygoda przydarzyla si~ zasadzie sprawdzalnosci w r. 1945, 
kiedy to jeden z neopozytywistow, C. Hempel, ukul powyZszy pa
radoks. Zaproponowana przez niego proba wyjscia tak mowu z kole) 
rygorystycznie ograniczyla j~zyk, ze nawet fizY'ka nie spebnila prze
pisanych wymagan i okazala si~ nieempiryczna i nienaukowa. 

Powstala jednak i taka wersja teorii sprawdzalnosci, ktorej 
moma by przypisac sukces wyeliminowania metafizyki z rodziny 
nauk przy jednoczesnym ocaleniu nauk szczeg61owych, zwlaszcza 
przyrodniczych. Wersja ta pochod2'li od K. R. Poppera. Data jeJ 
powstania jest juz dosyc odlegla (1936 r ., w dziele Logik der FOT

schung). Pomimo tego jest to wersja i dziS aktualna, rozwijana 
nadal przez salITIego autora i jego zwolennikow. Popper postawil 
spraw~ w s.posob zakrawajltcy na paradoks, wysuwajqc jako waru
nek sprawdzalnosci tezy nie moznooc jej potwierdzenia, lecz moi;
nosc obalenia przez fakty. Zauwazyl on, ze nawet najbardziej fan
tastyczne hipotezy moglt bye potwierdzane przez fa.kty doowiadczal
ne. Za prz)"klad moze sluzye zdanie 0 brodatych satyra'Ch, podane 
poprzednio jako ilustracja paraddksu wykrytego przez Hempla. 
To spostrzezenie wydaje si~ bardzo trafne. Rzeczywiscie, ktDS pod
trzymujltcy np. hipotez~, ze w jego pokoju straszy, b~dzie mial 
na jej potwierdzenie kazdy fakt pojawienia si~ szmeru, halasu, 
blysku swiaUa -itp. Podobnie osobnik w stanie urojen b~dzie otrzy- . 
mywal na kazdym kroku potwierdzenie hipotezy, ze ktos na niego 
nastaje, poniewaz niezlicz.ona liczba rzeczywistych zdarzen da si~ 

w ten sposob interpretowac. Tego rodzaju sytuacja bierze si~ stqd, 
ze w naszym spostrzeganiu nie Sq nam dane "gole" fakty, lecz 
fa'kty ujrzane w swietle jakichs zalozen, na'Stawien, dotychczasowej 
wiedzy 0 g,wiecie. Slt to wi~c za'wsz.e fakty . zinterpretowane, nigdy 
czyste. Dlatego potwierdzeniu przez. takie fa'kty nie wolno zawie
rzyc, tym zas, co jedynie moze nas uratowac, jest maksymalny kry
tycyzm, polegajqcy '11a wciqz od nowa ponawianych probach obalenia 
hipotezy. J esli pomimo tych rzetelnie przeprowadzanych prob hipo
teza ciqgle si~ utrzymuje, to wtedy dopiero wolno jq uznawae (do 
czasu nast~pnej proby). Zdania metafizyczne - zdan~em Poppera 
to wlasnie takie hipotezy, ktore s,i~ nieustannie potwierdzajq, ale 
ktorych nie sposob obalie. Dlatego Sq w nauce nie doprzyj~cia 
(podobnie, jak nie do przyj~cia Sq reguly gry tak skonstru wane, 
ze zawsze wygrywa ten sam partner). 
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Tak zostaly zdyskwalifi'kowane wszelkie hipotezy zdobyte dro
gq intuicyjnq, a jednoczesnie niepodatne na em~iryczne obalell1.ie. 

6. W jakim stopnlu wynik ten moze wstrzqsnqe gmachem prze
konan swiatopoglqdowych? 0 model empiryczno-hilpotetyc2ll1Y, da
j'lcy si~ stosowae np. do ontologi.cznej strefy swiatopogl'ldu, mozemy 
bycs-pokojni. Nie wydaje siE: wprawdzie, by lkazda jego teza, brana 
z osobna, byla bezpoSrednio podatna na obalenie przez fakty. Ale 
calosc aparatury 'pojE:ciowej, wyst~puj'lcej w tezach teorii ontolo
gicznej, moze siE: okazac zle funkcjonuj'lca na obszarze naszego 
doSwiadczenia; tym samym doSwiadczenie sklaniae bE:dzie do ,prze
ksztalcenia lul:> nawet odrzucenia teorii. Mozna wi~c zastosowac 
tutaj, choc w wersji zmodyfilkowanej, mysl Poppera. 

Model intuicyjno-kategoryczny na,tomiast z racji samej swej 
natury nie jest podatny na obalenie. Ta'ki bowiem jest sens ter.minu 
"kategoryczny". Jego sytuacja wobec kryterium Poppera bylaby 
zatem bezna'dziejna, gdyby chciec go sprawdzac w doSwiadczeniu. 
Nalezy tu jednak z calym naciskiem zwrocie uwagE: na pewne "ale", 
nie ipozbawione znamion paradoksu: nawet najbardziej zagorzaly 
empirysta musi uznac, ze i.stnieje pewien gat'unek zdan, ktore na
lezy przyj'lc bez doswiadczalnego s~rawdzenia. S'l to same zdania 
doSwiadczalne. Postulat sprawdzalmosci we wszelkich swoich po
staciach odnosi si~ za'wsze do twierdzen nie bE:d'lcych bezipoSredniq 
relacj'l z doowiadczenia. Jesli zdania takie nie maj'l bye bezpodstaw
ne, musz'l si~ jakoo wylegitymowae swoimi ~wiqzkami z obserwa
cj'l realnego swiata. Ale prawu temu nie mog'l, rzecz jasna, podle
gae bezpoSrednie raporty z obserwacji. 

W stosunku do tego rodzaju raportow mozna zastosowae jed:n'l 
tylko metod~ kontroli, mianowicie zbadae, czy proces obserwacji 
byl dokonywany we wlasciwy sposob, w odpowiednich warunkach. 
Wiadomo bowiem, ze mog'l zajse okolicznosci zaklocaj'lce obserwa
cj~, czy to ze strony podmiotu O'bserwuj'lcego, czy tez ze strony 
przedmiotu lub pewnych okolicznosci towarzysz'lcych. Takim czyn
nikiem zalklocaj'lcym ze strony podmiotu jest np. stan upicia si~, 

a w mniej skrajnyoh przy,padkach zm~czenie, nieuwaga, istnienie 
z gory powzi~tych nastawien (to ostatnie moze powodowac pomylki 
w rozpoznanoiu np. u kogos, kto wyczekuje przed dworcem na bliskq 
osob~). 

Intuicyjno-kategoryczny model swiatopogl'ldu bylby wi~c do 
przyj~cia ja'ko model racjonalny tylko w jednym wypadku: gdyby 
dalo si~ wykazae, ze jego tezy S'l zdaniami empirycznymi, a spostrze_ 
zenia wyrazone w tych zdaniach spelniaj'l warunki pra widlowego 
postrzegania. 

http:obalell1.ie
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. Nie zamierzam rozstrzniac kwestii, czy rzeczywIscle w takim 
modelu mozemy miec do czynienia z danymi doswiadczalnymi. Jest 
to zagadnienie skomplikowane. Chcial!bym jednakze wskazac na 
pewne okolicznosci dajqce 0 tyle do myslenia, ze ·zdajq si~ nie 
pozwalac na zbyt pospiesnne oSqdzanie modelow intuicyjnych, 
jako nieracjonalnych. 

Otoz okazuje si~, ie napotykamy na dziwne trudnosci, gdy chce
my okreslic zasi~g poznania doswiadczalnego. Niewqtpliwie Sq empi
ryczne rezultaty poznania, wyrazone w takich zdaniach, jak "to 
jest z6lte", "to jest kwasne", "to jest okrqgle", "to jest chropowate" 
it,p. Czynnooc poznawcza, prowadzqca do tych rezultat6w, zawiera 
pewnq reakcj~ fizjologicznq organ6w zmyslowych. Mozna by po
wiedziec, ze czynnosc poznawcza jest empiryczna w najczystszym 
sensie, gdy utozsamia si~ z OWq reakcjq fizjologicznq. Ale niestety 
tego rodzaju czysta sytuacja nie jest nam dana, bo w najprostszym 
spostrzezeniu oprocz reakcji fizjologieznej wyst~puje ehociazby 
ezynnosc zaklasyfikowania przedmiotu spostrzezenia do jakiejs 
dziedziny Z:jawisk, np. klasy barw z6ltych. SpostrzezeiJ. bez tego 
rodzaju akt6w klasyfikujqcych moglibysmy poszukiwac najwyzej 
u noworod'kow, obdarzonych jeszcze pelniq niewiedzy 0 swieeie. 

Ale nawet najbardziej nieublagany empirysta nie b~dzie zamy
kal pozll1ania doswiadczalnego na poziomie mozliwosci poznawczyeh 
noworodka. A zatem juz w najbardziej elementarnych spostrze
zeniach zawi'era si~ skladn~k, kt6ry nazwac by nalezalo umyslowym; 
spostrzeganie nie jest biernym odbijaniem na zasadzie bodzca 
i reakcji, ale zaklada aktywnosc, nie dajqcq si~ opisac w terminach 
fizjologii narzqdow zmyslowych. 

Gdy przejdziemy 0 pi~tro wyzej, do spostrzegania relacji, 6w 
czynnik umyslowej aktywnosci jeszcze bardziej si~ uwydatni. Ale 
przeciez i to jest poznanie empiryczne, bo nrkt nie powie, ze zdanie 
"To jest wi~ksze oct tamtego" jest jakqs hipotezq, ezy rezultatem 
dedU'kcji, a nie bezposred,nim protokolem doswiadezenia. To sarno 
nalezy powiedziec po wejsciu na jeszcze wyzsze pi~tro, jakim jest 
spostrzeganie ukladow spoistych, jak wzory na dywanie, ksztalty 
znajdujqcych si~ naokoloprzedmiotow, zbiory dzwi~k6w ukladajqce 
si~ w melodi~ itd. Sq to juz nie pojedyneze relacje, ale jak by uklady 
relacji wzajemnie powiqzanych rela~jami wyzszego rz~·du. Tu 
spostrzeganie jest juz trudniejsze, bo nie kazdy potrafi dostrzee 
kazdy uklad spoisty. Najlepszych przykladow dostareza m·oze ma
lars two i muzyka, w ktorych jedni znajdujq obraz lub melodi~ 
(ewentualnie innego rodzaju struktury) tam, gdzie inni zzymajq 
si~ jedynie na bezsensowny zbi6r plam lub dzwi~k6w . I tutaj 
jednak ci, kt6rzy dostrzegajq uklad, nie dochodz~ do tego na dro
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dze rozumowan dedukcyjnych czy snucia hi'potez, lecz w rezultacie 
bezposredniego doswiadczenia. 

Skomplikujmy teraz calq sytuacj~ , 0 par~ doda tkowych ele
mentow: 0 doswiadczenie wewn~trzne, ktore moze si~ kombinowae 
z zewn~trznym, 0 spostrzeganie istnienia, ktore jest przeciez czyms 
innym nii spostrzeganie ja,kosci zmyslowych; 0 przezycia wartosci, 
kt6re tez majq charakter bezposrednich doswiadczen. Te rozne 
rodzaje doswiadczalnego poznania mogq si~ stopie w jednym akcie, 
jaik np. wowczas, gdy obserwujemy gr~ ludzkiej twarzy, przy jedno
czesnym rozumieniu przezye, ktore ta gra wyraza, i wartosciowaniu 
owych przezye od strony etycznej. Przyklad innej kombinacji : 
istnienie mOlze bye przezywane jako wartose, przy czym bogacenie 
si~ czy intensywnienie wlasnego zycia psychicznego odczuwamy 
jako jakies urastanie w istnieniu. Mamy tu do czynienia z aktami 
po~naw,czymi, kit&rym tr,udmo odmowie charakteI"u doswialdczaQne
go, choe juz bardzo odbiegajq one od elementarnych doznan zmy
slowych. 'J1alkie iWla§nie do'Swiadczenie ll'mowilismy si~ nalZywae in
tuicjq ~ntelektuallnq lub krotJko: linit:uilcjll. 

Widzimy wi~c, ze model intuicyjny rna prawo do kategorycznos
ci, to sarno prawo, ktore przysluguje wszelkiemu bezpoSredniemu 
doswiadczeniu. 

Bezposredniosci nie naleiy rozumiee w taki sposob, ja'koby cho
dzilo 0 poz:nania zupelnie pierwotlne, niczego nie zakladajqce. 
Nawet elementarny sqd em.piryczny typu "To jest czerwone" za
klada wiedz~ 0 istnieniu klasy barw czerwonych. 1m wyiszego 
rz~du jest doSwiadczenie, tym wi~cej prawdopodohnie zaklada 
uprzednich dOSwiadczen i wiadomosci, tym wi~kszych wymaga 
kwalifika'cji ze strony spostrzegajqcego. Ale. zuzytkowa'nie tych 
wszystkich danych dOikonuje si~ niejako w podswiadomoSci, swia
dornaSe natomiast nieprzezywa nic z dyskursu czy analizy. W re
zultacie otrzymuje si~ naoczne jalkby dojrzenie, a nie wniosek 
czy demys!. 

Poniewaz rezultaty intuicji bywajq cz~sto sporne, nasuwa si~ za
sadniczej wagi pytanie, jak zapewnic wartose wynikom aktow intu
icyjnych. Tch bezposrednioSe i pierwotnose nie pozwa'~3 na Siprawd:Zla
nie drogq ustalania ich stosunku do innych, bardziej bezspornych 
danych. Zostaje tylko OIpracowanie regul prawidlowego postrze
gania oraz badanie, czy dane spostrzezenie spelnia warunki prze
pisane przez reguly. Takie wskazowki dla oczywistosci intelektu
alnej podawal np. Kartezjusz. W naszych czasach podj~cie tego 
problemu jest zaslugll fenomenologii. Jako Iprzy,klad sluzye moze 
tu kartezjanska regula, by przyjmowae tyllko idee jasne i wyrazne. 
Albo wymaganie akcentowane przez fenomenologow, by podchodzie 

, . 
Znak - 5 
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do danych spostr2lezenia w Slpos6b walny od z g6ry powzi~tych 
nasta wieii., zalozeii., interpretacji. 

Wydaje si~, ze wszys 1Jkie te okolicznosci pozwalajq na uprawdo
podobnienie tezy 0 racjonalnosci modelu intuicyjnego. Nie widac 
bawiem dabrego powodu, dlaczego nalezaloby zaciesnic zakres 
doswiadczenia wylqcznie do elementarnych spostrzezeii. zmyslo
wych, skoro i one nie Sq czysto zmyslowe, a nad nimi nadbudowuje 
si~ wiele pi~ter ba-rdziej zlo.zonych doswiadczen, 0 ni€wqtpliwym 
jui; udziale czynnika umyslowego. Jednoczesnie trudno powiedzi-ec, 
ile pi~ter dozwolone jest w tym gmachu. To, ze Sq pi~tra, na kt6re 
pewnym umyslom trudno si~ wdrapac, nie musi swiadczyc 0 nie
istnieniu tych pi~ter. Z drugiej strony nie jestesmy wydami na 
lup zupelnej dowolnoSci, otwieraijqcej pole dla wszelkiego rodzaju 
halucynacji intelektualnych, poniewaz istniejq jakies metody legi
ty'mowania intuicji. To zas pozwala na postaw~ krytycmlq, czyli 
racjonalnq, nawet przy wyznawaniu modelu intuicyjnego. 

• • 
Nie poruszylem w t ych irozwazania'ch wielu innych wai:nych 

zagadnien tworzqcych pfOiblematY'k~ racjonalnoSci swiatopoglqdu. 
Pomini~te zostalo zagadnienie weW!l1·~trznych ZiwiqZik6w mi~dzy 
przekonaniami swiatopoglqdowymi. Niewqtpliwie, musi tu istniec 
jaka·s sp6jnase, jesli nasz zbi6r przekonaii. rna zasluzye na miano 
racjonal!nego. Blii:sze jednak okreslenie, na czym ta sp6jnosc polega, 
wymagaloby osobnych badaii.. Trzeba by np. ruzstrzygnqc, czy po
wiqzania mi~dzy t ezami majq bye wylqcznie natury formalno-logi
cznej , czy tez dopuszczalne Sq (i jak ewentualnie funk1cjonujq) jakies 
inne rodzaje zwiqzk6w. 

Pomini~to tez problem racjonalnosci zyciowych motyw6w, kie
rujqcych wyborem swiatopoglqdu. 0 wyborze bowiem decyduje 
nie tylko prawdopodobienstwo poglqdu rozwazane teoretycznie, 
lecz takze pewne praktyczne motywy, np. szansa etycznego rozwoju, 
stwarzana przez 6w poglqd. Racjonalnosc tego rodzaju motywacji , 
uwzgl~dniajqca calq kalkulaej~ "zysku" i "straty", to zupelnie oso
bny kompleks zagadnieii.. 

W tym zas, co zostalo powiedziane, nie mialem na celu ugrunto
wania takiego lub innego poglqdu. Chcialem raczej zasygnalizowa c 
niekt6re problemy i naszkieowae pewne dane sklaniaj'llce do 
ostroznosoi wobee rozstrzygni~e r&Wlnie pospieszny'ch, jak i j-edno
stronnych. 

Jesli wolno na koniec wyraz.ic wlasne "przeczucie", bez poda
wania uzasadnieii. , toproponowarbym rozwazyc, ezy przypadkiem 

" 

http:wyraz.ic
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oba modele nie znajdq zastosowania przy budowie w pelni racjo
nalnego swiatopoglqdu. Ta ugodowo wyglqdajqca propozycja nie 
jest pod)"ktowa'na latwym eklektY1Jmem, lecz 'P,rzekOOlam.iem 0 roz
legiosci swiata i bogatych mozliwoSciach ludzkiego umyslu. 

Najbardziej chyba plodna poznaW'czo jest zasada Kubusia Pu
chatka, ze nigdy nic nie wiadomo. Ten natomiast, kto z gory wie 
wszystko, najmniej rna danych, by dowiedziec si~ czegokolwiek. 
Dlatego nic lI1ie przesqdzajqc, spr6bowalem sformulowac tych kilka 
pytan i sugestii w sprawie jednego z najbardziej pasjonujqcych 
sporow naszych czasow - sporu 0 rozumne widzenie swiata. 

Ks. Witold Marciszewski 
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PRZEMIANY WSI W POLSCE 

Sprzeczne S,! poglqdy na temat wsi i jej perspektyw. Jedni 
twierdz,!, ze wies jest z natury rzeczy niezmienna i konserwa
tywna, typ zycia i zaj~c rolniczych jest wzgl~dnie trwaly i wy
znaczony prawami przyrody, st,!d tez wielkie skoki w dziedzinie 
nauki i techniki w niewielkim stopniu wywoluj,! zmiany na wsi. 
Inni zas podnoszq, ze rolnictwo ulega .nie mniej gwaltownym prze
mianom niz dziedziny wytw6rczosci przemysIowej, ze wies zanika 
i przeksztalca si~ w zurbanizowane osrod!ki wytw6rczoSci d6br 
rolny<:h, a kultur~ ludow,! pochlania gwaltownie masowa kultura 
zindustrializowanych i zurbanizowanych spoleczenstw. Z czasem 
dawni chl'opi i rolnicy przeksztalc<r si~ w technik6w-rolnik6w, 
'wieS w dawnym czy wsp6Iczesnym charakterze ust,!pi miejsca 
fabrycznej czy quasi-fabrycznej produkcji rolnej. 

Pytania te dotycz,! r6wniez rolnictwa i wsi polskiej. W szcze
g61nosci wak6I wsi polskiej kr'!z'! najsprzeczniejsze info:r:macje . 
i s,!dy. Dotycz,! one nie tylko tych dziejowych pers'Pektyw wsi 
w og61e 'i przyszlego, bardzo odieglego jeszcze jej wygl,!du i cha
rakteru, ale r6wniei: i obecnego jejstanu. Bardzo cz~sto spoty
kamy si~ z pytaniem: cow I a sci w i e i s tot neg 0 d z i e j e 
s i ~ n a w s i w Pol s c e? 

Odpowiedz na to pytanie jest tym trudniejsza, ze wies polska 
znal'azla si~ w warunkach ustroju socjalistycznego, a z drugiej 
strony wydaje si~ nie ulegac zadnym, wzgl~dnie tez niewielkim 
zmianom. Przeciez ta,k, jak przed drug'! wojn,! swiatow,! (a na
wet przed pierwszq) poprzez caly kraj wszerz i wzdluz ci,!gnq si~ 
prawie te same osiedla wiejskie - wierka liczba tych osiedli, 
obliicza'na przez statystyk6w na okolo 32000 miejscowosci. Jedne 
wyst~puj,! w postaci dlugich lailcuch6w zagr6d, g~sto do siebie 
przylegaj,!cych, inne zas w formie rozrzuconych kolonii; jedne 
w postaci rozleglych osad, inne malych przysi6lk6w. We wszyst
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kich tych osiedlach zag~szczenie zagr6d, stod6l i chat wiejskich, 
szachownica grunt6w, w<lskie pasy p61 - wydajq si~ piecz~towac 
trwalosc, niezmiennosc i tradycyjnosc zycia ludnosci wiejskiej. 

Sq to jednak tylko pozory niezmiennosci. Obserwator musi 
przede wszystkim stwierdz,ic, ze z topograficznego obsza,ru wsi 
w Polsce zniknql folwark. Reforma rolna 1944 roku, obejmujqca 
przekazanie chlopom ziemi stanowiqcej wlasnosc prywatnych wla
scicieli powyzej 50 i 100 ha (w cz~sci wojew6dztw) uzytk6w rol
nych, doprowadzila przede' wszystkim do zniesienia tradycyjnych , 
przewleklych i przez wieki trwajqcych konflikt6w mi~dzy wsiq 
a dworem, a nast~pnie do rozladowania stanu przeludnienia wsi 
i cz~sciowo do upelnorolnienia karlowatych i sredniorolnych go
spodarstw chlopskich. Byla to zmiana 0 donioslych skutkach, je'Sli 
si~ zwazy, ze na og6lnq liczb~ ponad 3 mIn gospodarstw chlopskich 
w Polsce gospodarstwa ponizej 5 ha stanowily 64% og6lnej liczby 
(rodzin bezrolnych bylo 590 tys., zas rodzin na gospoda,rstwie do 
2 ha bylo 747 tys.), a nalezalo do nich zaledwie 14,8% wszystkich 
uzytk6w rolnych. W tym czasie wielka wlasnosc rolna st'anowiqca 
na wsi 1% gos'podarstw obejmowala prawie polow~ og6lnej po
wieTzchni grunt6w wszystkich gospodarstw w Polsce 1, 

Reforma rolna lat 1944-45, przekazujqca chlopom 6070000 ha 
grunt6w, nadzi.elajqca ziemiq 1068000 rodzin chlopskich, zlago
dzila gl6d ziemi, wyst~pujqcy w Polsce tak silnie przed rokiem 
1939, stworzyla tez 813900 nowych gospodarstw "na dorobku" , 
ty&iq1ce now,Y'ch wsi ,iparcela:ndki!ch", obejrmujq'cych ludnoSc dwor
skq 2. Te wlasnie wsie okazaly s'i~ najbardziej podatne na urba
nizacyjne wplywy miasta. 

Do tych wst~pnych zmian, jakie zaistnialy bezposrednio po 
zakonczeniu drugiej wojnyswiatowej w Polsce, nalezy jeszcze 00
dac zmian~ granic Polski, kt6ra spowodowala przesuni~cie mas 
ludnosci na zach6d, na obszary 0 wyiszej kulturze rolnej, 0 wyz
szym stanie poziomu up-raw 1 narz~dzi produkcji. Zmiana granic 
i przeniesienie sil! wielkich rzesz ludnosci rolniczej na Ziemie 
Odzyskane spowodowalo tez wiele zm'ian w zyciu ludnosci, dopro
wadzilo do powstania nowych wsi "osiedlenczych" ze skompliko
wanq problematykq unifikacji ludnosci. 

JednakZe najwazniejszy i najdonioslejszy w skutkach proces 
przemian spolecznych wsi w Polsce r021poczql si~ wraz Z poczqt
kami industrializacji kraju, jakie nastqpily w Polsce po roku 1949 

trwajq nadal. Ten wielki wysilek narodu wyraz sw6j znajduje 

1 Rocznik Statystyczny za r. 1957, Warszawa 1958. 

2 Wies w liczbach, wyd. 3, Warszawa 1959, s. 8. 
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w powstaniu wielu wielkich miast i wielu osrodk6w przemyslo
wych, roz,rzuconych po calym kraju. 0 stopniu rozwoju przemy
slu w Polsce swiadczq nowopowstale huty, wielkie elektrownie, 
kopalnie w~gla, kombinaty chemiczne, zaklady przetw6rstwa su
rowc6w rolnych, fabryki samochod6w i sprz~tu komunikacyjnego, 
fabryki maszyn, fabryki tworzyw sztucznych, cementownie itp. 
Rozwin~ly si~ w Polsce nowe gal~zie przemyslu i nowe dziedziny 
us lug. Aczkolwiek w stosunku do polityki przemyslowej okresu 
planu 6-letniego w Polsce wysuwano szereg zastrzezen 3, to jednak 
wszyscy godzq si~ co do tego, ze Polska stala si~ krajem przemy
slowo-rolniczym z kraju 0 zacofanych stosun:kach gospodarczych, 
ze dokonala ogromnego post~pu zmniejszajqc r6Znice dzielq.ce jq 
od kraj6w zachodniej Europy. Nie spos6b wymienie wszystkich 
nowopowstalych miast i osrodkow przemyslowych. Wielki skok 
rozwojowy Polskiilustrujq dane por6wnawcze 0 poziomie wy
tw6rczosci pr,zemyslowej w Polsce 'W etosUiJlku do inny:ch kra<j6w 
z l10ku 1937 w por6mnaniu do roku 1956. J 'esli si~ zwazy, ze Pols,ka 
w okresj,e drugiej wojny swiatowej poniosla straty i zniszczenia, 
stanowiqce 38% swego stanu majqtku trwalego sprred wojny, to 
okaze si~, ze Polska w okresie pierwszej swej fazy industrializacji 
po roku 1950 osiqgn~la tempo uprzemyslowienia najszybsze w ca
lej historii rozwoju przemyslu polskiego, ze uzyskala takie osiq
gni~cia, jakie wiele kraj6w zachodnich uzysk1walo w okresie 2 i 3 
razy dluZszym 4. Liczba zaklad6w zatrudniajqcych powyzej tysiqca 
os6b w roku 1956 wynio~a 491 ,przedsi~biorstw, gdy 'W r'oku 1937 
wynosiia 305. 

Te wszystkie stwierdzenia nie majq za zadanie ukrye wielu 
brak6w tego okresu industrializacji kraju, jak np. przestanalosci 
parku maszynowego, niedosta,tecznego inwestowania niekt6rych 
gal~zi przemys·lu · spozywc;>:ego, przemyslu material6w budowla
nych, niskiego poziomu wydajnosci pracy itp. Majq one za cel 
wskazae tylko na ir6dla wieIkkh zinian, jakie pod wplywem ro
zwoju przemyslu w Polsce dokonaly si~ w stosunkach gospodar
czych i spolecmlych wsi. 

Nasz obserwator sklonny bylby twierdzie, ze te przeobrazenia 
dotyczq wylqcznie przemyslu i miast, a nie majq znaczenia dla 
stosunk6wna wsi. Tymczasem wywierajq one swe zasadnicze 
skutki na wies. Oto zmienia si~ calkowkie i w spos6b gwaltowny 
struktura zawodowa calego s'poleczeflstwa. Gdy w roku 1946 lud
nose w miastach wynosila w Polsce 7,5 mIn og6lu ludnosci, to 

~ A. K a l' pin ski, Zagadnienie socialistycznei indvstr iaUzacii PoLski, Warsza
wa 1958. 

4 A . K a r pin ski. op . cit., s, 50. 
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w roku 1958 liczyla ona 13,5 mIn, to jest wzrosla do 46,4% w sto
sunku do ogolu Iudnosci , gdy w raku 1946 stanowila 31,8% ogolu 
Iudnosci. Ta,k wi~c Iudnosc miejska w ci'lgu dziesi~ciolecia pra
wie podwoila s'i~. W tym czasie Iudnosc zamieszkala na wsi wy
nosila w roku 1946 - 16,1 mIn, za's w roku 1958 - 15,5 mIn, 
a wi~c zmniejszyla si~ nawet w stosunku do stanu z roku 1946. 
Ludnosc wiejska w roku 1931 liczyla 72,8% og6lu Iudnosci, zas 
w roku 1946 - 68,2%, natomiast w roku 1958 - 53,6%. 

Caly wi~c oIbrzymi przyrost Iudnosci w okresie od roku 1946
1956 w Polsce w liczbie okolo 6,1 mIn zgromadzil si~ w miastach. 
Ludnosc zajmuj'lca si~ rolnictwem spadlaz 60% og6lu Iudnosci 
w roku 1931 do 47,1010 og6lu Iudnosci w roku 1950, z tym, ie jesz
cze wi~kszemu zmniejszeniu ulegla w okresie do 1958 -roku. Ale 
z owych 6 mIn Iudnosci, 0 kt6r'l zwi~kszyly si~ miasta, oIbrzymiq 
wi~kszoSc stanowi Iudnosc przybyla ze wsi. Wplyw uprzemyslo
wienia spowodowal odplyw wielkiej masy Iudnosci ze wsi do 
miast. Jeieli przed rokiem 1939 prawie 3/4 IudnoSci produkowalo 
dla 1/4 Iudnosci pracuj'lcej poza rolnictwem, to obecnie mniejsza 
liczba os6b wytwarza dobra rolnicze nii Iiczba Iudnosci pracu
j'lcej w zawodach pozarolniczych. PowYZsze fa.kty ilustruj'l we
wn~trzne zmiany, jakie zaszly w stosunkach wiejskich. Stan ludzi 
;1b~dnych w rolnictwie, obliczany przed wojn'l na kilka milion6w 
ludnoSci - znikl calkowicie. Pocz~ly si~ dokonywac przemiany 
wsi jako grupy osiedleitczej, jej ludnosci, przemiany w sposobach 
gospodarow.ania i przemiany calej kultury wsi. 

ROZNORODNOSC WSI 

Przed okresem industrialiizacji wies polska byla wzgl~dnie 
jednolita i skupiala ludnosc zajmuj'lc'l si~ rO'Inictwem. Obecnie 
miasta i wielkie oSrodk'i przemyslowe tworz'l w lonie (!alego kraju 
pewnego rodzaju O'gnisika, osrodki miejskie i przemyslowe O't,o
czone calymi strefami wsi, zwi'lzanymi z tymi oSrO'dkami. Kola 
tych rejon6w cz~sto przecinaj'l si~ ze sob'l , przelamuj'l granice re
gionalne i wszelkie tradycyjne Jub administracyjne podzialy. Na 
calej mapie Polsk'i mO'glibysmy wyznaczyc owe ogniska miejsko
przemyslowe i ich zaplecza ze strefami wsi, zwiqzanymi z nimi. 
Gdy sPO'jrzymy na wies O'd strony O'wych centr6w miejskich i prze
myslowych, to' wyrainie widac, Ii dawne, chlO'Pskie, rolnicze wsie 
obecnie zm'ieniaj'l si~ co najmniej w czterech kierunkach. A mia
nowicie: przeks'ztalcaj'l si~ we wsie O'grodniczo-warzywnicze, wsie 
chlopsko-robotnicze, wsie-O'srodki IO'k-alne i wsie rolnicze. 
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Najsilniejszy wplyw wywiera miasto i rozwijaj'lce si~ osrodki 
przemyslowe na wies podmiejsk'l. Wsi'e polozone w promieniu 
okolo 5 km od miiasta (w zaleznosci od zlego lub dobrego pol'lcze
nia z miastem skefa ta kurczy si~ lub rozszerza) zmieniaj'l si~ 
z rolnych na wsie 0 gospodarkach war:zywniczych i ogrodniczych, 
a chlopi rolnicy zrywaj'l z tradycyjn'l gospodark'l wielokierun
kow'l i ,[ilrzestawiaj'l si~ na uprawy warzyw. Kontakty z miastem 
w tej strefie S'l codzienne, bo tez i moznosc codziennego dowozu 
w,ar.zyw i plod6w r·olnych do miasta i jednoczesnie moznosc po
wrotu z miast i pra'cy w gospodarstwie w tym samym dniu wy
kresla granice terytorialne dla tej strefy wsi. Wytwarza si~ tu 
specyficzny typ podmiejskiego rolni'ka, p:r>acuj'lcego na niewiel
~im gospodarstwie, ale tez ci'lgle podr6zuj'lcego ze wS'i do mia
sta, rolnika-kal1kuloatora, cz~sto w okresie zimy sklonnego zatru
dniac si~ w pra-cach sezonowych w miescie. 

W tej strefie wsi wa-rzywniczo-ogrodnrczych, ktore mozna by 
nazwac jeszcze osiedlami mieszkalnymi, ~amieszkuje jes'Zcze inna 
kategoria ludnosci. S'l to najcz~sciej przybysze z bardztiej odle
glych wsi, kt6rzy plI'"acuj'l w mieScie w charakterze robotnikow, 
pracownik6w administracyjnych, a kt6rzy tutaj nabyli dzialki, 
pobudowaii sobie domki rodzinne i na marginesie swej pra'cy 
w mieScie zajmuj'l si~ rowniez ogrodnictwemi warzywnictwem. 
Nie zyj'l oni, ani nie z'ajmuj'l 'Si~ sprawami wsi, zyj'l na jej pery
feriach, a calosci'l swej pracy i pr2lezyc Ci'lZ'l cio miasta. Tym bar
dziej odlegly jest stosunek trzeciej kat'egorii ludnosci do spraw 
wS'i i rolnictwa, kt6ra to kategoria zami,eszkuje cz~sto w tej stre
fie wsi podmiejskich, w, pobudowanych willach i dom'kach ro
dzinnych, a . rek,rutuje si~ z inteligencji miejskiej. 

Drugi typ wsi stanowi'l wsie chlopsko-robotnicz'e. Rozci'lgaj'l 
si~ one za strefq wsi podmiejsbch zwany,ch\ r6wniez os'iedlami 
pracowniczymi. Granice tej strefy S'l na.jbal'dziej plynne, gdyz 
wyznaczaj'l je pol'lczenia komunikacyjne. Najcz~sciej ten charak
ter uzyskuj'l wsie polozone w promieniu do 20 km ad miasta lub 
centrum przemysl'owego. Taka odleglosc bowiem pozwala dojez
dzac do pracy w miescie ·rowerem, motocyklem, autobusem a na
wet dochodzic pieszo. Strefa tych wsi poszerza si~ wzdluz szlak6w 
linii kolejO'Wych i linii autobusowych. Tak llJP. do Lublina dojez
dza codziennie autobus·ami i pociqgami okolo 10 tys. ludzi do 
pracy. 

Ludnosc tych w'si przechodzi wielki proces przeobrazen.', w toku 
k.t6rych ludnosc gospodars'iw malorolnych, karlowatych a nawet 
sredniorolnych przeobraza si~ w robotnik6w lub tez chlopow-ro
botnik6w. Prof. Cz. Bobrowski podaje, ze w okolo 800 tysiqcach 
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gO'sPO'darstw rO'lnych wlasciciele tych gDsPO'darstw zatrudnieni SCI 
w pracy w miescie, PO'ZH rO'lnictwtm1, a w O'kO'IO' 400 tysiqcach go
spDdarstw CZIDnkO'wie rodzin zatrudnieni Sq r6wniez PO'za swym 
gO'sPO'da'rs,tw€m rO'lnym. Zwykle wlasciciele tych gO'sPO'darstw za
rDbkujq w miescie, zas zO'na z dziecmi pracuje w gO'sPO'darstwie 
rO'lnym, pDdO'bnie tez dO'rastajqca mlO'dziez PO'szukuje pracy za
rO'bkO'wej w miescie. W przyblizeIlliu mDzna stw}erdzic za BO'brO'w
skim, iz " ...nie jest prz.esad.q powiedziec, ze niemal czwarta CZE:SC 
gosPO'darstw rO'lnych PO'siada dzis dO'ch6d ze zr6del pDza,rO'lniczych , 
wyzszy lub r6wny dO'chO'dO'w'i z rO'lnictwa 5. 

WreS'zcie wytwarza si~ trzeci typ ws·i - O'srO'dk6w lO'kalnych. 
Pr.zekszJtalcajq si~ w O'we O'srO'dki lO'kalne osiedla wiejskie PO'lO'
zO'ne przy hniach kDlejO'·wych lub drogach b itych, O'ddalO'ne O'd 
dwudziestu km i wiE:cej w stosunku dO' wielkiegO' miasta lub wiel
kiegO' centrum przemyslO'wegO'. PO'lozO'ne Sq O'ne zwykle w O'br~blje 
wiE:ksze·j liczby wsi O'dleglych O'd miasta, a lqczqcych si~ z nim 
PO'przez wlasntie wies - O'srO'dek 10'kalny. Te O'srO'dki lO'kalne przy
bierajqchaJ"aktet malych centr6w administracyjnO'-handlDwych, 
w nkh skupiajq siE: lO'kalne wladze administracyjne, tutaj znaj
dujq si~ sklepy, magazyny i biura gminnych sp6ldzielni "SamD
PO'mO'c ChIO'Ps'ka", ' zajmujqcych siE: S'kupem plO'd6w rO'lnych O'r az 
spnedazq artykul6w przemyslO'wych. W tych O'srO'dkach lO'kalnych 
znajdujq siE: filie przedsi~biO'rstw pailstwO'wych, tutaj tez lok a1i
zowane Sq O'srodki zdTDwia, punkty obslugi wete'.ynaryjnej, stacje 
Dbslugi rO'lnictwa itp. Tutaj majq swe siedziby przedsiE:biDrs,twa 
sp61dzi:elcre i paristwDwe (mleczal'1nie, gDrzelnie, tartaki) oraz 
osrO'dki administracyjne PGR. Zwykle w tych osrodlkach znajdujq 
si~ szkola, rkO'sci6l i w nich kDncentruje siE: zycie calej OkDlicy. 
W ten spos6b Dsrodek lokalny-wieS staje si~ jakqs namiastkq mia
sta, a wlasciwie posrednikiem miE:dzy wsiq a miastem - centrum 
przemyslDwym. Skupiajq Dne inte resant6w i klientel~ z calej OkD
hcy. Tutaj przetD rozw~jajq si~ zaklady ITzemieslnicze i zaklady 
uslug gDspodarczych. I DtD obserwujemy, jak dDtychczas wzglE:dnie 
jednDlita wies z ludnDsciq zajmujqcq si~ rDlnictwem przeksztalca 
siE: w wies-DsrDdek lokalny z ludnDsciq zr6znicDWanq. W tych 
wsiach wyst~puje bardzD liczna grupa ,pracowni'k6w umyslowych. 
urzE:dnik6w adminis,tracyjnych, gDspDdarczych, nauczycieli, per
sDnelu sluzby zdrowia, czyli skupia siE: tak zwana "dnteJi.gencja 
wiejska". Instytucje administracyjne, handlowe r02Jbudowujq siE:, 
tworzq nowe H'gendy, budujq swoje urzqdZJenta i wznOSZq zabudo

5 Cz. Bob row ski, Ekonomia na ekranie panoramicznym, ..Przegll\d Kultu

rainy" z dn. 5. XI. 1959 r. (Rok VIII), nr 45. 
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wania; cale przeto osiedle zmienia swoj charakter i upodabnia 
si~ do mia,st'a . Do oorodkow laka1nych sciqga ludnose Z okolic w po
szukiwaniu zarobku. W wielu o'Siedlach zarowno miejscowa inte
ligencja, j,ak i robotnicy wykupujq w centrum osiedia dzialki bu
dowlane i w pobliiu linii kolejowej czy tez szo.sy budujq swe 
wille i domki rodzinne pracownicy PGR, Gminnych Spoldzielni 
SCh i innych in.stytucji. Dlatego tez w tych osr.odkach lokalnych 
odplyw ludnosci do miast rownowazony jest jednoczesnym naply
wem ludnosci urz~dniczej, pracoWinikow umyslowych oraz robot
nlikow z innych okolic, gdy tymczasem we wsiach rolniczych wy
st~puje jedynie proces emigracji do miasta. InteligencjCol wiejska 
skupiajqca si~ we wsiach-osrodkach lokalnych jest zwykle rozpro
szona i zdezintegrowana. Dzielq jq roznice wyksztalcenia, stano
wiska spolecznego, zawodu. Z drugiej stt"ony nie pracujq oni, nie 
dzialajq na wsi w poczuciu spelnienia jakiejs mi'sji czy specjalnej 
roli, jakq przypisywala sobie dawna inteligencja wsi. Wsp61czesna 
inteligencja swojq prac~ na wsi traktuje po prostu jako zrodlo 
zarobku i wykonuje jq jedynre w poczuciu obowiqzku zawodo
wego. To nowe oblicze intehgencji wiejskiej zWiqzane jes.t z prze
j~iem roli reformatora przez pans-two. Nie brak jednak wSrod 
int.eligencji wi>ejskiej wielu jednostek poswi~cajqcych sw6j czas 
i wysilek w pracy spoleczmej i kulturalnej na wsi. 

Stwierdzmy wreszcie, ie ongis powszechny typ wsi rolniczej 
stanowi juz obecnie jedynie ' cz~se dzisiejszych osiedli wi'ejskich. 
W swym dawnym, jednolitym charakterze utrzymaly si~ one tylko 
na terenach barrdzo odleglych od mias.t, centrow przemyslowych. 
LudnoSe tych wsi w dals·zym ciqgu w swej wi~kszosci oddaje si~ 
rolnictwu, aczkolwiek ze wsi tych odbywa S'i~ ,rowniez emigracja 
do miast i pewna liczba ludnosci wyjezdza do pracy w mlescle. 
Niemniej jednak wies ta nie zmienia zasadniczo swego charakteru 
rolniczego. 

Moina wi~c sformu!.owae tez~ og61nq, ze wieS polska prze
chodzi proces przem~any ze spolecznosd 10ka1nej "zamkni~tej", 
z ludnosciq zawodowo niezroznicowanq, do wsi "otwartych" z lud
nosciq zroznicowanq zawodowo. Przy czym Hose ludnosci zawo
dowo czynnej w rolnictwie nieu'stannie maleje, zas ilose ludnosci 
pozarolniczej ciqgle wzrasta. Wzrasta tez liczba ludnosci zamiesz
kujqcej na wsii, a pracujqcej w zawod'ach poza rolnictwem. 

ZMIANY W EKONOMICE ROLNEJ 

Ukazany proces zrozmcowania wsi w Polsce wskazuje rowIllez 
na zmiany w sposobach gospodarowania. Oto dokonuje si~ prz€
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miana dawnego samowystarcza~nego gospodarstwa chlopskiego, 
nastawioneg,o na wytwarzanie wszystkich plodow potrzebnych do 
zaspokojenia potrzeb rodziny, i nast~pU'je przejscie do gospodar
stwa wymiennego, towarowego, produkujqcego na rynek celem 
osiqgni~cia jak najWli~kszego dochodu. 0 tym zjawisku swiadczq 
wyspecjalizowane wsie ogrodniczo-warzywnicze. Wlasciciele · tych 
gospodarstw Sq to juz wylqcznie mali przedsi~biorcy,' zajmujqcy 
si~ upraWq okreslonych plodow rolnyclf dla osiqgni~cia jak naj
wi~kszego zysku, a nabywajqcy na rynku srodki niezb~dne do 
utrzymania rodziny, ja'k i prowadzenia gospodarstwa. Ale ta 
zmiana gospodarstw chlopskich z na turalistycznych na wymienne 
widoczna jest i w innych typach wsi. Charakterystyczny jest za
nik wielu czynnosci produkcyjnych, jak np. tkactwa, bed.narstwa 
i w og6Ie wiejskich przemyslow Iok~nych, wyst~pujqcych na wsi 
przed rokiem 1939. Gospodynie wiejsKie przestaly calkowicie wy
piekac chleb, nabywajq zas pieczywo w miescie, nabywajq r6wniez 
masIo, w~dliny, materialy tekstylne w miescie, rezygnujqc z do
mowego wytwarzania np. plotna Inianego. Wyst~puje wi~c ogra
niczenie produkcJi i specjalizacja gospodarstw chlopskich. Wy
twarzajq one plody rolne - surowce, a nabywajq prawie wszyst
kie potrzebne im artykuly w miescie. 

W dziedzinie produkcji rolnej z roznymi wahaniami wyst~puje 
wyraznazmiana w kierunku rozwoju i w~ostu produkcji hodo
wlanej a zmniejszenia produkcji roslinnej. W dziedzinie produkcji 
roslinnej tendencje rozwojowe wsikazujq na wzrost uprawy oko
powych (ziemniaki, buraki cukrowe, bura'ki pastewne itp.) o,raz 
wzrost up'rawy roslin przemyslowych - a kurczenie si~ uprawy 
zb6z. 

Zmieniajq si~ nar~dzia pracy, znika mlocka cepami, ograni
czeniu ulega koszenie kosq, siew r~c~ny. Mlocamie, siewniki, zni
wiarki, a nawet koparki upowszechniajq ' si~, zas we wsiach zelek
tryfikowanych rolnicy pracujq przy uzyciu motorow elektrycz
nych. Na,wozy sztuczn~obecnie stosowane Sq przez wszystkich 
rolnikow. W roku 1938 w polskim I;olnictwie zuzywano 4,9 kg na
wozow sztucznych na jeden ha uzytkow roInych, gdy w roku 
1955/ 56 - 28,8 kg na jeden ha uzytkow rolnych. Dokonuje si~ 
w tej mierze dalszykrok naprz6d. Prawie w polowie wsi polskich 
zaprowadzona zostala energia elektrycma. W roku 1938 Pooska 
liczyla 1263 wsi zelektryfikowanych, czyli 3,1% ogolu wsi, w roku 
1956 zas - 16058 wsi, czyli 40,9010. Stan ten w ciqgu okresu po 
roku 1956 ulegl dalszej pop,rawie. Zaprowadzenie energii elek
trycznej na wsi wprowadza radykalne zmiany, aJbowiem wraz 
z przeprowadzeniem prqdu na wsi, chlopi nabywajq motory elek
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tryclme i w mJeJsce pracy r~cznej i pracy kDni stosujq prac~ ma
szyn. Niezaleinie od efekt6w spDlecznD-kuHuralnych zap["Dwadze
:nie e11€lTgii elekitryc~nej dalje pods,talW~ dO' zaJkup6w i upowszech
nienia si~ na wsi urzqdzen elektrycznych dO' ci~cia drzewa, urZq
dzen dO' IprzygDtDwywania paszy Draz wydDbywania wDdy. Praca 
staje. si~ hardziej zmechanizDwall1a. 

ObDk zmian w dziedzinie sposob6w i narz~dzi prDo.ukcji nDtuje 
si~ rDzw6j budDwnictwa gDspDdalTczegD Ij mieszkalnego na wsi. 
Obiektywny DbserwatDr musi zwr6cic uwag~, ii na wsi buduje si~ 
CDraz wi~cej Db6r murDwanych, stod61, dDm6w mieszkalnych i in
nych zabudDwaii gospDdarczych. W miejsce dach6w krytych SlDmq 
CDraz cz~sciej z daleka widziec mDzna da'chy pokryte blachq, da
ch6wkq czy ipapq. BudDwnktwD wiejs'kie unowDczeSnia si~ CDraz 
bardziej. 

Ale wskaza'nie na specjahzacj~ gDspDdarstw wiejskich, elek
tryfikacj~ wsi, przemian~ gDSipDdarstwa, wiejskiegD z natu.raJi
styczll1egD w wymienne, wskazanie na mechani.zacj~, zwi~kszenie 

stopnia zuiycia nawDz6w i CZ~SCiDWq racjonahzacj~ gospodarki 
ro1nej bylDby DdtwDr~eniem jedynie cz~sci Dbrazu wsi pDlskiej. 
Z drugiej bDwiem str'Dny wyst~pujq dalej wielkie braki i Dgrani
czeni,a pDls'kiegD rDlnictwa i wsi, kt6re hamujq dalszy rDzw6j. 
W dalsz,ym ciqgu tbDwiem plony w PDlsce Sq CD najmniej dwa razy 
niisze ll1iz w Za,chD<iniej EurDpie, a zaplanDWlwne na 'r,ok 1960 na
wDienie b~dzie 3-4-krDtnie niisze, niz w krajach 0' PDst~pDwym 
l'Dlnictwie 6. 

Wielu ekonDmist6w ostrzega, ze dalsza tak niska wydajll1Dsc 
w rolnictwie, a w 'Szczeg61noSci ll1iska wydajnoSc zb6i w kraju 
uprzemyslawiajqcym si~, rDzwijajqcym szy!bkD hDdDW1~, grDzi PD
w,iklaniami gDspodarczymi. PDz'a nisk q wydajnDSciq plDn6w wies 
polska charaikteryzuje si~ niskq wydajnDsciq pracy. Praca rDlnika 
n~e jest ll1aleiycie zra<:jDnalizowa'l1a i zOifganiZDWa[l'a ' i ust~puje 

w duiym IstDpntu stDsunkDm panujqcym w krajach 0' przodujqcym 
rDlnktwie. PO'zDstajemy pO'd tym wzgl~dem 0' wiele dziesiqtk6w 
la,t w tyle. Wydajil1O'SC pracy na wsi jest w PO'lsce 5-4 razy nii
sza w stosun!ku dO' wydajnDsci pracy w przemysle pDlskim, gdy 
tymcz'asem w NRF wydajno.sc pracy pracO'wnika zatrudniO'negO' 
w rO'lnictwie jest jedynie 0' polDW~ niisza od wydajnO'sci pracy ro
bO'tni'ka przemyslO'wegO'. 

ij A. B r Z 0 z a. Zagadnienie produkcji rolnej w gospodarce chlopskiej , [w:j 

Dyskusja 0 cenach...• Warszawa, t, I, S. 8; A. K a r p 1 ri. ski, M. R a k 0 w ski, 
Gospodarka Polski na tIe gospodarki ~wiata. Warszawa, 1959, s . 129. 

http:wydajno.sc
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Jakie Sq przyczyny niskiej wydajnosci plonow z hektara w Pol
sce 'i niskiej wydajnosci pracy na wsi? Nie tylko - trzeba sobie 
to powiedziec - niskie Sq j,eszcze naklady i!nwestycyjne w urZq
dzeniach meHoracyjnych, narz~dziach, zabudowaniach i nawozach. 
Z~sadniczq rol~ odgrywa rowniez niski w' porownaniu do innych 
krajow stopieiJ. wiedzy rolniczej i kultury rolnej, niski jeszcze 
s,topieiJ. mechanizacj-i r,olni'ctwa, rozdr,obnienie gospodarstw rol
nych, niedostateczny poziom organizacji zbytu plodow rolnych 
i zaopa,trzenia wsi, negacja zespolowego dzialania wsrod ludIliOsci 
wiejskiej. 

Badan1a przeprowadzone w wielu wsiach wskazujq, ze rolnic
two nie jest atrakcyjnq dziedz-inq pracy w Polsce w og6le i wsrod 
ludno.sci zamies~kujqcej na wsi r6wniez. Ustatnie mlode pokolenie 
mlodziezy wiejskiej, ktore przystqpilo do wykonywania sarno
dzielnej pracy - znalazlo s'i~ w swej wielkiej masie w miescie. 
Ankiety przeprowadzone wsr6d mlodziezy ostatnich lat szk61 pod- . 
stawowych wykazaly, ze marzy ana 0 przejsciu do miasta. Na kil
kanascie wsi tylko w jednej gromadzie blkoro mlodziezy wypo
wiedziaio si~, ze chce pozostac na wsi i pracowae w roln~dwie. 
Dlatego tez ws'zyscy mlodzi mieszkajqcy na wsi mogq bye trakto
wani jako potencjalni emigranci myslqcy 0 pracy w miescie. Lud
nose zajmujqca 'Si~ rolnictwem obecnie to przewaz,nie ludno.se 
stars'za. Jest ona pTzepracowana i stosuje prostq mechanizalcj~ 

z powodu braku rqk do pTa,cy. Jednakze mechanizacja ta dokonuje 
si~ przede wszystkim w gospodarstwach wi~kszych od 3 ha, a prze
de wszys.t'kim od 5 ha i powyzej. W gospodarstwa'ch do dw6ch, 
a nawet do trzech hektaTow 'I1ie oplaca s'i~ zatkupywanie mlocarni, 
motoru ani tez kupno siewnika czy zniwiarki. Dlatego tez w go
spodarstwach do 3 ha, kt6re stanawily w Polsce w roku 1954 
37,1% og6lu gospodarstw, nie bylo i nie rna zadnych szans .na me
chanizacj~ rolnictwa w formie zakiupu narz~dzi pracy przez poje
dynczych rolnik6w. Z drugiej strony gospodarstwa powyzej 3 ha 
os'iqgajq juz prawie prog indywidual,nej mechanizacji i zaopatrze
rna si~ w maszyny rulnicze. UdoskOO'lalenie dalsze w postaci wpro
wadzania traktorow, snopowiqzalek, kombajnow, samochodow jest 
juz ni'eoplacalne i 'I1iewykonalne przez niezrzeszonych rolnikow. 
Zadall1ie to majq wJlkonae Kolka Rolnicze i stworzony przez paiJ.
stwo Fundusz Rozwoju Rolnictwa. 

Starzejqca s.i~ ludnose pracujqca w rolonictwie tkwi nadal w nie
zrozumieniu dla wiedzy rolniczej, nie mogqc L?reszt q stosowae 
zdobyczy wspolczesnej agrotechniki w swych gospodarstwach. 
o ile przeto rolnicy latwiej przystosowujq si~ i korzystajq z ma

http:ludno.se
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szyn i nowych narzE:dzi rolniczych, 0 tyle wiedza 'rolnicz'a jest w za
sadzie poza krE:'giem ich zainteresowan. Ludnose opiera siE: w dal
szym ciqgu na chlopskim doswiadczeniu, na tradycyjnych wiado
m<»sciach przekazywanych ustnie z pokolenia na pokolenie, przy 
czym chlopi nadal odnoszq siE: z pogardq do wiedzy rolniczej, prze
kazywanej przez ,czasopisma, ksiqzki, odczyty, kursy, ba - nawet 
przez szkoly r dlnicze. Kultura rolna pr7Jeto czyni powolne postE:PY. 
Nie stosuje siE: racjonalnej techniki nawozenia, wlasciwego doboru 
ziarna siewnego ani tez inwentarza zarodowego. Zbyt powolne 
zmiany" nastE:pujq w tej dziedzinie, jak rowniez w dzied~inie me
tod zywienia i wychowu inwentarza, metod zmianowania pol 
i w uprawad~ . Na tym odcinku utrzymujq siE: jeszcze nadCliI naj
starsze tradycje. 

Rozdrobnienie gospodarstw wiejskich staje na przeszkodzie ich 
rozwojowi, a rozdrobnienie to wzmaga siE: coraz bardziej. Nieza
leznie bowiem od odplywu ludnosci ze wsi do miasta, wystE:puje 
jeszcze duze zaludnienie wsi, ilose ludnoscipracujqcej na roli 
w .3,tosunku do jednostki ziemi jest 0 wie.le wyzsza w Polsce w stc:r 
sunku do krajow zachodnich. Nadto prawie jedna czwarta rodzin 
zamieszkujqcych na wsi lqczy wykonywanie zawodu w miescie 
z pracq na roli. Polqczenie to jest mozliwe wskutek niewydajnej 
pracy w rolnictwie. Nad'to nadmierna ISza'chownica pol komplikuje 
do reszty sytua,cjE: drobnego rolnictwa w Polsce. 

Wspolczesna stliuktura gospodarstw rolnych i wsp61czesny stan 
organizacji spolecznej wsi zdajq siE: bye dwiema najtrudniejszyml 
barierami stojqcymi na drodze roz,woju rolnictwa i ws i polskiej. 

W tych warunkach przed wsiq polskq, rolnikami i panstwem 
jak i calym spoleczenstwem stojq wielkie zadania i wielkie trud
nosci do przezwyciE:zenia. RZqd stara siE: je przelamae m. in. przez 
program tworzenia spoldZ'ielni produkcyjnych. 'rrzeba jednak 
Sltwierdzie, ze rolnictwo polskie nie jest pozbawione perspektyw 
rozwoju" posiada wiele niewykorzystanych rezerw i mozliwosci 
znacznego zwiE:kszenia wydajnosci plonow jak rowniez i wydaj
nosci pracy przy utrzymaniu ustroju rolnego i powolnych jego 
zmian. 8wiadczq 0 tym przyklady kraj6w Europy Zachodiniej, kra
jow 0 ograniczonej ilosci ziemi, ze srednimi gospodarstwami i zin
tensyfikowanq gospodarkq, konkurujqcq skutecznie z wie1kimi gc:r 
spodarstwami Tolnymi 7. Wskaz,ujq na to rowniez przyklady ro1
nictwa kraj6w 0 najbardziej podobnych warunkach, tj. Czecho
slowacji i NRD, ktorych wydajnose z ha i wydajnose pracy jest 
znacznie wyZsza niz w Polsce. 

7 A. K a r pin ski, Zagadnienia socjatistycznej industrial izacji Polski, s . 15. 
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ZMIANY W ORGANIZACJI SPOLECZNEJ I KULTURZE WSI 

Doniosle zmiany dokonujq siE: r6wniez w organizacji spolecznej 
i kulturze wsi. Zmiany te nie zawsze spnyjajq postE:powi, a cZE:sto 
poglE:biajq jeszcze barrdz'iej trudlllOsci hamujqce rozw6j rolnictwa 

wsi polslkiej. 
Wies ulegla calkowitemu zatomizowaniu, dezintegracji i dezor

ganizacji. Do tego stopnia', ze sprawy wsp61dzialania na wsi czy 
zespolowego produkcyjnego dzialania s'1aly siE: w Polsce pewnym 
"tabu", kt6rego nikt nie chce dotykac. Wok6l :i:ycia spolecznego 
na wsi nagroma'dzilo siE: tysiqce obsesji: doktrynaJnY'ch, psych(}
logielll1yth i spolecznych. Zr6dla tych dbs€sj,i Sq wieloraikie. Na1j
gi~biej :i:r6dla te tkwiq jednak w trudnosciach, jakie dla prak
tycl'mej dzialalnosci wywolaly skutki dokonywajqcego siE: procesu 
rozpadu >tradycyjnej ol'ganizacji wsi z okresu feudalnego i indy
widuaJizacji, jaka nastqpila wraz z rozwojem kapitalizmu w Pol
sce i jego przenikaniem na wies. WiE:z spoleczna na wsi jeszcze 
w okrresie miE:dzy wojnami Uilegla czE:sciowemu rozkladowi. Skur
czyly siE: formy i rodzaje wsp6ldzialania na wsi . Wsr6d ludnosci 
wdejsktiej upowszechnila siE: postawa indywidualistyczna i kapita
listyczna, wlasciwa gospoda'I"stwu wymiennemu i towarowemu, 
jakim stawalo siE: dawne naturalistyczne gospodarstwo chlopskie. 

Ale juz 'przed wojnq chlop, pozos<1awiony sam sobie na malym 
gospodarstwie rolnym, odczuwal coraz bardziej koniecznosc wsp6l
dzialania. Dlatego tez przed wojnq rozwinE:ly siE: na terenie calej 
Polski formy prostej koopera'cji w postad sp6lek maszynowych, 
spoldzielni mleczaIl"skich, kas po:i:yczkowych, sp6ldzielni spo:i:yw
czych itp. Ten coraz silniejszy ruch sp6ldzielczy zapowiadal mo:i:ld
wosci zbudowania nowej spolecznej organizacji wsi i utorowania 
drog dla postE:pu rolnictwa polskiego. ' Jednak:i:e - jak slus'znie 
podkresla wielu autor6w - w okresie lat 1948-1955 nastqpila 
etatyzacja sp6ldzielczosci, kt6ra nie tylko odbila siE: ujemnie " ...na 
rozwoju ruchu sp6ldzielcz€go na wsi... ", ale na stosunku ludnosci 
wiejsk iej do ja'kichkolwiek form reorganizacji wsi i rolnidwa 8. 

Etalj;yJzacja spoldztielczosci, zwiqzana z doktrynalnymi probami 
reorganizacji wsi wbrew woli i swiadomosci iednostek, stworzyla 
wielkie trudnosci psychologiczne, kt6re hamujq pows tawanie n(}
wych form wsp6ldzialania miE:dzy rolnikami. Dlatego te:i: w zasa
dzie wspolczesna wies palska jest s'polecznie rozproszona . Wsp61
dzialanie wystE:puj€ w balrdzo skqpych rozmiarach. Ulegajq prze

8 M. Po h 0 r ill e , 0 zwiqzku pomi~dzy r6znymi elementami polityk i gospo
darczej w ~tosunku ao wSi, [w :) Dyskusja 0 cenach. ... , t. II, Warszawa 1959, s. 280, 
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mia:nie stosuiliki sqsiedzkie i stosunki Ipdkrewienstwa. Kurczq si~ 
one zna.eznie, a nast~pnie ulegajq ra.ejonalizacji i komercjalizacji. 
Wymiennosc i odplatnosc w stosunkach Sqsiedzkich zastqpila roine 
dawne zwyczaje i formy pomocy sqsiedzkiej i wioskowej . Ale row
nolegle do upowszechnienia si~ wsrod ludnosei postawy zracjona
lizowania i chlodnego ra·ehunku, nadal jednak przywiq:zanie do 
ziemi i do swojej wlasnosci jest bardzo duie. Ci, ktorzy pozostajq 
na wsi, potrafiq nadaJ procesowac si~ latami 0 miedz~, czy 0 pi~dz 
za,oranego pola. 

Ten kryzys, przekszialcenia i t,rudnosci W organizacji spolecz
nej wsi wyst~pujq na tle ostrych zmia.n w calej kulturze ·wsi. Ulega 
ona pewnego rodzaju U!rbanizacji. Przede wszystkim przyjmuje 
si~ kultura materialna miasta. Ludnosc zamieszkala na wsi mebluje 
si~, ubiera, je i mies21ka wedlug wzerow miejskich. Oczywiscie 
w roinym s.topniu, w ·r6inych stref ach wsi i regionalnych okr~
gaeh. Kultura miasta wlewa si~ wszystkimi drogami i sciezkamina 
wies. Jest to wla·sciwie 'kultura przedmiesc i 'powierzchowna cz~sto 
kultura uiycia i "dorabiania si~" dawnych warntw drobnomiesz
ezansklch. Tak np. eharaikterystyczne jest nasladownictwo ubiOTOW 
miejskkh przez ml.odziez, np. noszenie 'zegarkow na 'r~kach cz~sto 
wczasie wykonywaJllia pracy fizycznej. Zmieniajq si~ sposoby 
urzqdzania domu, jedzenia, rodzaje potraw, sposoby ieh podawania 
i przyrzqdzania. Wszystko odbywa si~ na wzor miejski. Przy 

.ogromnym wz;roscie stopy zyciowej luooosei wiejskiej - ez~sto 

U!rbanizacja wsj wyraza si~ rowniez w formach nega.tywnych 
pijanstwa czy tez chuliganstwa mlodziezy. Ludnosc zamieszrkujqca 
na wsi staje si~ miejska nie tylko w ubiorze, jedzeniu, mieszka
niu, przyjmuje ona rozrywkti , obyczaje i zwyczaje miejskie. Co
dzienna gazeta, sluchanie radia, staly si~ powszechnym sposobem 
kontaktu 'ze swiatem. Ludnosc stala si~ bardziej o.swiecona i uswia
domiona na1rodowo, spolecznie i politycznie. 

Zanikajq resztki kultury ludowej. Wy'piera je kultura wspol
czesnego miasta i zind'llStrializowanego spoleczenstwa. 

Kultura wsi wspolczesnej jest pewnq symbiozq, w ktorej wsp01
uczestniczq n iekt6re elementy i wartosci znane nam z dawnej kul
tury ludowej 'obok elementow kul:tury zindusltl1ia<lizowalIleg,o mias'ta. 
To co wyda1je si~ trw/ac jeszcz-e zdalwnych wz;drow zycia w chall"ak
terze ludmosci wi ejslk i·ej , Itopraicowitosc, odpowi€'d.zialnosc, U!por 
i wytil"walosc. Obok 'nich !Wys.t~puje postawa iJl1Jdywiiduallis tyc.zna , 
ch~c utrzyma'IlIiia nieza'l€limosci, bra'k ralcjonali'za1cji dz;ia1ania . Trudno 
odtworzyc w kr6!tkim sj'lntetytcznym szkiocu 'dbraz moza·~ki kuJtural
nej dzisiejszelj wsi pO~l'Ikiej. ~szJtaJt 'jej je.'it dynamiczmy. Poszcze
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g61ne ctzied7!iny kul'tury wsi ulega,jCl bowiem szybkim zmianom na 
tle industrializa'cji kraju. 

W ten oto spos6b we wsi polskiej, tak jak i wsr6d ludnoSci in
nych kraj6w, dokonaly sit=: w ciClgu okresu po drugiej wojnie swia
towej wielkie przemiany. Rozpadly sit=: poclstawy dawnych przecir
wieils tw mit=:dzy wsi q a miastem, mit=:dzy kulturq wsia kulturCl 
miast a. Wies wsp6!czesna staje sit=: formCl zycia ludnosci zindustria
liwwanego spoleczenstwa. 

Jan Turowski 

Znak - 6 
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CYFRY ZYCIE CODZIENNE 

Argument, zaczerpni~ty z "Rocznika Statystycmego" w pry
watnej dyskusji, nie rna u nas autorytetu, kt6rym by przechylal 
szale. Najlagodniejsi adwersarze zaraz przytaczajq znanq anegdotk~ 
Boya (moja zona nie zdradz'a nigdy, 3 zona sqsiada - co dzien; 
srednio zony ,zdradmjq nas co drugi dzien), a bywajq i zarzuty 
ostrzej sformulowane. I nie bardz·o wiadomo, od czego tu zaczqC, 
alby rozsuplac skomplikowany w~zel przyczyn takiego stanu rzeczy. 

Czy tylko smutne doswiadczeni'a? A moze - i to w powaznej 
mierze - spoleczny brak obycia z tablicami i liczbami, nieumie
j~tnosc odczytywani'a z ni,ch zywych ludzkich spraw, skh;bionych 
ze sobq i warunkujqcych si~ wza,jemnie? Naturalnie, ze S'tatystyka, 
wyrywajqc z badamd kwestii tylko jej jeden, ilosciowy, wymierny 
aspekt - nie zawsze moze ukazac calq zlozonosc prOiblemu, wy
dae orzeczenie os,tateczne, nie podlegajqce apelacji. Jest ona jednak 
najsubtelniejszym - sposr6d istniejqcych - no.rz~dziem badaw
czym. ReaguJe ostro - wprowadzeniem w blqd - na kazdq nie
konsekwencj~ w pozastatystycznych zalozeniach poznawczych. 
A jako metoda rozpatrywania masowych zjawisk i proces6w spo
leczno-·gospodarczych, to juz na pewno nie da si~ zastqpie - samq 
"wiarq i czuciem". 

Tymczasem... "Rocznik Statystyczny 1957" wydano w nakladzie 
stutysi~cznym. Nast~pny - w czterdziestu tysiqcach. Najnowszy 
opracowany lepiej, niz ktorykolwiek z wydanych po wojnie
ukazal si~ jut t)rlko w trzydziestu tysiqcach egzemplarzy. Dla po
r6wnania przypomnE;, ze przedwojennego "Malego Roczrtika 1939" 
wydrukowano sto tysi~cy 'Sztuk. Na tIe og61nego, kilkakrotnego 
wzrostu czytelnictwa i w Polsce, i na swiecie, ta "statystyka" 
sarna w sobie - zasluguje na rzetelnq analiz~ przyczyn i prak
tyczne wnioski. A poniewaz 0 informacje "Roczrtika 1959" no. 
temat kilku aspektow problemu tzw. ,,stopy zyciowej" oparte Sq 
poniZsze refleksje - kwesti~ spolecznej percepcji danych staty
stycznych pozwolilem sobie umiescic na .wst~pie. 

ILE W POLSCE JEST WALUT? 

Na ostateczny efekt roczny pra,cy calego spoleczenstwa, czyli 
na doch6d narodowy, sklada siE; nieskon,czenie wiele rodzaj6w wy
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robow (bqdz usiug), rozniqcych si~ cz~to diametralnie pochodze
niem, przeznac~eniem, cechami fizycznymi itd. A wi~c zsumowac 
mozna - tylko ich ceny. Zloty polski, ow ' wspolny miernik, jest 
w ninie'jszym artykule poj~ciem podstawowym. Dlatego trzeba je 
sprecyzowae. 

"Czarny rynek", rzecz jasna', wyklucza.my. A nad zIotowkq, 
z ktorq, kazdy z nas, spotyka si~ codziennie kupujqc zywnosc ezy 
ubranie, dlugo rozwodzic si~ chyba nie warto. Klopoty, jakie ona 
nam sprawia, majq charakter na wskroS praktyczny. Dla porzqdku 
nadajmy jej nazw~ "zlotowki kons·umpcyjnej". 

Bo juz mamy drugq - powiedzmy - "inwestycyjnq". Kiedy 
bowiem "abstrakcyjny" zloty polski, zostaj€ skierowany przez pan- , 
stwo nie do ki'eszeni obywatela', a na roz]oudow~ gospodark,i 
jego sila nabywcz-a ulega wyraznej zmia-nie, nadspodziewanie zwi~
ksza si~. Dlaczego? Dlatego, ze ceny wyrobow inwestycyjnych, np. 
mas·zyn lub urzqdzen przemyslowy,ch, ustala si~ U ' nas w zasadzie 
.na poziomie kosztow ich wytworzenia. Mowi~ "w zasadzie", gdyz 
do kosztow tych bywa cz~sto doliczany niewielki, kilkuprocentowy 
zysk, a niekiedy - ustalajqc cen~ - zaklada si~ nawet wi~kszy 
lub mniejszy deficyt. 

J ednak rzeczywista wartosc wytworzonego w przemysle ci~z

kim dochodu, musi zostae jakos zre·alizowana. Zadanie to spelniajq 
wlasnie artykuly konsumpcyjne, dzwigajqc na sobie - obok zy
sku, ktory same przynoszq - zysk przemyslu ci~zkiego, co w su
mie daje nieproporcjona,lny, nieraz kilkusetprocentowy narzut na 
k03zty ich wytworzenia. Tym sposobem - w skali calej gospo
darki - wszystko si~ bilansuje. 

Istotna roznica mi~dzy zlotowkq "inwestycyjUq" a "konsump
cyjnq" polega wj~c na tym, ze i,ch sily nabywcze nie Sq r6wne. 
Mowiqc inaczej - a zgodnie z termi'nologiq i metodologiq ekonomii 
marksowskiej, wedlU'g kt6rej dokonuje si~ u nas stosownych obli
czen - zlotowka "konsumpcyjna" jest rownowaznikiem mniejszej 
ilosci pra'cy spolecznie niezb~dnej, czyli wartosci. Sprowadzenie 
tych dwoch "walut" do wspolnego mianownika bez super skom
plikowanych przeliczer'i nie jest mozJilwe. Tak wi~c, poslugujqc si~ 
zlot6wkq do ekonomicznych ustalen i porownan, nie wolno zapo
minac, 0 ktorej z nich mowa. Oczywiscie, ze w tym stanie rzeczy 
wiele z nich moze bye tylko "grubym" szacunkiem, a niektore 
wr~cz bl~dem. 

REZULTATY NASZEJ PRACY 

"Rocznik Statysty<:zny 1959" informuje, ze dochod narodowy 
Polski - najwazniejszy wskaznik ekonomiczny - wzrastal w dzie

http:wyklucza.my
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si~cioleciu 1949-1958 systematycznie, osiqgajqc w roku os tatnilm 
214% poziomu wyjsciowego. Jest to b3rdzo duio. Znaoznie wi~cej, 
nii; wynosi przeci~tn a. swiatowa, a w przyblizeniu ty1e sarno (jesli 
chodzl 0 tempo, ktorego nie nalezy mylic z maSq przyrosrtu), co 
srednia NRF, Grecjl czy Austrii, to jest trzech obecnie najszybciej 
si~ rozwiljajqcych krajow Zachodu. 

Obliczenie powYZsze oparto 0 system cen z 1956 roku. Gdy
bysmy za podstaw~ przyj~li system inny - rozniqcy si~ ni-e tylko 
wysokosciq cen ·po.s~czegolnych produkt6w, ale, co wai:niejsze, 
relacjq antykulow konsumpcyjnych do inwestycyjnych, czy nawet 
zmienili metodo16gi~ obliczen - wska'znik zapewne ruszylby si~ 
o kilka, a moze i kilkanascie punktow w g6r~ lub w dol. Jednak, 
jesli wierzyc amerykanskiemu ekspertowi, prof. Kuznetsowi , to 
i tak ustalenie globalnej sumy dochodu narodowego, przy naj
lepszej na'wet ewidencji, bez omylki rz~du 100io jest niepodtobien
s1.wem. Nie rna co spierac si~ wi~c 0 cytoWiany wskaznik czy 
'0 kwot~ 321 miliardow zlotych, osiqgni~tq w 1958 roku. Ale warto 
jq zapami~ta(:. Orientacyjnie - ' pami~tajmy 0 dynamice - wy
:z.nacza ona granic~ naszych finansowych mozliwosci, jesli chodzi 
o poziom zycia, kultur~, rozbudow~ gospodark! itd. 

A sam fakt szybkiego wzrostu zdaje si~ nie podlegac dyskusji. 
Co rok gospodarka nasza zatrudniala wi~cej ludzi i narz~dzi pracy, 
rosla wi~c masa dochodu. Co rok ludzie ci dysponowali wi~kszym 
doswiadczeniem i lepszymi urzqdzeniami, wzras'ia,la wit:c ich wy
da,inosc, a z niq - dochod narodowy "na glow~" kazdego pra
cownika. 

DZWIGr A CZEKOLADA 

Wiadomo, i;e na dochod narodawy skIadajq si~ glownie pro
dukty (netto, po odj~ciu materiaIowych kosztow ich wytworzenia) 
ro:i;nych gal~zi przemyslu i rolnictwa. Dlatego interesujqcy jest 
pr,oblem, w jaki sposob praca ka'zdej z nich tworzy ten dochod, 
czyli - inaczej m6wiqc - jaka jest jego postac fizyczna, propor
cja obrabiarek do materialow wlokienniczych, parowozow do 
mi~sa, dZwig6w do czekolady itd., irtp. 

W rozpatrywaniu tej kwestii nieoceni1onq pomocq slui;yc powi
nien - w najnowszym "Roczniku" po raz pierwszy opubliko
wany - schemat bilansu wytwarzania i podzialu dochodu naro
dowego z 1957 r:oku. Zestawia on z jednej strony zrodla jego pow
stawania, a z drugiej - cele, na ktore zosial zuzyty. Przyjrzyjmy 
si,~ mu blizelj. 



------ --

645 BOHDAN SKARADZIlQ'SKI - CYFRY I ZYCIE CODZIENNE 

Nasz przemysl budowy maszyn, a wi~c produkujqce doskonale 
(nawet na eksport) stocznie, wszystkie fabryki samochod6w i mo
tocykli, wytwornie urzqdzen przemyslowych i srodkow transportu. 
W dziesi~cioleciu, 0 ktorym mOlWa, byly one wybitnie uprzywile
jowane, jesli chodzi 0 naklady inwestycyjne. Zatrudnienie 
w 1957 roku - 703 tys . ludzi. WedJug Itegoz bilall1Su wartooc calej 
produkcji - 69 miliardow uotych (brutno). Natomiast zacofany 
technicznie i uposledzony inwestycyjnie przemysl spozywczy 
zatrudniajqc 0 'Polow~ mniej pracownikow - dad z siebie 134 mi
li.ardow. Az dwa razy wi~cej , a cztery - liczqc na jednego za
trudnionego. 

Jeszcze jeden przyklad. Cala nasza energetyka, w tym nowo
czesne elektrownie w Skawinie, 2eraniu i J aworznie; hutnictwo 
zelaza, Nowej Huty nie wylqcz,a.jqc; przemysl gorniczy z w~glo

wym, narodowym przemyslem Polski na c21ele - 0 lqcznym za
trudnieniu 572 tys . - wypracowaly razem 54,5 mi1iardow. Zas 
wl6kienn ictwo, najba~dziej zaniedbana technicmie galqz naszego 
przemyslu - 364 tys. ludzi - 59 miliardow. Czy z tego moma 
wyciqgnqc wniosek,ze stare, przed osiemdziesi~ciu la,ty 'budowane 
fabryki Geyera czy Poznanskiego pracujq dzis efektywniej niz, po
wiedzmy, Nowa Huta? Nonse!l1s. Naturalnie, ze w przemysle spo

. zywczym zamazujq obraz rzeczywistooci: wodka, papie'rosy i zysk i 
z dostaw obowiqzkowych. Ale glownq przyczynq jest system cell. 
Produkcj~ Nowej Huty oblicza si~ bowiem w zlotowkach "inwe
stycyjnych", a bylej fabryki Geyera - w "konsumpcyjnych". 

W tej sytuaClji oczywiscie konkretne ustalenie wplywu wzrostu 
dochodu narodowego na popraw~ materia<lnych warunkow zyoia, 
a co za tym idzie spolecznej weryfikacji zalozen polityki gospo
darczej - jest utrudnione. 

KWESTIE PODZIALU 

Z wytworzonego dochodu spoleczenstwo must si~ utrzymac, 
a takZe - chcqc rozwijac gospodark~ - powinno wydzlielic jego 
cz~sc na inwestycje i zapasy. Wi~ksze spozycie m lat pi~c, to zna
czy odpowiedn ilo mniejsz.e - dzis. Wedlug ostatniego "Rocznika" , 
wysilek oszczp,dnosciowy narorlu, w ktorego rezultacie nast~powal 
tak szybki przywst dochodu, ksztaltowal si~ w dz.iesi~cioleciu 
1949-58 nast~pujqCo: 

1951 195211953 1954 1955 1956 1957 1958Rok' 19<9/,"50 -77,6 78,4Spo:iycie (%) 85 80 80,4 80,3 78,5 78,578 172,9 
19,6 22,4AkuIDulacja (% ) 15 20 22 27,1 21,6 10,7 21,521,5 
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Auto;rzy tego obliczenia przyj~li ceny 1956 roku, gdyi inacz€j 
obciqienie spoleczenstwa akumulacjq w poszczeg6lnych lat,ach, 
by!oby niepor6wnywalne, I zmi,any tych obciqien zosta!y oddane 
raczej wier,rue. Na przyk!ad rok 1950 - wymi,ana pieni~dzy, czy 
rok 1953 - styczniowa regulacja cen i plac cha,rakteryzujq sd~ 
naglym spadkiem spoiycia, a rok 1956 - "Paidziernik", jego wy
rainym przyrostem. 

Ale odczytanie tabelki w ten spos6b, ie - przyk!adowo w 195'5 
roku - spoi:ylJi'smy rzeczywiscie 78,4% rezultat6w swojej pracy, 
byloby b!~dne. Dlaczego? 

Po pier.wsze - zn6w ten samprdblem - spozY'cie zostalo obli
C2')one w innej "walucie" ni'z akumulacja. A poniewai: zlot6wka 
"konsumpcyjna" rna mniejszq sil~ nabywczq, fizyczny udilia! spo
zycia w dochodzie narodowym musia! bye w rzeczywistosci nii

.szy, aniieli 'by to wynika!o z przytoczonych za "Rocznikiem" liczb. 
I po drugie - jak wiadomo - ceny w omawianym dziesj~cio

leoiu zwyzkowa!y systematycznie. Dotyczylo to wszystkich rodza
j6w wyrob6w. ale konsumpcyjnych w stopniu znacznie wi~kszym 
nii: inwestycyjnych. W rezultacie te pierwsze. liczone w cenach 
pMniejszych, a wi~c relatywnie wyzszych, stwarzajq zludzenie 
wi~kszej masy. Dobra inwestycyjne natomiast, kt6re zdroialy 
takze - ale w por6wnaniu z konsumpcyjnymi wyraznie mniej 
wymienionym wskaznjkiem procentowym maskujq sw6j istotny 
udzial w 6wczesnym dochodzie na,rodowym. I tak wed!ug innego 
szacunku G16wnego Urz~du Statystycznego, dokonanego w cenach 
tegoz 1955 roku, kt6ry wzi~lismy tytu!em przykladu - spozycie 
wynioslo tylko 68,2%. A to jest rozl1!ica. 

Rzeczywiste obciqzenie spoleczenstwa akumulacjq, byro wi~c 

w calym dziesi~doleciu wi~ksze, niz na to wskazujq cytowane 
lic2')by. Jesli zas trzymae si~ juz por6wnania z NRF, nasuwa si~ 

Wlniosek, 'ze w pr,ZYibli'zeniu ,takie samo tempo ptI"ZY'TOstU d'OChodu 
narodowego, osiqgn~Hsmy z wi~kszym wysHkiem. W 1956 roku bo
wiem, a jest torok 0 najmniejszych stosunkowo .obciqzeniach u nas, 
Niemcy Zachodnie przeznaczy!y do zakumulowania 32% sw()jej 
produkcji, podczas gdy my - okolo 35%. 

Podsumujmy. W latach 1949-1958, doch6d narod'Owy Polski 
wzr6s! 0 114%. Konkretnych zr6deli fizycznych "nosnik6w" tego 
przyrostu - p6za og6lnikiem: rozw6j przemys!u - wskazae nie 
potrafimy. Wzrost akumulowanej cz~sci byl jeszcze szybszy, zwi~
kszy!a si~ ona mniej wi~cej 0 219%. Pami~tamy, ze wskaznik ten 
nie eliminuje deformacji powodowanej systemem cen. Spozycie na
tomi.ast - to jest ta cz~sc dochodu narodowego, kt6ra w danym 
okresie bezposrednio wyznacza tzw. "stop~ zyoiowq" lu.dnosci 
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I
podnioslo si~ rowniez p'owai:nie, ale jui: wolniej, tylko 0 (w przy
blizeniu) 106% • Wymowa tego w$kaznika tei: nie jes't wolna od 
znieksztalcen. Oslabia jq - oprocz ruchow cen - WZirOSt ludnosci, 
ktory wyni6s1 w tym czasie 5400 tys. osob. 

PLACE 

Przejdzmy do spraw przyzi,emniejszych. Podzial mi~dzy oby
wateE dochodu narodowego - a mowiqc scislej, tej jego cz~sci, 
ktnra decyzjq panstwa zostala przeznaczona do spozycia - doko
nuje si~ poprzez sys'1em plac. Dzielqc ogolny ich fundusz przez 
liczb~ zatrudnionych otrzymamy polskq przeci~tnq pensj~ mie
si~cznq, czyE tzw. "sredniq plac~". Wysokosc jej ksztaltowala si~, 
jak naS't~puje : 

Rok: 11949 1950 1951 1957 1953 1954 1955 1956-
1183 

1957 
-~ 

1362 

1958-
1446 

Srednia 

pJaca ill zl: 1446 567 625 689 968 1029 1069 

Trzykrotnego wzrostu, jak by to wynika:lo z przytocl'JOnych 
liczb, nie nalezy jednak rozumiec doslownie. W mi~dzycz:asie bo
Wfiem nastqpila takze zwyzka kosztow utrzymania, niwelujqc 
w pewnym stopn1u efekt wzrostu pla>c. W cytowanym "Roczniku", 
nte rna danych, ktore by umoi:liwily ustalenie rzeczywistego 
a nie tylko n()lIl1inalnego - wzrostu uposazen. Zeby cl'owiedziec 
si~, iz w 1955 roku 1 zloty mial s'il~ nabywczq rOWiIlq 57 groszom 
z 1949 roku, trzeba zajrzec do "Rocznika 1957". Pozniej, to jest 
w latach 1955- 58, koszty utrzymani'1l podniosly si~ '0 dalsze 70/0. 
Wykonanie odpowiednich przeliczen nasuwa wniosek, ze realna 
sredni'a placa wzrosla z 466 zl do 609 w ,1955 roku, a nast~pnie 
do 767 - w ] 958, to jest 0 okolo 640/0. Caly rachunek jest oczy
wiscie przyblizeniem, nie uwzgl~dnia np. "ukrytej" zwyzki cen, 
ale minw wszystko wzrost realnych uposazen nie byl maly. 

Do "sredniej placy" , pasuje "jak ulal" przypomniana na wst~
pie anegdotka Boya. WychwytujqC z badanej masy, sposrod setek 
tysi~cy znoszqcych si~ wzajemnie odchylen - najogolniejszq pra
widlowosc zmian - "srednia placa", tak jak kailda przeci~tna, 
przechodzi do p-orzqdku nad najbardziej nawet charaKteTystycz
nymi przypadkami indywidU'alnymi i moze maskowac krzyczqce 
wprost dysproporcje. Nie warto poruszac dysproporcji ogranych 
publicystycznie - odszukajmy wi~c inne. 

Przede wszytstkim - regiona,lne roznice poziomu 'plac. Wydaje 
s i ~, ze nte ulegly one w lata·ch 1949~58 wyrazniejszemuzmniej
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szeniu, a bye moze - odcinkowro wZTosly. W bIku wybranych 
wojew6dztwach, w 1958 roku odsetek pracownik6w fizycznych se'k
tora uspoleczni,onego, zarab~,a jqcych do tysiqca zlotych miesri~cz

nie - wygIqdal tak: 

Katowice IGdansk IKielce Bgdgoszcz IRzesz6w I Lublin IBialystok II 15,0 24.6 27,1 28,3 30,0 35,6 37,7 

Na skutek proces6w cerutralizujqcych pogl~bih si~ prawdopo
dobnie rozpi~tO'se poziomu pbc pomi~dzy wielkimi osrodkami miej
skimri. - gdzie skupia sd~ zycie gosrpodarcze 'oraz "olimp" kultu
raIny i naukowy - a ich bezposrednim :lJapIeczem. Por6wnajmy 
odsetki zarabiajqcych do tysiqca zlotych w Warszawie (22,3) i wo
jew6dztwrie warszawskim t31 ,4); w Lodzi (17 ,1) i wojew6dztwie 
16dzkim (25,3); w Poznaniu (18,2) i wojew6dztwie poznansk~m (30,2). 
I tu wzi~lismy ceIo'W'o r obotnik6w; dla pracownik6w umyslowych 
r6znice bylyby jeszcze j askra'Wsze. 

Przyjrzyjmy si~ uposazen~om kobiet. BUsko 'Polowa (49,6%) 
kobiet pI'a.cujqcych fizycznie, a 40,I°io - umyslowQ, za rabia nie 
wi~cej niz tys1qc zlotych. Dla m~zczyzn oopoWliednie liczby wy
noszq: 15,7 i 9,6. 

Nas'Uwa si~ wniosek, ze gros pracujqcych (poza domem) kohiet 
to zle oplacane, niewykwalifikowane robotni,ce i nieprzygotowane 
do p~a-cy umyslowej . ,uJ"Z~dniczki". Ich wydajnosci Ierpiej pewnie 
nie rozpatrywae. Nie sugerujqc rozwiqzania problemu byle og61-
IIIikiem, trzeba go chyba jasno post.awie. Jak ksztaltuje si~ udz,ial 
kobiet w dochodach budie16w rodzinnych w stosunku do za1llied
bywamj"ch, z koniecznosci, obowiqzk6w domowych oraz - ta sarna 
kwestia w s'polecznym aspekcie --: jaki jest udzial kobiet w wy
twarzaniu dochodu narodoweg.() w stosunku do kos'zt6w zlobk6w, 
przedszkoli', przest~pczosci chuliganskiej i innych strat spolecznych , 
trudnych do obliczenia Ii ... odrobienia? Bye moze, iz w skali calej 
gospodaiTki, rzecz si~ mi mo wszys,tko oplaca. ~Ie czy to oznacza, 
Ze nie istnieje tysiqce przypadk6w marnotrawstwa pracy i czasu 
kobiet, ze ruasZJa polittyka zart:ru!dinienia - w posZiUkiwaU1liu spo
locznlie optymalnych rozwiqzan - kieruje si~ rzeczywisC'ie wszech
stronnie r07Jpatrzonymi kryteriam j.? 

RODZINNE BUDZETY 

Rezulta,ty wZIllowionych przed trzema Iaty badan naukowych 
nad caloksztaltem probIem6w i dylemat6w "polityki gospodarcZJej" 
w skali jednej rodziny - nie upowaznia.jq jeszcze do sqd6w ka

http:upowaznia.jq
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tegorycwych. Opublikowane materialy - wynik sysiematycznej 
obserwa,cji 2381 budzet6w domowych pracownik6w 'Przemyslu paii.
stwowego - stanowiq dopier!O jask6}kE:, ktora w tej zaniedbanej 
dziedzil1'ie, zwiastuje wi'osnE:. 

W swietle tych darnych wydatki robotnik6w, pracownik6w ad
minis,trarcyjno-biurowych oraz inzynieryjno-techrnicznych nie wy
kazujq jaskrawych r6znic strukturalnych. W miar~ wzrastania do
chodu na jednego czlonka rodz,iny, bez w~gl~du na przynaleznosc 
spolecznq dysponentow, zmniejsza si~ udzial w budzecie domowym 
wydatk6w na zywnosc, a rosnie - na ubranie, kultur~, mieszkanie 
i... alkohol. Pewne niuarnse dajq si~ jednak zauwazyc. 

Napoje wyskokowe cieszq si~ nieco wi~kszym uznaniem ro
botnik6w - przeci.~tnie 2,3% wydatk6w na osob~ - ndz personelu 
inzynierskiego (1 ,6), czy urz~dnikow (1,4). Kultura i oSwiata nato
miast pochlaniajq 5,3% budzetu pra\cownik6w technilcznych, a 4,3% 
robotnik6w i pracownik6w biurowych. Tak subtelne r6znice, za
r6\X1Jlo w konsumpcji alkoholu jak :i d6br kulturalnych, nie przy
nOSZq chyba arui ujmy robotnikom, ani chluby - ipracownikom 
z dw6ch pozostalych grup. 

Jak wspomnielismy, badania pr,owadzone Sq dopiero od trzech 
lat, a wi~c uchwycenie zmian, jakie Z'achodzily w latach 1949-58, 
nie jest moiliwe. A szkoda. Wymowa tego rodzaju liczb jest pelna 
nie tylko w6wczas, kiedy Sq one rzetelnie opracowane i dosta
tecznie reprezentatywne. Przydalaby si~ jeszcze mozliwosc por6w
nywania. 

Panuje u nas zwyczaj konfrontowania problem6w dnia dzisiej
szego z ich przedwojennymi odpowiednikami Nie zaws'ze jest to 
metodologicznie dopuszczalne. Od tamtych lalt nastqpily zbyt za
sadnicze zmiany stosunkow spoleczny<:h, obszaru paii.stwa i jego 
zagospodarowania oraz - jezeli chodzi 0 interesujqce nas tutaj 
kwesHe - struktury systemu cen i plac. Ale chyba - ryzykujqc 
generaJnq tendencj~ zmian moma spr6bowac ustalic. 

Na pytanrie: kiedy si~ u nas latwiej zylo, teraz czy przed wojnq, 
mozl1!a odpowiiedziec tylko: zalezy komu. Jesli chodzi 0 ludnosc 
wiejskq, to - abstrahujqc od przypadk6w indywidualnych 
wszystko zdaje s,i~ wska,zywac, ze m'a si~ ona lepiej teraz. Niepo
miernie zwi~kszyly si~ mozliwosci zarobkowamia poza rolnktwem 
i mozhwosoi zbytu produkt6w; Ziemie Zachodnie daly w~i pol
skiej wprost histmycznq szans~. A robotnicy? Zapewne szereg wy
specjalizowanych i pracujqcych bez przerw kategor~i zawodowych 
z'arabialo przed wojnq lepiej. A~e 'og6lnie rzecz biorqc - wydaje 
s~ - iz wi~kszosci robotnik6w latwiej si~ zyje dzis. I to przede 
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wszystkdm z powodu nieograniczonych w praktyce mozliwosci wy
brania 'Pracy, stosowni.e do ambicji i umiej~tnosci. 

o zmj'anach w warunkach zycia drobnomieszczanstwa trudno 
powiedziee cos kankretnego bez obawy przekroc~enia dopuszezalnej 
gralJ1~cy bl~du. Natomiast - 'jak sj~ wydaJje - pogorszylo si~ ma
terialne polozenie pracownikow lImyslowych, rozpatrywanych na
turalnie en bloc. W porowna.nill z cza'sami pr~edwojennymi zatarla 
si~ prawie dysproporcja uposazen pracownikow fizycznych i umy
slowych. W budzetach warszawskich robotnik6w (rok 1927 - do
bra koniunktura) wydatki na zywnose stanowily 64%, w urz~dni
czych natomiast (rok 1932 - kryzys) tylko 30. Obecnie, to jest 
w roku 1958, oopowiedinie Hczby ksztaltowaly si~: robotnicy 
47,7%, pracownicy iniynieryjni - 40,2%, biurowi - 44,3. Jest to 
dose prymitywna metoda porownan, ale w braku innej... Wi~c 
moze jesz:cze dla orientacji ... W NRF, Francji i Anglii - w 1955 r. 
pracowniey ogolem, to znaczy razem umyslowi i fizyczni - wy
dawali srednio na zywnosc 41,0-38,2-32,4% swoich zarobkow. 

* 
W globalnej ocenie zmian pozliomu zycia pomi~dzy wymowq 

liczb a swiadomosci·q spolecznq istnieje niejaka rozbieinose. Dane 
obrazujqce wzrost dochodu narodowego, plac i spoiyeia - rozpa
trywane najostrozniej, z uwzgl~dnieniem z'asadmilczych korektlU" 
dowocizq, ie w latach 1949-1958 nastqpila wyrazna poprawa. 
Rzecz jasna, proces ten nie przebiegal bez okresowych regresow 
i zahamowan. Ale przysluchiwanie si~ opinii publicznej podsuwa 
niekiedy wrazenie, ii go w ogole nie dostrzezono. 

Bye moiJe spoleczenstwo ooezulo silniej wyrzeczeni'll i cl~zary 
niz korzysci i osriqgni~cia. Bye moze, iz anomalie podzialu dochodu 
i jego przyrostow - a trudno jest wymys1ie jakikolwiek komple
ment pod adresem naszego systemu plac - przekreslily efekty 
obiektywnej poprawy. Ale glowny zespol przyczyn zdaje si~ leiee 
gdzie indz.iej. 

W czasie radykalnego oslabienia t~tl1'a zycia ideowego i kultu
ralnego nastqpil szturm nastrojow konsumpcyjnych. Wyobrazni~ 
spolecznq podbila latwo samochodowo-telewizyjnacywilizacja Za
chodu. Dysproporcja pomi~dzy pot.rzebami, a moZliwosciami ich 
zaspokojenia pogl~bila si~. Ale te Zijawiska wykraczajq jui: poza 
sfer~ ekonomii, gdzie moina "waiye" i "mierzye" metodami sta
ty~tyki. Wdarlismy si~ jui  i to dose smialo i daleko  w domen~ 
socjo-psychologii. 

Bohdan Skaradziilski 
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VIII. 
POWOlANIE 

K a,ildy z nas rna jakies powobnie. Wszyscy jestesmy wezwami 
przez Boga do udzialu w Jego zyciu i Jego Kr6lestwie. Kazdy 
z nas jest wyznaczony do zajt:cia okreslonego miejsca w tym Kr6
lestwie. Jezeli je znajdziemy, bt:dziemy szczt:sliwi. Jezeli nie znaj
dziemy,nie mozemy miee pelnego szczt:scia. Dla kai:dego z nas tylko 
jedna rzecz jest niezbt:dna: wJ"I}elnic nasze wlasne przeznaczenie 
zgodnie z wolq Bozq, bye 'tym, czym Bog nam bye przeznaczyl. 

. Nie wyobrazajmy sobie, ze odkryjemy to przeznaczenie grajq'c 
w chowanego z Opatrznosciq Bozq. Nasze powolanie nie jest za
gadkq Sfinksa, ktorq musimy natychmiast rozwiqzac albo zginqc. 
Niektorzy ludzie odkrywajq w koil.'cu, ze sit: wiele razy myli!l.i i ze 
ich paradoksalnym powolaniem bylo przejse przez zycie szeregiem 
pomylek. Zwykle dopiero po dlugim czasie zdajq sobie sprawt:, 
ze tak bylo dla nich lepiej. 

W kazdym iTazie nasze przeznaczenie jest dzielem dw6ch, a nie 
jednej woli. Nie jest one nieuniknionym losem, narzuconym nam 
bez zadnego prawa wyboru przez bostwo bez serca. 

Nasze powolanie nie jest nadprzyrodzonq loteriq, ale wspo1:
praCq dw6ch wolnosci, a wie:c i dwoch milosci. Stawianie proble
mu powolania poza kontekstem milosci i przyjazni jest rzeCZq 
beznadziejnq. Mowimy 0 Opatrznosci, ale to jest okreslenie filo
zoficzne. Biblia mowi 0 Ojcu niebieskim; Opatrmose jest wie:c 
czym.s wit:cej niz instytucjq - jest O:sobq. A ta Osaba nie jest ja
kims dobroczynnym "obcym", jest naszym Ojcem. Ale nawet slo
wo "Ojciec" jest zanadto niescislq metaforq, zeby mogla w sobie 
zawrzee calq gle:bie: tej tajernnfcy, gdyz On 'kocha nas bardziej 
nii: my siebie sami kocharny, kocha nas, jak gdybysmy byli Nim. 
Co wie:cej, kocha nas naSZq wlasnq wolq, naszymi postanowienia
mi. J ak zrozumiec tajemnict: naszego zjednoczenia z Bogiem, Ktory 
jest blizszy nas niz my siebie samych? Wlasnie Jego bliskoSe utrud
nia nam myslenie ·0 Nim. Ten, Ktory jest nieskonczenie ponad 
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Nami, nieskoiiczenie rozny od nas, nieskonczenie "inny", mimo 
to mies·zka w naszych duszach i czuwa nad kai:dym poruszeniem 
naszego zycia z takq mil,osciq, jak gdybysmy byli Nim samym. 
Jego milose pracuje nad wydobyciem dobra z wszystkich nas,zych 
pomylek i nawet nad zniweczeniem skubkow naszych grzechow. 

Ukladajqc plan zycia musimy miee w pami~ci wielkq wag~ 
i godnose naszej wolnosci. Czlowiek, ktory l~ka si~ ustalie swoj<! 
przyszlose dobrym aktem wlasnego wyboru, nie rozumie milosci 
Boga. Gdyz naSiZa wolnose je5t dalrem, 'ktore;go Bag nam udzielil 
po to, z.ebysmy m'ogli !bye przez Niego kochani i odplacali Mu 
doskonalszq milos.ciq. 

2. Doskonalose milosci jest proporcjonalna do jej wolnosci. 
A wolnose jest tym wi~ksza, im czystsza jest milose. Nasze dzia
lanie jest najbardziej wolne, gdy pochodzi z najczystszych pobu
dek, odpowiadajqc milosciq na milose Boga. Ale taka najczystsza 
milose nie jes,t sluzalcza ani slepa, ani zamkni~ta w granicach stra
chu. Czysta milose zdaje Bobie dos'konale spraw~ z pot~gi wlasnej 
wolnosci. Perna ufnoSci, ie Bog jq kocha, dusza milujqca Go 
osmiela si~ wybierae sarna wiedzqc, ze jej decyzja b~zie puy
j~ta z milosciq. 

Rownoczes!lJie czysta miloSe jest roztrop.na. Jest OSWlecona 
trzezwq rozwagq. Zaprawiona do wolnosci, potrafi uniknqe eg<r 
i21mu, ktory moglby udaremnie swobod~ jej dzialania. Widzi prze
szkody i omija je aJbo pTzezwyci~za. Jest nieslychanie wrailiwa 
na najmniejsze wskazow'ki woh i upodobaii Boga" przejawiajqce 
s i~ w oko1i'cznoscia,ch jej zycia, a ich dokladne poznanie s.taje 
si~ warunkiem jej wolno:Sci. Pragnqc wybrae to, co si~ podoba 
Bogu, uwzgl~dnia najdroibniejsze ozna'ki Jego woli. Mirno to wszyst
kie te wskazowki razem wzi,~te rzadko dajq nam a1bsolutnq pe,wndSe, 
ze Bog ,chce od nas c z ego s z wykluczeniem wszystkich innych 
mozliwosci. Ten, Ktory nas kocha, chce przez to zostawie pole dla 
naszej wolnej woli, zebySrny si~ odwazyli wybrae sami !bez innej 
pewnosci nii; nadzieja, ze Bog zadow-oli si~ naSZq dobrq intencjq. 

. 3. Kazdy czlowiek jest 'Powolany do tego, i;eby bye kim 5, 
ale musi z'rozumiee, ze aby spelnie to powolanie moze bye tylko 
jednq osobq : sobq samym. 

Powiedzielismy juz, i;e chrzest nadaje nam sakramentaJlny. cha
rakter okreslajqc nas,ze powolanie w szczego1ny spos6b, mianowi
de wskazujqc nam, ze mamy bye sobq w Chrystusie. Musimy osiq
gnqc naszq toisamose w Tym, z Ktorym jestesmy juz sakramental
nie zidentyfikowani mocq wody i Ducha swi~tego. 

http:roztrop.na
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Co to znaczy? Powinnismy bye sab q przez stanie si~ Chrystu
sem. Dlaczlowieka istniee i zye to jedno. Ale on tylko wtedy 
zyje jak czl:owiek, kiedy zna prawd~, kocha to, co zna , a dziala 
zgodnie z swojq milosciq. W ten spos6'b s t a j e s i ~ prawdq, 
ktorq kocha. WIa'snie t ak "staj emy si~" Chrystusem przez po
znanie i milose. 

W porzqdku natury nie jestesmy w stanie wypelnie ca1kowicie 
naszego powolania. Cz10wiek zosta1 stworzony do wi~kszej miary 
prawdy niz ta, ktorq moze ogarnqe jego wlasna, nie wspomagana 
inteligencja, do wi~kszej milosci niz milose, na ktorq jego wola 
moze '8i~ sarna zdobye, i do wyzszej aktywnosci morainej, niz jej 
wymaga ludzka roztropnose. 

Roztropnose ciala przeciwsta.wia, sip, woli Boga. Uczynki ciala 
pogrzebiq nas w piek:le. Jezeli b~dziemy poznawae, kachae i dzia
lac jedynie wedlug ciala - to zmaczy wedlug pop~dow naszej 
wlasnej n atury - to, co z.robimy, wkrotce zniszczy i zepsuje cale 
nasze zycie duchOiwe. 

Chcqc staesi~ tym, czym nam bye przeznaczono, musimy znae 
Chrystusa, kochae Go i nasladowae. Nasze przeznaczenie jest w na
szych r~kach, poniewaz Bog je w nich zlozyl i dal nam lask~ do
konania rz'eczy niemozliwych. Nie pozos taje nam w i~c nic innego 
jak tylko podjqe odwaznie i bez wahania wyznaczone nam przez 
Boga zadanie, ktore polega na przezyciu naszej egzystencji tak, 
jak Chrystus przezywalby jq w nas. 

Trzeba niezlomnej odwagi, azeby zye wedlug prawdy; dlatego 
w kazdym chrzescijanskim zyciu jest cos z m~czenstwa, jezeli 
pojmujemy m~czerustwo w pierwotnym znaczeniu slowa mar
tyrium, jako "swiade'Ctwo" prawdzie, przypiecz~towane wlasnymi 
cierpieniami i wlasnq krwiq. 

4. Istnienie i dzial:'anie staj<l si~ jednym i tym samym, gdy tak 
nasze zycie, jak i cala nasza istota Sq rzeczywiscie "m~czenstwem" 

.	dla prawdy. W ten Slposob utoisamiamy si~ z Chrystusem, Ktory 
rzekl: "Jam si~ na to narodzil i na to przyszedlem na swiat, a/by 
dae swiadectwo prawdzie" (Jan 18; 37). To jest nasze wlasciwe 
powolanie: dawae swiadectwo 'pra·wdzie Chrystusa, oddajqc zycie 
na Jego zqdanie. Dlatego dodal do slow, ktore poprzedn~o zacyto
walem: "Kazdy, ktory z prawdy jes t, slucha glosu Mego". A w in
nym miejs~u mowi: "Znam owce Swoje i one Mnie znajq" (Jan 
10; 14). 

To swiadectwo nie musi przybierae formy publicznej ani poli 
tycznej smierci w obronie chrzescijanskiej prawdy lUb cnoty. Ale 
chcqc poddae si~ temu, co sumienie ukazuje nam jako prawd~ 
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wol~ Boga oraz natchnienie Ducha Chrystusowego, nie mozemy 

uniknqc "Smierci" naszej wlasnej woli, naszych przyrodzonych 
sklonnosci, nieuporzqdkowanych nami~tnosciciala i calej naszej 
samolubnej istoty. 

5. Asceza jest wi~c konieczna w zyciu chrzescijanskirn. Nie mo
zemy pominqc obowiqzku zaparcia si~ siebie. Jest on nie do unik
ni~cia, gdyz prawda nie moze w nas zye, dopoki dobrowolnie 
i wlasnym postaillowieniem nie uznamy falszu grzechu i nie wyrzu
cimy go z naszej duszy. 

To jest zadanie, 'ktore tylko my sami mozemy wykonae - i mu
simy si~ Zldobye na t~ odwag~, jezeli chcemy zyc zgodnie z naszym 
przeznaczeniem i odnalezc naSZq prawdziwq is~ot~ w Bogu. Nikt 
inny nie moze skierowae naszych umyslow ku prawdzie, wyrzec 
si~ za nas bl~dow, odwrocie naszej woli od egoizmu do milooci i od 
grzechu do Boga. Przyklad i modlitwy innych ludzi mogq nam 
pomoc do znalezienia naszej drogi w tej pracy. Ale jedynie my 
sami mozemy ,...to zrobic. 

Prawda, ze to Bog stwarza w naszych sercach i dobre pragnie
nia, i wprowadzenie ich w czyn, "albowiem Bog jest Tym, Ktory 
w was wywoluje ch~e i sprawia wykonanie wedlug swego upodo
bania" (Filip 2; 13). Mimo to, jezeli sami nie pragniemy i z m~
stwem nie wypelniamy Jego woli - i laska Boga nie odniesie zad
nego skutku. Bo jej dzielem jest wlasnie, bysmy w pelni wolno
sci wykonywali Jego wol~. 

W rezultacie prawda Boza zyje w naszych serca1ch ra'czej mocC! 
wielkiej odwagi moralnej niz swiatla wybitnej inteligencji. Wszak 
duchowa inteligencja jest sarna zalezna od m~stwa i cierpliwosci 
w poswi~ceniu si~ dla prawdy, ktorq Opatrznosciowa wola Boga 
ukazuje nam konkretnie w naszym zyciu. 

6. Znaczenie odwaznej ofiary w pracy znajdowania prawdy 
i dawania jej swiadectwa w naszym zyciu nie moze bye dosc sil
nie podkreslone. Jest ono naprawd~ wielkiej wagi. Nie mozemy 
w pelni posiadae prawdy dopoki ona nie weszIa w samq tresc na
szego zycia przez dobre przyzwyczajenia i pewnq doskonalo§{; 
sprawnosci moralnej. A nie potrafimy tego osiqgnqc bez straszli
wej walki z pokusami, walki, ktora nieraz rozdziela przeciwko 
sobie calq naSZq istot~ w konflikcie sprzecznych lojalnosci. Bo naj
ci~zsze pokusy to nie te, ktore zqdajq pozwolenia na niewqtpliwy 
grzech, ale te, ktore przedstawiajq nam wielkie zlo w masce naj
wyiszego dobra. I 

Powinnismy poswi~cic te pozorne dobra, w I a s n i e j a k 0 
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do brat, zanim jeszcze b~dziemy mogli dokladnie orzec, czy 
one Sq dobre, czy zle. Co wi~cej, rzeczy, ktorych nasze poworanie 
kaze nam si~ wyrzec, mogq same w sobie bye nadal doskonale. 
To nie znaczy jednak, by nasze wyrzeczenie si~ ich mialo bye da
remne, albo ze mozemy zaraz wrocie do nich przekonawszy si~, 

ie nie Sq zle. Nie - wypemienie kazdego osobistego powolania 
wymaga wyrzeczenia si~ nie tylko tego, co jest samo w sobie zle, 
ale rowniez pewnych o'kresIonych dobr, jezeli uzywanie ich przez 
nas nie lezy w zamiara'ch Boga. 

Taka ofiara wymaga wyjqtkowej odwagi i uczciwosci. Nie zdo
b~dziemy si~ na n iq, 0 i,le nie pragniemy rzeczywiscie wypelniae 
woli Bozej jedynie dla samego Boga. Czlowiek, ktory poprzestaje 
na tym, ze nie jest nieposluszny BO'gu i chce zadowalae swoje pra
gnienia wsz~dzie tam, gdzie mu tego nikt wyraznie nie wzbrania , 
moze wprawdzie nie grzeszye, ale uczyni ze swego zycia smutnq 
mieszanin~ prawdy i falszu, w ktorej jego duchowy wzrok n ie 
b~dzie juz mogl ich rozpoznac i rozroznie. Nie dorosnie tez nigdy 
w pelni do swego powo1ania. 

1. Ojciec niebieski przeznaczyl kazdemu z nas mleJsce,' gdzie 
ligodnie ze Swoimbezmiernym pragnieniem moze wyswiadczyc 
nam najwi~ej dO'brego. Niezbadanx wybor stanu i polozenia albo 
tez szczegolnych zadan, do ktorych nas powolal, nie moze bye 
jednak szacowany wedle O'biektywnej wai:nosci tych funkcji, ale 
jedynie wedle Jego ukrytej milosci. Kocham moje powolanie nie 
dlatego, abym je uwazal za 'najwyzsze powolanie w Kosciele, ale 
dlatego, ze Bog mi je Swojq wolq wyznaczyl. Gdybym mial pewny 
dowod, ze On chce dla mnie czegos innego, natychmiast zwrocil
bym si~ ku temu. Tymczasem jednak moje powolanie jest wyni
kiem ta,k moj ej jak i Bozej woli. Nie obralem go na slepo. On wy
bral je dla mnie, gdy Jego n iezbadana wszechwiedza sklonila mnie 
do zrobienia tego wyboru z wlasnej wolL Zdaj~ sobie z tego spra
w~, wspominajqc te dni, kiedy wszelka decyzja wydawala mi si~ 
niemozliwa. Nie moglem nic postanowic, dop6ki nie nadeszIa Jego 
godzina. ad chwili, gdy moj wybor si~ dokonal, nie bylo juz zac;l
nych omak na r zecz jego zmiany i przypuszczalnie juz jej nie b~
dzie. Co nie znaczy, by taka odmiana n i e m 0 g 1 a nigdy n a
stqpie. 

8. Skoro 'jestesmy powo1ani do 'zalj~cia m10Jsca, na ktorym Bog 
moze nam udzielie najwi~cej Iask, to znaczy, ze tam mozemy naj
pelniej opuscie siebie, a znaleze J ego. Milosierdzie Boze powinno 
bye poznane i uznane, odr6znione od wszystkiego innego, chwa
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lone i uwielbiane radosnie. Kazde powolanie jest wiE:c za.razem 
powolaniem do ofiary i do radosci. Jest wezwaniem do poznania 
Boga, do uznania Go za Ojca, do radosci pojmowania Jego Milo
sierdzia. Nasze osobiste powolanie daje nam sposobnose do zna
lezienia tego jedynego miejsca, gdzie mozemy w sposob najdosko
nalszy przyjqe dobrodziejstwa Milosierdzia Bozego, poznae miloM 
Boga dla nas i odplacie Mu milosciq calej naszej istoty. 

To nie znaczy, by nasze osobiste powolanie mialo zawsze wy
brae rodzaj zycia, w ktorym Bog stanie siE: widzialny dla oczu 
naszej ludzkiej natury i dost~pny dla uczue cielesnych serc. Prze
ciwnie, jezeli jestesmy wezwani na miejsce, gdzie Go mozemy 
znaleze, musimy dojse tam, gdzie cialo i krew Go utracq, bo "cialo 
i krew nie mogq posiqse Krolesltwa Bozego" (I KOT. 15; 50). Bog 
czasem oddaje siE: nam wlasnie wtedy, kiedy zdaje siE: odda~ae od 
nas. 

9. ' Powolarnie do zyoia w samor1mosci nie oznacza jeszcze wca,le, 
ze bE:dE: w niej wi~cej cierpial niz w innym polozeniu, ale ze w sa
motnosci b~dE: cierpial bardziej skutecznie. Znajd~ w niej takze 
pelniejszq radase, gdyz w tym wyrzeczeniu siE: lepiej poznam Boga. 
W tym celu nie powinienem jednak myslee za duzo 0 sobie i swo
jej ofierze. 

W samotnosci bE:dE: mial najwiE:kszq wolnose do wiel!bienia Boga. 
r chociazby to moje uwielbienie bylo przyziemne, belkocqce, nie
.godne i ubogie, bE:dzie jednak tam najbardziej wolne, najbardziej 
moje i najbardziej Chrystusowe. B~dzie tym, ktorego Bog ode 
mnie zqda. 

Ale ktoo nie powolany do zycia w samotnosci straci w niej wla
snie z oczu Boga, zatrwozy si~ i w tym niepokoju zwroci siE: ku 
sabie, a w koncu zostanie jak by uwiE:ziony we wlasnym wnE:trzu, 
niezdoony do dzi~kowania Bogu i do chwalenia Go ani do zadnej 
pracy. BE:dzie musial szukae Boga gdzie indziej. 

Wiemy, ze idziemy za swoim powolaniem, kiedy nasza dusza 
uwolni siE: od zajE:cia si~ sobq i staje siE: :adolna do szukania Boga 
i nawet do znalezienia Go, choeby jej siE: zdawalo, ze szuka Go 
daremnie. WdziE:cznose, ufnose i wyzwolenie siE: od nas samych to 
najpewniejsze oznaki, ze znalezli.smy nasze powolanie i wedlug 
niego zyjemy, nawet jezeli ws'zystko inne wydaje siE: nam porazkq. 
One dajq nam pokoj w kairlym cier,pieniu. UCZq nas smiae siE: z roz
paczy, a moze i to bE:dzie nam potrzebne. 

10. W gl'E:bi naszej istoty jest cos, co wzdycha za absolutnq pel
n iq i celem ostatecznym. Jestesmy stworzeni do zycia wiecznego, 
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a tym samym stworzeni do aktu, k·t6ry zgromadza wszystkie wla
dze i zdolnosci naszej istoty i oiiaruje je na zawsze i jednoczesnie 
Bogu. Ten slepy i powszechny instynkt duchowy, kt6ry podszeptuje 
nam mgliscie, ie nasze iycie rna wielkq wag~ i swoje indywidualne 
przeznaczenie i pobudza nas do znalezienia swego powolania, skla
nia nas tym samym do powzi~cia decyzji poswi~cajqcej nieodwolal
nie nasze egzystencje kh wlasciwemu celowi. Czlowiek, kt6ry traci 
ten zmysl swego przeznaczenia i rezygnuje z nadziei znalezienia iy
ciowego powolania, musi r6wniei wyzbye si~ nadziei szcz~scia, 

chyba ie wkroczyl na jakqs szczeg6lnie tajemniczq drog~ wiadomq 
samemu Bogu. 

CeJem wi~kszosci ludzkich powolari jest nie tylko wyznaczenie 
naszego stosunku do Boga, ale takie okreslenie miejsca, jakie rnamy 
zajqe wsr6d innych ludzi. Powolanie kazdego z nas jest w r6wnej 
mierze wynikiem potrzeb naszych bliinich ja'k i tego, czego my 
potrzebujemy od Boga i od nich. Ale wspominajqc 0 tym, nie chc~ 
w najmniejszym stopniu hamowae niena-ruszalnych praw wolnosci 
duchowej. Jesli zostalem powolany do kaplaristwa to moie dlatego, 
ie Kosci61 potrzebuje ksi~iy, a wi~c potrzebuje i mnie. I moie si~ 
r6wnoczesnie zdarzye, ie m6j wlasny spok6j, moja r6wnowaga du
chowa i szcz~sc·ie calego mojego iycia ostatecznie zaleiq od tego, 
czy zostan~ ksi~dzem. Ale Kosci61 nie wyswi~ci mnie na kaplana 
tylko dlatego, ie potrzebuje ksi.~iy, ani ja nie jestem zmuszony 
nim zostae pod naciskiem mego wewn~trznego usposdbienia. 

Wolnose przejawiajqca si~ w wyborze powolari kaplariskich jest 
tajemnicq ukrytq w Bogu. Wylania si~ Dna z mrok6w Opatrznosci 
Boiej, alby wybrae czasem na "innych Chrystus6w" najbardziej nie
prawdopodobnych ludzi, a niekiedy odrzucie tych, kt6rzy w naszych 
oczach wydajq si~ najodpowiedniejsi do takiego powolania. 

11. Co jest w swiecie wlasciwym zadaniem ksi~dza? Nauczae 
innych ludzi? Doradzae im? Pacieszae ich? Modlie si~ za ni'ch? 
Wszystko to wchodzi w sklad jego iycia, a:le moie bye zrobione 
i przez innych ludzi. Kaidy czlowiek na swiecie jest powolany do 
tego, ieby kogoo uczye, kogos pocieszae i komus radzie, a wszyscy 
mamy obowiqzek modlie si~ jedni za ' drugich 0 nasze zba,wienie. 
Te uczynki nie wymagajq osobnego sakramentu kaplaristwa, procz 
nadanego nam ,przez chrzest udzialu w kaplaristwie Chrystusowym, 
a i bez niego mogq bye spelniane. Wlasciwe 'powolanie ksi~dza 

nie polegq tei jedynie na tym, ie jest czlowiekiem szczeg6lnie po
swi~conym Bogu. Mni<;h jest takie takim czlowiekiem, a nie musi 
bye dlatego ksi~dzem. 

Ksiqdz jest powolany do tego', ieby stae si~ "drugim Chrystu-

Zna k - 7 
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sem" w 0 wiele glE:bszym i bliZszym znaczeniu niz zwykly chrzesci
janin albo mnich. On rna na tym swiecie podtrzymywae zycie 
sakramentalnej obecnosci i dzialalnoscizmartwychwstalego Zba
wiciela. On jest widzia1lnym, 'ludzkim narz~dziem Chrystusa, Kt6ry 
kr6luje w niebie, naucza i rzqdzi Koociolem przez.swoich narn'iSZ
czonych kaplan6w. Slowa ksi~dza nie majq bye jedynie jego w!a
snymi slowami ani wyrazae jego doktryny. Powinny bye zawsze 
wyra·zem doktryny Tego, Kt6ry go poslal. Jego oddzialywanie na 
dusze powinno wyplywae z czegos wi~kszego ni'z jego ludzka, mi
zerna umiej~tnose doradzania i pocieszania innych. Choeby jego 
uczynki byly same w sobie ludzkie, ubogie i nieudolne, mUSZq bye 
oparte na sakramentalnej wladzy J ezusa Chrystusa i ozywione 
ukrytym dzialaniem Ducha Swi~tego. 

Przez wypelnianie swoich liturgicznych czynnosci kaplanskich 
ksiqdz, uswi~ca si~ r6wnie jak ci, dla kt6rych to robi. Msza jest 
istotnie zwykle bardziej owocna dla odprawiajqcego jq ksi~dza 
niz d'la tych, kt6rzy w niej uczestniczq. Mozna by nawet powiedziee, 
ze swi~tose ksi~dza powinna bye talk wielka jak suma swi~tosci 
wszystkich wiernych, kt6rym udziela sakrament6w. W kazdym 
razie jego powolaniem jest przechowywanie na tym swiecie swi~
tosci i uswi~cajqcej mocy jedynego Arcykaplana, J ezusa Chry
stusa. 

Tym si~ Uumaczy i p!j~~nose, Ii zarazem groza powolania kalplan
skiego. Czlowiek r6wnie slaby jak ilunti ludzie, niedoskonaly jak 
i oni, moze mniej udarowany niz wielu z tych, do kt6rych go po
sIano, moze nawet mniej cnotliwy z natury, zostaje przychwycony 
bez moznosci ucieczki pomi~dzy nieskonczonym Milosierdziem Bo
zym a prawie nieskonczonq straszliwosciq grzechu czlowieka. W gl~
bi swego ser·ca nie maze nie ooczuwaC jaki,ejsczqstki Chrysltusowego 
wsp6lczucia dla grzesznik6w, jakiejs cZqstki wstr~tu do grzechu 
Boga Ojca i choeby troch~ zaru tej niewypowiedzianej milosci, 
kt6ra sklania Ducha.Swi~tego do strawienia grzechu w ogniu ofiary. 
A r6wno'czesnie moze w sobie samym przezywae wszystkie kon
flikty ludzkiej slabosci, niezdecydowania i strachu, niepok6j nie
pewnosci, bezradnosci i l~ku i nieuuiknione pon~ty nami~tnosci. 

Wszystko, czego nienawidzi w sobie, staje mu si~ jeszcze bardzie.i 
nienawistne na s kutek bliskiego zjednoczenia z Chrystusem. Ale 
jego powolanie zmusza go r6wniez do spojrzenia w twarz rzeczy
wis,tooci grzechu tak w so:bie, jak i w ~nlnych. Ono zobowiqzuje 
go do walki z tym wrogiem; nie moie wi~c uniknqe z nim bitwy. 
Ale to jest bitwa, w kt6rej on sam nie jest w stanie zwyci~iye. 
Musi pozwolie, by Chrystus walczyl w nim z nieprzyjacielem. Musi 
tez stoczye t~ bitw~ na gruncie wybranym nie przez niego, ale przez 
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Chrystusa. A tym gruntem jest wzgorze Kalwarii i drzewo Krzyza. 
Gdyz, mowiqc bez ogrodek, istnienie ksi~dza rna tyl'ko wtedy jakis 
sens, jesli uwiecznia na tym swiecie ofiar~ Krzyza i jest umieraniem 
na Krzyzu razem z Chrystusem dla rnilosci tych, ktorych Bog chce 
przez niego zbawic. 

12. Procz tego jest jeszcze powolaniezakonne. 
Jezeli mozna w pewnym znaczeniu uzasadnic powolanie ksi~dza 

potrzebq jego uswi~cajqcej dzialalnosci wswiecie, to sprawa ta 
jest mniej oczywista, gdy chodzi 0 powolanie zakonne. Bo chociaz 
prawdq jest, ze kazdy swi~ty czlowiek zyjqcy na tym swiecie wy
wiera uswi~cajqcy wplyw na innych, wlasciwym celem istnienia 
zakonnika nie jest jednak pociqganie ludzi do swi~tosci. 

I dlatego mylne jest mniemanie, ze tresciq zycia' mnichow jest 
modlitwa publiczna . Mnich modli si~ isto,tnie za wszystkich ludzi 
i za caly Kosciol. Ale to nie jest jedyna ani nawet glowna racja 
jego egzystencji. A jeszcze mniej usprawiedliwia swoje istnienie 
nauczajqc, piszqc, studiujqc pismo swi~te lub spiew gregotianski 
albo uprawiajq'c ziemi~ i hodujqc bydlo. Na swiecie jest wiele krow 
i hodowla ich obchodzi si~ dosko,nale bez mnichow. 

Niewqtpliwie, powolanie zakonne daje swiadectwo transcen
dencji Boga gloszqccalemu swiatu, ze On ma ,prawo wzywac 
niektorych wybranych ludzi do zycia wylqcznie d'la Niego. Ale 
wst~pujqC do klasztoru zakonnik powinien chciec czegos wi~cej. 

Nie byloby nawet dobrze, gdyby byl zanadto przekonany, iz jego 
ofiara z.naczy cos dla innych ludzi. Jezeli zastanawia si~ za dlugo 
nad tym, ze swiat 0 nim parni~ta, te mysE mogq znow nawiqzywac 
nici, ktore mial juz nieodwolalnie przeciqc. Bo istbtq i ttesciq po
wolania zakonnego jest opuszczenie swiata, wszystkich jego pra
gnien, ambicji i trosk, aby zyc nie tylko dla Boga, ale takze w Nim 
i z Nim, ito nie przez kilka lat, ale na zawsze. 

Jedyna rzecz, ktora sprawia, ze mnich jest naprawd~ mnichem, 
to wlasnie to nieodwolalne zerwanie ze swiatem i z wszystkim, co 
do niego nalezy, azeby w samotnosci szukac Boga. 

Swiat nieraz lepiej zdaje sobie z tego spraw~ nii zakonnik, ktory 
przycmiewa czystosc swego powolania przez ust~pstwa dla ducha 
swieckiego. Sposrod osob pot~piajqcych zarazony takim duchem 
klasztor, najgorliwsi Sq zwykle ludzie bardzo swiatowi i najdalsi 
od zycia zakonnego, z czego widac, ze nawet ci, ktorzy sami wy
rzekli si~ swojej religii, zachowujq jeszcze wysakie i wymagajqce 
poj~cie 0 doskonalosci zakonnej. Swi~ty Benedykt rozumial, ze 
dla mnicha rzeczq najwazniejszq jest "aby stal si~ obcym sprawom 
tego swiata" - a saeculi actibus se facere alienum. Ale stawiajqc 
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t~ zasad~ OJCleC zakon6w Zachodu nie myslal tylko 0 un~kni~ciu 
publicznego zgorszenia. Troszczyl si~ przede wszystkim 0 najbar
dziej palq'cq potrzeb~ duszy zakonnika. 

13. Laska pociqgajqca czlowieka do wstqpienia do klasztoru 
wymaga czegos wi~cej nii zmiany fizyczne.go otoczenia. Nie rna 
autentycznego powolanja zakonnego, kt6re nie obejmowaloby 
r6wnoczesnie calkowitego wewn~trznego nawr6cenia. Ale to nawr6
cenie nie nastq'pi jedynie przez odmian~ ubrania lub przyj~cie 
surowszego trybu iycia. 

Habit nie stworzy mnicha i nie dokona tego r6wmez zachowy
wanie przepis6w reguly. ZaLSadniczq cechq powolania zakonnego 
jest wycofanie nas ze swiata w samotnose, w iycie wyrzeczenia si~ 
i modlitwy w celu szukania jedynie Boga. Gdzie nie spotykamy 
tych charakterystycznych rys6w, mo:ina ' wprawdzie m6wie 0 po
wolaniu do iycia w poboinych zgromadzeniach, ale nie 0 powolaniu 
.seisle zakonnym. I wielka szkoda, ie niekt6re klasztory dawnych 
scislych zakon6w wprowadzajq u siabie trylb iycia, w kt6rym te 
naczelne zasady Sq stosowane tyl'ko w teorii, a nie w rzeczywistosci. 

Tam, gdzie trese iycia zakonnego jest naprawd~ zachowana, 
dodatkowe zewn~trzne okolicznosci nie grajq jui wielkiej roli. 
I tak klasz.tor moie bye duchow'o i materialnie oderwany od swiata, 
moze dawae swoim mnichom prawdziwe iycie modlitwy, a jedno- , 
czesnie bez uszczerbku dla swego ducha utrzymywae szkol~ lub 
obslugiwae kilka parafii, jak to robiq niekt6re odgal~zienia. rodziny . 
benedyktyils'kiej. Tak sarno male a dobrze zorganizowane przedsi~
biorstwo, w kt6rym mnisi sami zarabiajq na swoje utrzymanie, 
nie musi prowadzie do wypaczenia iycia klasztoru. A~e jeieli nie 
panuje w nim duch samotnosci, modlitwy i wylqcznej milosci 
Boga, nic nie pomoie surowa regula, strzeiona klauzura ani ze
wn~trzna gorliwose w wykonywaniu funkcji liturgicznych - ludzie 
w nim iyjqcy nie b~dq naprawd~ mnichami. Wewn~trzna prze
miana: metanoia, calkowite zwr6cenie si~ ku Bogu nie ()bj~ly ich 
dusz. 

14. Wewn~trz·ne "nawr6cenie", przetwarzajqce czlowieka w mni
cha, zaznacza si~ zwykle i na zewnqtrz: posluszenstwem, pokorq, 
milczeniem, skromnosciq i oderwaniem si~ od swiata. Wszystkie te 
cechy mogq bye wyraione jednym slowem: pok6j. 

Klasztor jest domem Boiym, a wi~c przybytkiem pokoju. Praw
da, ten pok6j trzeba kupie za pewnq cen~. To nie jest cisza wiej
skiej rezydencji bogacza. To pok6j ubogich, cieszqcych si~ z po
budek nadprzyrodzonych swoim ub6stwem, nie dlatego, ie ono 

http:fizyczne.go
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uwa~lnia ich od klopot6w i odpowiedzialnosci rub pomaga im pro
wadzie zycie zdro,wsze i bardziej zr6wnowazone niz zycie Iudzi 
w swiecie, ale dlatego, ze pozwala im w spos6b niewytlumaczony 
posiadae Boga pokoju. 

Pokoju zycia zakonnego nie mozna uzasadnie zadnym naturalnym 
i ludzkim argumentem. Spr6buj wstqpie do klasztoru i przyjrzee 
si~ z bliska jego zydu. Zobaczysz, ze to, co wydaje si~ idealne 
z okien domu dla przyjezdnych gosci, jest w istocie peIne p~kni~e 
'i blizn ludzkich slaboscL Rytm wsp6lnego zycia nie zawsze bywa 
spokojny. Rozklad zaj~e jest czasem ,nie dosye r6wnomierny, prze
ciqzony, rozpraszajqcy i zarazem wyczerpujqcy. Zwycza1je i wy
paczone przepisy reguly ,przechodzq w smieszne formalnosci. Sq 
chwile, kiedy wszystko w klasztorze zdaje s~~ zmierzae do uniemoz
liwienia pokoju i modlitwy. Te braki nieustannie mqCq i marSZCZq 
powierzchni~ zycia nawet w najlepszych klasztorach. Ich zadaniem 
jest przypominanie nam, zepak6j mnich6w zalezy ostatecz,nie od 
czegos gl~bszego, ukrytego na dnie ich duszy. Regularny tryb zy
cia jest z pewnosciq bardzo waz,ny dla utrzymania pdkoju w kazdym 
klasztorze. Zaniechanie go na stale musialoby doprowadzie do 
utratypokoju. A'le nawet tam, gdzie zycie jest zgodne z reguIq, 
ona sarna nie potra£i wyjasnie tajemnicy pokoju· zakonnik6w. 
M'.lSimy spojrzee gl~biej, w tajemnic~ wiary, mOCq kt6rej mmSl 
w najskrytszych zakqtka'ch duszy zachowujq posiadanie Boga 
niezaleznie od tego, co moze zamqcie powierzchni~ ich zycia. 

Zycie zakonne pali si~ przed niewidzialnym Bogiem jak lampa 
przed tabernakulum. Knotem lampy jest wiara, plomieniem mi
loSe, a oliwq, kt6ra go podsyca, jest ofiarne wyrzeczenie si~ sieiBie. 

15. Zakony 0 regulescislej majq z wszystkich innycn najstarsze 
i najpowazni<ejsze tradycje. Bye powolanym do zycia mnich6w to 
dqzye do u~wi~cenia si~ metodami, kt6re Sq zakorzenione w da·lekiej 
przeszlosci, a jednak zawsze zywe i mlode, majqce cos nowego 
i oryginalnego do ,powiedzenia takze naszej epoce. Nie mozna zostac 
mnichem w najpelniejszym z,naczeniu tego slowa, 0 ile nie ma si~ 
duszy zestrojonej z przetwarzajq'cym i zyciodajny,m doswiadczeniem 
tradycji zakonnej. A jesli to jest wsz~dzie prawdziwe - jest 
prawdq tym bardziej w Ameryce, kraju, gdzie ludzie nie Sq 
przyzwyczajeni do wiekowych tradycji i nie chcq ich nieraz zro
zumiee. 

Na czym polega ta tradycja? Jest to caly tryb zycia zakonnego, 
przekazywany w klasztorach z pokolenia w pokolenie od czas6w 
pierwszych mnich6w osiadlych w pustyni egipskiej. Ci ostatni 
uwazali si~ juz takze za nasladowc6w ub6s,twa i milosci braiter
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skiej Apostol6w i pierwszych uczmow Chrystusowych. Tak wi~c 
ta tradycja obejmuje caloksztalt zwyczaj6w, poglqd6w i wierzen, 
kt6re Sq sumq mqdrosci i doswiadczen zycia ' zakonnego. Ona uczy 
nas, jak stae si~ prawdziwym mnichem najprostszymi i najsku
teczniejszymi srodkami - tymi samymi, kt6re od wiek6w urabialy 
mnich6w. A jednoczesnie pokazuje nairn, jak n im bye w mnieniajq
cych si~ warunkach kazdego kraju, kazdej epoki i kultury. 

Tradycja zakonna uczy nas na przyklad, jakie miejsce modlitwa, 
czytanie i praca powinny zajmowae w naszym zyciu. Mowi nam, 
ze goscinnose jest jednq z waznych cech rpowolania zakonnego. 
Uczy nas, ze powinnismy bye ludzmi pokuty i zapa,rcia si~ siebie, 
a r6wnoczesnie kaze nam zachowywae umiar i rozwag~ takze i w tej 
dziedzinie. Wykazuje nam jasno, ze trzymanie s i~ zewn~trznych 

przepis6w reguly jest stosun'kowo malo wazne w por6wnaniu do 
ducha wewn~trznego i rzeczywistej tresci zakonnego zycia. Jednym 
slowem wprowadza lad w cale zycie mnich6w. 

Tam, gdzie zatraca si~ zmysl tej tradycji, w zyciu zakonnym 
przejawia si~ zaraz brak r6wnowagi. Mnisi stajq s ' ~ niezdolni do 
nauczenia si~ prawdziwej roztropnosci . Nie widzq wlasciwych pro
porcji. Zapominajq, czym mieli bye. Nie potrafiq wytrwae przy 
swych zaj~ciach i zye w pokoju w klas1Jtorze. Dlaczego? Bo mnisi , 
kt6rzy nigdy nie nauczy'li si~ bye prawdziwymi mnichami, wpadajq 
w rOZl'ltroj nerwowy pr6bujqc zye zyciem zakonnym przy przej~ciu 
si~ duchem i uzyciu metod przystosowanych do innego rodzaju zycia. 
Tylko prawdziwe przyswojenie sobie tradycji danego zakonu moze 
utrzymae pok6j i zdrowie psychiczne w klasztora'ch. Ale tego zmy
slu tradycji nie nabywa si~ automatycznie, zwlaszcza jezeli sam 
k,lasztor jest go prawie alba zupelnie pozbawiony. Trzeba si~ go 
nauczyc, .ale mozna to zrobie tylko przez be1Jposredni ~onta'kt z ka
nalami, kt6rymi plynie zycie tradycji. Dlatego sw. Benedykt kazal 
sw01m mnichom wczytywac si~ w pisma Kasjana, swi~tego Bazylego 
i pierwszych pustelnik6w. Ale czytanie starych ksiqg zakonnych 
jest tylko jednym z tych kanal6w, i to nie najwazniejszym. Mni
chern mozna stae si~ jedynie zyjqc wsr6d prawdziwych mnich6w 

biorqc z nich przyklad. 

16. Powinnismy jednak robieS bardzo staranne rozroznlenie po
mi~dzy tradycjqzakonnq a panujqcymi w klasztorze zwyczajami. 
W wielu klasztorach malo jest zywej tradycji, a mimo to mnisi 
s:zczYCq si~ wiernosciq jej dziedzictwu. Dlaczego? Bo przylgn~li do 
calego skomplikowanego ukladu pewnych form. Zwyczaj i tra
dycja mogq na powierzchni wydawaeS si~ jednym i tym samym. 
Ale to powierzchowne podobienstwo przyczynia si~ jeszcze bardziej 



663 NIKT NIE JEST SAMOTNl\ WYSPl\ 

do szkody, jakq wyrzqdza kurczowe trzymanie si~ utartych fomn. 
Ono jest smierciq pmwdziwej tradycji, tak jak i wszelkiego praw
dziwego zycia. To jest pasozyt, ktory czepia si~ zywego organizmu 
tradycji, pozera caIq jej istotnq wartose i przemienia jq w pusty 
formalizm. 

Tradycja jest zywa i aktywna - formalizm jest martwy i bier
ny. Tradycja nie urabia nas automatycznie - musimy pracowae 
myslq, zeby jq zrozumiee. Utarte formy przyjmujemy biernie jako 
pewnq rutyn~. Dlatego trzymanie si~ ich staje si~ }iatwq ucieczkq 
od rzeczywistOOci. One dajq nam tylko pozorne rozwiqzania zy
ciowych problemow: systemy pewnych formalno.sci i gestow. Tra
dycja naprawd~ uczy nas zycia i brania za nie peInej odpowiedzial
nosci. Dlatego przeciwstawia si~ nawet 'nieraz dstro temu, co zwy
czajne, co jest jedynie rutynq. Ale formalizm, ktory polega jedynie 
na powtarzaniu znanych rutyn, idzie po linii najmniejszego oporu. 
Robi si~ cos, nie rozumiejqc ;zmaczenia tego aktu, tylko dlatego, 
ze wszyscy dokola robiq to sarno. Tradycja, pozostajqc zawsze sta
ra, jest zarazem ciqgle mloda, bo odradza si~ na nowo w kazdym 
pokoleniu, ktore jq przezywa i wprowadza w czyn w nowy i sO'bie 
wlasciwy sposab. Formalizm jes,tpo prostu skostnieniem pewnych 
zwyczajow. Aktywnose formalistow jest ty.lko wymowkq, zeby 
n i c prawdziwie ludzkiego nie tworzye. Tradycja podsyca zycie 
duchowe, formalimn jedynie pokrywa jego wewn~trznq zgnilizn~. 

Wreszcie tradycja jest twoI'cza. Zawsze oryginalna, otwlera 
wciqz nowe horyzonty przed znanq podrozq . Przeciwnie, formalizm, 
pozbawiony wszelkiej oryginalno.sci, jest niewolniczym naslado
wnictwem. Zamkni~ty w wIa'snych granicach, prowadzi do zupel
nego wyjalowienia. 

Tradycja uczy nas kochae, rozwijajqc i powi~kszajqc nasze 
moZliwo.sci; ws'kazuje nam, jak sluzye ·swiatu, w ktorym zyjemy, 
w zamian za wszystk{), coomy 'Od ni,ego otrzymah. Formali7)m ToOdzi 
jedynie niepokoj i strach. Odcina nas od zrodel wszelkiego natchnie
nia. Niszczy nasze zdolnosci tworcze. Zamyka nas na klucz w wi~
zieniu daremnego wysilku. Wreszcie jest tylko maskq, pod kt6rq 
ukrywa si~ opr6znia i ro~acz. 

Nie moze bye nk korzystniejszego dla mnicha niz wzrastae 
i zye w tradycji zakonnej. Ale tez nie rna dla niego gorszej rze
czy, niz bye przez cale zycie uwikIanym w sieci zakonnego forma
lizmu. 

To, co powiedziano tu 0 zakonach scislych, odnosi si~ w jesz
cze wi~kszym stopniu do innych form zakonnego zycia, ktore nie 
majqc tak silnej tradycji mogq bye jeszcze bardziej zagrozone for
malizmem. 
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11. Moglibysmy lepiej zrozumiec pi~kno powolania zakonnego. 
gdybysmy pami~tali 0 tym, ze mal:zenstwo jest r6wniei powola
niem. Zycie zaikoI1lIle to szczeg6lny sposob uswi~cenia, zas,trzezony 
dla (Stosunkowo malej liczby ludzi. Zwyklq drogq do swit:toSt:i i do 
pelni chrzescijanskiego zycia jest malZeillstwo. Przewazna cZt:sc 
m~zczyzn i kobiet dochodzi do swit:tosci w stanie ma~zenskim. 

A jednak t,a'k wielu chrzescijan, nie majqcych powolania dozycia 
zakonnego ani do kaplanstwa m6wi 0 sabie: "Nie mam powolania l " 

C6z za pomylka! Majq wspaniale powolanie, tym pit:kniejsze, ze 
pozostawiajqce stosunkowo duzo swobody i pozbawione sztywnych 
form. Gdyz "spolecznosc", jakq tworzy rodzina, zyje pit:knie wedlug 
Iswoich wewnt:tr~nych i b-ezposrednich praw. Nie potrzebuje sko
dyfikowanych regul i przepis6w. ~ej regulq jest miloM:, a wszystkie 
jej zwyczaje Sq zywym wyrazem glt:bokiego i sz,czerego przywiq
zania. W pewnym znaczeniu 'P0wolanie do stanu malZenskiego jest 
bardziej pozqdane niz wszelkie inne powolania, a to dlatego, ze 
ta bezposrednioM:, ten, duch wolno.sci i rta sp6jnia milosci stajq sit: 
w zyciu rodzinnym tak latwo dost~pne dla przecit:tnego czlowieka . 
Sztucznosc i formahzm, wkradajqce sit: do zgromadzen zak,Jnnych, 
tylko z trudnosci q znajdujq przystt:p do krt:gu rodzinnego, w kt6
rym wielkie wartosci ludzkie opierajq sit: triumfalnie zakusom 
falszu. 

Ludzie zyjqcy w malzenstwie, zamiast lamentowae nad swoim 
domniemanym brakiem powolania, powinni Wlit:c wysoko cenic 
to, kt6re 1m przypadio w udziale. Powinni dzi£:kowac Bogu, ze to 
kh powolanie, z calq jego odpowiedzialnosciq i jego trudnosciami, 
jest pewnq i bezpiecznq drogq do swit:tosci, wolnq od skrzywien 
i wypaczen poboznego konwencjonalizmu. Czlowiek zonaty i matka 
chrzescijanskiej rodziny, jeieli Sq wierni swoilm obowiqzkom, wy
pelniajq r6wnie waznq jak pocieszajqcq misjt:: sprowadz3nia na 
swiat i ksztaltowania mlodych dusz, zdolnych do szczt:scia i mi
looci, zdolnych do uswit:cenia sit: i przeobrazenia w Chrystusa. 
ZyjqC w scislym zjednoczeniu z Bogiem-Stw6rcq, mqi i zona zro
zumiejq lepiej nii inni tajemnict: Jego nieskonczonej plodnosci, 
bo uczestniczenie w niej stalo sit: ich przywilejem. A wychowujqc 
dzieci w trudnych warunkach materialnych wnikajq mo~e g!~bieJ 
w tajemnlict: Boskiej Opatrmosci nilz ci, kt6rzy zlozywszy slub 
ubostwa powi'nniby w zasadzie jeszcze bardziej polegae jedynie 
na Bogu, ale w rzeczywistosci nilgdy nie za:lJna.li niepokoju niepew
nego jutra. 

18. W planie Bozym wszystkie powolania majq wyrazac w sWle
cie Jego milose. Bo kazde powolanie wyznacza czIowiekowi jego 
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wlasne miejsce w Tajemnicy Chrystusa i poleca mu cos zdzialae 
dla zbawienia calej ludzkosci. ROZni'ca mi~dzy rozmaitymi powo
lanialffii wyraia si~ rozmaitoSci'l sposobow, ktore doprowadzaj'l 
czlowieka do wybycia milosci Bozej, do ocenienia jej i odpowiedzi 
na ni'l oraz do dzielenia si~ ni'l z innymi ludzmi. Celem kazdego 
powolania jest rozpowszechnianie w swiecie mi'!'osci Boga. 

W malZenstwie milose Boga przejawia sii~ i udziela pod uswi~
con'l Sakramentem zaslon'l wzajemnego ludzkiego przywi'lzaillia. 
Powolanie malZenskie jest powolaniem do nadprzyrodzonego zwi'l'z
ku, ktory uSwi~ca i przekazuje zycie ludzkie i rozszerza w swiecie 
Krolestwo Boze przez rodzenie dL'Jie'Ci, ktore staj'l si~ czlonkami 
mistycznego Chrystusa. Wszystko, co jest najbardziej instyn'ktowne 
i ludzkie, wszys,tko, co w natur.alnych uczuciach czlowieka jest 
najszlachetniejs'ze, jest tu poswi~cone Bogu i staje si~ znakiem 
Boskiej miloSci i okazj'l do przyj~cia J ego laskli. 

W malZeilstwie milose Boga wcieJa si~ pelniej niz w innych 
powolaniach. Z tego powodu latwiej j'l w nrm poj'le i latwiej tei.. 
ocenie. Ale jej zasi~g, ja'ko mniej duchowy, jest taki.e mniej sze
roki. Sfera dzialania milosci ojca i maftki obejmuje tylko ich wlasne 
dzieci oraz kr'lg krewnych, przyjaciol i towarzyszy pracy. 

Azeby poszerzye ten zasi~g BoZej mHosci fine powolania sto
pniowo coraz bardziej przesycajq duchem ludzkie i.ycia i prace. 
Tak zakony czynne, jak i kaplailstwo swieckie wyMuczajq juz fi
zyczne objawy ludzkich przywiq,zan, wyrzekajq si~ ognliSka rodzin
nego, a tkwiqca w nich energia milosci zostaje w calosci zacho
wana dla parafii, szkoly lub szpitala. Wrodzone uczU'cia ludzkie 
Sq tu poswli~cone i ofiarowane Bogu bardziej wyl'lcznie i w sposob 
mrnej materialny niz w malzenstw.ie i rodz~nie. Ale mimo to w ta
kim i.yciu latwo jest jeszcze dostrzec i ocenie dzialanie Boskiej mi
losci w widocznych i dotyka'lnych dzielach miilosie'rdzia - w pie
l~gnowaniu chorych i wspomaganiu ubogi'ch, w czulym opiekowaniu 
si~ bezdomnymi dzieemi lub starcami i tym podobnych uczynkach. 
I tutaj wysilb, trudnosci i o£iary, jakich wymaga takie zycie, 
przynoszq duszom "powolanym" do niego, oparcie odpowiadajqcych 
im ludzkich wa,rtosci. Zajmujqc si~ hliznimi zachowujemy poczucie 
integracji i zwiqzku ze spolecznosciq. 

Problemy i trudnosci zycia kontemplacyjnego Sq bardziej wew
n~trzne. a takze znacznie wi~ksze. Tu milose Boza riie wciela sip' 
tak widzialnie. Musimy zblizye si~ do ruej i odpowiedziee na jej 
wezwan-ie wi~kszym udU'chowieniem. Trudnliej jest tu wi~c 0 wier
noSe. Ludzkie uczucia ll'ie mogq bye normalnie zaspokojone w zyciu 
poswi~conym milczeniu i samotnosci. Prawie zupelna niemoinosc 
wypowiedzenia si~, brak sposobnosci do "zrobienia czegos dla 
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innych" w jakiS dostrzegalny i oczywisty sposob, mogq stae si~ 
torturq i wywolae poczucie jakiegos uposledzenia. Dlatego powo
lanie do scisle kontempla-cyjnego zycia nie jest dla ludzi jeszcze 
nie zupelnie dojrzalych. Trzeba bye bardzo silnym i wyrobionym, 
zeby moc zye w samotnosci. 

Na szcz~scie zycie zakonne nie jest tak calkowi,cie poswi~cone 
kontemplacji, zeby nie dawae mnichom pewnej okazjii do wypo
wiedzenia si~ i do dzjalania. ZyjqC i pra'cujqc razem w klasztorze 
mnisi zazwyczaj za·chowujq jakies poczucie wspolnoty i nie zatraca
jq swego czlowieczenstwa. Przeciwnie, jezeli b~dq wlierni duchowi 
reguly za'konu, ich ludzkie uczucia tez si~ pogl~biq i uduchowiq 
przetwarzajqc si~ w prawdziwe zjednoczenie braterskiej milosci, 
niezaleznej od osobisty.ch sympatii i zmiennych nastrojow. A wtedy 
juz choe w cz~sci spelniq swojq misj~ obejmowania calego swiata 
duchowq milosciq, nie znajqcq granic czasu a'ni przestrzeni. 

19. 1m wyzeJ wznosi si~ czlowiek w skali powolaiJ., tym staran
niejsza powinna bye selekcja kandydatow. Zwykle w malzenstwie 
dobor ich sam si~ dokonuje - wola Boza moze sj~ wcielie w de
cyzj~ opartq 0 pociqg naturalny. W zyciu czyrrnym pociqg i zdtornosci 
zazwyczaj idq razem, tak ze czlowiek "powolany" do jakiejs pracy 
moze bye przyj~ty na podstawie swoich zdolnosci do wykonywania 
jej w pokoju i radosci ducha. 

Ale normalnie wi~cej niz polowa kandydatow zgi:aszajqcych si~ 
do zakonow kcmtemplacyjnych nie rna odpowiedniego powolania. 
"Pociqg" do zycia kontemplacyjnego jest mniej powaznym spra
wdzianem tego powolania niz pociqg do zycia czynnego. 1m surow
szy i 'bardziej samotniczy jest zakon kontemplacyjny, tym Wii~ksza 
b~dzie przepase mi~dzy "pociqgiem" a "zdolnosciq". A to jest szcze
golnie prawdziwe w takiej epoce jak nasza, k,iedy ludzie nie mogq 
znaleie nawet tych kilku chwil ciszy i samot'nosci, jakich natura 
ich potrz~buje do normalnego funkcjonowania. Jest moze wiele 
zakonnic i braci w zakonach czynnych, majqcych prawdziwe powo
lanie do takiego zycia, ale ktorzy Sq tak przepracowani i spragnie
ni normalnego zycia modlitwy, iz wyobrazajq sobie, ze powinni 
wstqpie do Kartuzow albo Trapistow. W pewnych wypadkach prze,;. 
niesienie si~ do zakonu kontemplacyjnego mogloby rozwiqzac ich 
trudnosci, najcz~soiej jednakpotrzeba im jedynie wlasciwego przy
stosowania do wspolczesnego zycia ich wlasnych konstytucji zakon
nych. Ale problem takiego przystosowania jest za szeroki, zeby 
moc si~ tu nawet pobieznie nim zajqc. 

rm wyisze !rna ktos powolanie, tyro bardziej musi byc zdorny 
do uduchowienia i ,poszerzania zasi~gu swoich przywiqzan. Azeby 
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zye sam na sam z Bogiem - musi naprawd~ potrafie zye w samot
nosci. Ale nie potrafisz obejse si~ bez ludzi, jezeli nie znosisz sa
motnoSci. A nie zniesiesz jej z pewnosciq, jezeli t~sknota za niq 
zrodzila si~ z zawiedzionego pragnienia ludzkiej miloSci. Mowiqc 
bez ogrodek, proba sp~dzenia zycia w klasztorze musi si~ okazae 
beznadziejna, jezeli masz gryze si~ myslq,ze niikt ci~ nie kocha. 
Musisz umiee pominqe calq t~ dziedzin~ ludzkich uczue i po prostu 
ukochae caly swiat w Bogu, obejmujqc wszystkich bliznich tq 
samq czystq milosciq, nie zqdajqc od nich zadnych dowodow przy
wiqzania i nie dbajqc 0 to, czy ich kiedykolwiek doznasz. Jezeli 
Sqdzisz, ze to jest latwe, zapewniam ci~, ze si~ bardzo mylisz. 

20. Mowiqc, ze klauzurowe zycie kontemplacyjne jest ci~Zsze 

od zycia czynnego, nie chc~ powiedziee, ze ten, co je wybral, ci~zej 
pracuje albo dzwiga ci~zsze obowiqzki i odpowiedzialnosci. 2ycle 
kontemplacyjne jest pod wieloma wzgl~dami la:twiejsze od zycia 
czynnego. Ale 'trudniej jest d 0 b r z e je przezye. 

Stosunkowo latwo jest "dostosowae si~" w klasztorze kontem
placyjnym, zachowywae regul~, bye na wlasciwym mie'jscu 0 wlas
ciwej porze, wykonywae przepisane ruchy. Trzeba przyznae, ze 
biezqca praca jest ci~zka i dose m~CZq,ca, ale mozna si~ do niej 
przyzwyczaie. Co jest najci~zsze, to nie sam wysilek fizyczny, ale 
trud podtrzymywania i rozwijania wewn~trznego zycia moolitwy 
w ram a c h w s z y s t k i c h t Y c h z e w n ~ t r z nyc h z a j ~ e. 

To, ze wszystko w zakonje kontemplacyjnym zdaje si~ bye 
dostrojone dozycia modbtwy, utrudnia wlasnie ludziom, nie ma
jqcym prawdziwego Ipowolania, owocny pobyt w takim klasztorze. 
2ycie modlitwy nie jest dla nich za ti"udne tam, gdzie w rozkladzie 
dnia ona zajmuje mniej czasu niz praca. Ale w zyciu, ktore jest 
ciqglq modlitwq, ludzie nie majqcy prawdziwego korutemplacyjnego 
powolania cz~sto si~ W Ikoncu mniej modlq, niz. gdyby prowadzili 
zycie czynne. 

21. Pociqg i zdolnosci do jakiegos rodzaju zycia nie wystar
czajq, by orzec, ze ktos rna do niego powolanie. Pociqg, ktory 
w wielu wy;padkach moze bye waznym czynnikiem, nie zawsze 
jest spraWq prostq i oczywistq. Niejeden moze miee powolanie do 
kaplanstwa, a jednak odczuwae wyraznq niech~e do pewnych stron 
zycia ksi~dza. Powolanie do zakonu Trapistow nie wyklucza 
koniecznie l~ku przed ostrosciq jego reguly. J edyna rzecz, ktora 
rozstrzyga naprawd~ 0 jakims powolaniu, to z dol nos e do p o
w z i ~ cia s tan 0 Wc z e j dec y z j i, b Y w s t q pie nat ~ 
d r 0 g ~ i d 0 P r z Y pie c z ~ tow ani a j e j c z y n e m. 
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Jesli ktos nie jest w stanie na nic si~ zctecydowac i nie moze 
si~ zdobyc na zrobienie tego czego wymaga -dane powolanie, moma 
z wszelkim prawdopodobienstwem stwierdzic, ze ono nie zostalo 
mu dane. Moze Bog mu je ofiarowal - ale kto moze 0 tym wyro
kowac? Bez wzgl~,du na to, czy o'piera si~ Iasce, czy nie, trzeba 
przyjqc, ze nie rna tego powolania. Ale wyrazne i spokojne posta
nowienie, ktore nie daje si~ odwiesc od eelu 'zadnq, przesZJkodq ani 
zlamac zadnym oporem, jest ddbrq wskazowk q, ze Bog dal ternu 
czIowiekowi lask~ odpowi.edzenia na Jego wezwanie, a on poszedl 
za jej natchnieniem. 

Decydu:jqc si~ pojsc za ta!ki.m powolaniem zasi~gamy zwyk~e 
rady duchowego kierownika. Jego zadaniem jest doradZiac, za
ch~cac, podsuwac mysli i pomagac. W pewnych wypadkach moze 
komus zaka'Zac zostac ksi~dzem albo wstqJpic do klClsztoru. Ale nawet 
jesli oSqdZ'i, ze dana osoba moze z caIq roztropnosciq poj'sc za swoim 
powO'laniem, ona sarna musi powziqe ostatecznq decyzj~. Nikt, ani 
kierownik duchowy, ani spowiednik, ani nawet przelozony w za
konie 'nie moze za drugtiego decydowae. Kazdy musi rozstrzygnqe 
sam za sieibie, slkoro jego wlasna decyzja 'jest wJ'lI"azem i spralWldzia
nem jego powoIania. Jesli potem zwroci si~ do seminarium lub 
do klasztoru i zostanie przyj~ty, moze juz uznac, ze prawdopodo
bnie nalPra'wd~ "rna powolanie". 

22. Te uwagi Sq oczywiscie niekompletne. Le'cz jednq przy
najmniej luk~ trzeba zapelnic, 'zeiby uniknqc nieporozumien. Mowi
Hsmy 0 zyciu czynnym i kontemplacyjny.m nie wspominajqc 0 po
wolaniu, kt6re 'Sw. Tomasz sta,wia 'wyzej niz wszysitlkie inne: 0 zy
ciu apostolskim, w ktorym owoce kontemplacji dzieli si~ z innymi 
ludzmi. 

Zamiast ,mowie teoretycznie 0 tym powolaniu, spojrzmy raczej 
na doskonale jego wcielenie w osobie jedinego z najwi~kszych swi~
tyich: FraI1K:iszka z Asyzu. Stygmalty Sw. Frall1lcis,zika stanawily bos-' 
kie poswiadczenie faktu, ze on wlasnie, sposrod wszysttkich swi~tych 
byI najbardziej podobny do Chrystusa. Lepiej ntz komukolwiek 
udalo mu si~ odtworzyc we wlasnym zyciu pr'ostot~, ubostwo 
i milose do Boga i'ludzi, ktore zmamionowaly zycie Jezusa. Wi~cej 
jeszcze, byl Apostolem, ktory wcielil calego ducha i poslannictwo 
Ewangelii w sposab najdoslkonaIszyr. Wystarczy znac swi~tego 

Franciszka, aby zrozumiee Ewangeli~, a iSc za nim w prawdziwym 
integralnym jego duchu - to przezywae Ewangeli~ w caIej pelni. 
Geniusz jego swi~tosci l1'mozliwil mu przekaza1nie swiatu nauk 
Chrystusa nie w tym czy 'innym aspekcie, nie w ulamkach rozbu
dowanych przez ,mysl i analdz~, ale w nieuszczuplonej peini ich 



NIKT NIE JEST SAMOTN.t\ WYSP.t\ 669 

egzystencjalnej prostoty. Swi~ty Franciszek byl - do czego wszyscy 
swi~ci muszq dqzye - po prostu "drugim Chrystusem". 

Zycie jego nie odtwarzalo tej czy ~nnej tajemnicy zycia Chrys
tusowego. Przezywal on nie ty~ko pokorne cnoty Boskiego dzie
ci~ctwa w ukrytym zyciu Nazaretu. Nie tylko byl kuszony z Chry
stusem na pustyni czy trudzil si~ z Nim w alpostolskich w~dr6w
kach. Nie tylko dzialal cuda podobnie jak Jezus. Nie tylko byl 
z Nim ra,zem ukrzyzowany. Wszystkie te tajemnice zjednoczyly 
si~ w zyciu Franciszka, zna'jdujemy w nim kazdq - czasem lqczni~, 
czasem oddzielnie. I Chrystus Zmartwychwstaly odzyl zn6w w Swo
im nasladowcy w spos6b dosk'onaly, pon~ewaz Franciszek byl cal
kowicie obj~ty i przeistoczony duchem milosci Bozej. 

Nie :Mozumiemy nalezycie maksymy sw. Tomasza: contemplata 
aliis tradere (dzielie z innymi owoce kontemplacji), jesli nie b~
dziemy miee w pami~ci obrazu sw. Franciszka przemierzajqcego 
drogi Itahi w uniesieniu rad-osci i szcz~scia z poslannictwa, kt6re 
nie inaczej jak przez Ducha Bozego moglo mu bye zlecone. Mqdrose 
i zbawienie, jakie Franciszek glosil, nie tylko Ibyly nadO'bfitosciq 
najwyiszej kontemplacji, ale stanowily po prostu pelni~ Chrystu
sowego Ducha. inaczej m6wiqc Ducha SwiE;ltego. 

Nik>t nie moze bye apostolem Chrystusowym, jezeli nie jest 
napelniony Duchem Swi~tym. A nikt tego Inie dostq[li, jesli nie 
czyni tego, co jest normalnym warunkiem absolutnego naslado
wania Chrystusa; musi opuscie wszYSltko, aby wszysVko w Nim 
odzyskae. . 

Co do sw. Franciszka warto zauwa'zye, ze poswi~cajqc wszy
stko, poswi~oil takie wszelkie "powol,anie" w ograniczonym znacze
lIiu tego slowa. Po wiekach duchowego rozwoju r6znych gal~zi 

zakonnej rodziny franciszkanskiej z pewnym zdziwieniem stwier
dzamy, zesw. Franciszek wyruszyl na polne drogi Umbrii bez 
na:jlzejszego poj~cia, jakoby mial ,.,f,ranciszkanskie powolanie". 
I w istocie nie mial go. Wszel1kie powolania rzucil na wiatr, razerm 
ze swojq odziezq i z wszystkim, co posiadal. Nie uwa,zal si~ za 
apostola, ale za wl6cz~g~. Z pewnoSciq nie mial si~ za mnicha; 
gdyby chcial nim zostae, bylo mn6stwo klasztor6w do wY'boru. 
Jasne jest r6wniei, ze nie towarzyszyla mu podczas w~dr6wek 
.swiadomose: "jestem mistykiem, kt6ry dostqpillaski kontemplacji". 
Nie klopotal si~ tez wcale por6wnaniami mi~dzy zyciem czynnym 
a kontemplacyjinym. A jednak realizowal jedno i drugie r6wnocze
snie i z najwyiszq daskonalosciq. Zaden dobry uczynek nie pozo
stal mu obcy - :ladne dzielo milosierdzia, czy to wedle ciala, czy 
wedle duszy. Nie bylo takiego, kt6re by nie znalazlo miejsca w jego 
pi~knym zYciu. Wolnosc jego obejmowala wszystko. 

/ 
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Franciszek mogl bye wyswH~cony na ksi~dza. Odmowil przez 
pokor~ (bo to takze byloby okreslonym powolaniem, a on byl poza 
powola'nia,mi). Ale w istocie posiadal doskonal-ose i kwintesencj~ 

apostolskiego ducha ofiary i milo:§ci, ktory niezb~ny jest w zy
ciu kazdego ksi~dza. Trzeba chwili zastanowienia, zeby pogodzic 
si~ z myslq, ze sw. Francisz€k nigdy nie odprawil mszy - fakt 
trudny do uwierzenia dla kogos, przenitkni~tego jego duchem! 

J esli is tnialo w jego czasach jakies okreslone powolanie, ktore 
moglby skojarzye ze swoim zyciem - to- powolanie pus;telnika. 
Pustelnicy byli jedynymi przedstawicielami pewnej kategorii ludzi 
poswi~conych Bogu, ktorych przez cale zycie nasladowal. Cz~sto 

odchodzil w gory, by modlie si~ i trwae w samotnosci. Ale nigdy 
. nie sqdzil, aby byl wylqcznie "powolany" do tego i niczego innego. 

Pozostawal sam tak dlugo, jak mu to dyktowal Duch, a potem 
schodzil znowu do miast i wsi za natchnieniem tegoz Ducha. 

Gdyby si~ nad tym zastanawial, mogl byl uMac, ze zasadniczo 
z powolania jest "prorokiem". Poddbny byl nowemu Eliaszowi 
czy Elizeuszowi, ktorych Duch nauczal w sa.motnosci, ale potem 
wiodl do miast ludzkich, aby glosili poslannictwo Boze. 

Rozpatrujqc z roznych stron talk bogate powolanie sw. Fran
ciszka stwierdzamy, 'ze wykracza ono ponad zwykle "stany zycioa". 
Ale wlasnie z tego powodu, ilekroe mowimy 0 "zyciu mieszanym", 
albo 0 "powolaniu apostolskim", powinnismy miee w pami~ci 

Franciszka alba Eliasza. Zbyt latwo sprowadza si~ tego rodzaju 
"zycie mieszane" do najnizszego wspolnego mianownika - a na 
tym poziomie jest to po prostu jedrna z form zycia czynnego. Jako 
takie traci na porownaniu z zyciem kontemplacyjnym. Dlaczego? 
Bo godnose zycia apostolskiego, tak jak je pojmuje sw. Tomasz, 
'plynie nie z sfery dzialania, ale z sfery kontemplacji. Zycie kazno
dziejskie bez kontemplacji jest wylqcznie "zyciem czynnym" i choe
by bylo ,bardzo swi~te i peIne zaslug, nie mozeprzypisywae sobie 
godnosci i ,prymatu, jakie sw. Tomasz przyznaje zyciu, w ktorym 
"dzieli si~ z innymi owoce kontemplacji". 

W istocie zakonnik zebrzqcy moze daleko przescignqc w- dosko
nalosci kontemplacji tych, ktorzy jedynie sami korzystajq z jej 
owocow. Ale uczyni to tylko w tej proporcji, w jakiej potrafi 
zblizyc si~ do idealu swego zalozyciela, z y e naprawd~ ub6stwem 
i milosci q Franciszka czy Dominika, zanurzyc si,~ w milujqce 
poznanie Boga, kt6re dane jest tylko maluczkim, i powierzyc si~ 
z ufnosciq Duchowi Swi~temu. 

('C. d. n.). Thomas Merton 
Tlum. Maria Morstin-G6rska 
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o WSI POLSKIEJ - HISTORYCZNIE 

PrzeszloSc spoleczno-polityczna wsi poliSkiej jest bardzo nie
dawna, mloda, jesli si~ zwazy, ze zacz~la si~ w koncu ubieglego 
st1!lecia. J edm.oczesnie jest interesujqca - chodzi przeciez 0 war
stw~ spolecznq, ktora obejmowala wowczas okoIo 75010 spoieczen
stwa polskiego. Mimo to liteTa,tura 0 tym okresie i 0 procesach 
zachodzqcych na wsi polskiej jest dqgle uboga. Brak prac zrodlo
wych, brak syntezy. Ostatnio ukazalo si~ kDka pozycji wydawni
czych z przeszlosci wsi. Na niektore z nich pragniemy zwrocic 
uwag~. 

* 

Zainteresowanie nasze budzq przede wszystkim pami~tniki Jana 
Stapinskiego 1 oraz Jakuba Bojki 2. Wzbogaca j\ one ubogie pamiE:t
nikarstwo dotyczqce wsi polskiej i powinny stanowic pierwszo
rZE:dne zrodlo historii ruchu ludowego, tym bardziej, ze autorzy 
nalezq do grupy pierwszych jego orga'nizatorow i przywodcow. 

Powinny... 
Zacznijmy od Jana Stapinskiego (1867-1946). PamiE:tnik byl 

pisany w latach 1937-38, a wiE:c wowczas kiedy Stapinski w ru
chu ludowym nie mial juz nic do powiedzenia i kiedy jego dzia
laluooc zakonczyla siE: ba,nkructwem politycznym. Kandydujqc 

. w wybora,ch 1930 r. w ramach BBWR (sanacja) mandatu nie uzy
skal. S iedzial wiEic .w swo'im folwa,rcZlku w Klimkowce, gospodaro
wal i pisal Pami~tnik . Mial doskonalq okazj ~, aby zdac. spraw~ 
z calego swego zycia. Niestety opisal dziecinstwo, czasy gimnazjal

1 Jan· S tap i 11 ski, Pamilitnik, Warszawa 1959, Llldowa Sp61dzielnia Wyda
wnlcza, s. 444. 

2 Jakllb B 0 j k 0, Ze wspomnien, Warszawa 1959, Llldowa Sp61dzielnia Wy
dawniczil, s. 315. 

Obydwie pozycje do drllku przygotowal oraz wst<:pem i pl'zypisami zaopatrzyl 
Krzysztof Dunin-W'lsowicz. 
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ne oraz dzialalnosc spoleczno-po.l1tycznq upraw,ianCj tylko w la
tach 1889-1913. Nie rnoina si~ ternu dziwic. Jest to najswietniej
szy okres jego aktywno.sci. Mirno popelnionych jui pewnych 
bl~dow zawdzi~cza jej, ie znala'zl si~ w rz~dzie najw)'lbitniejszych 
tworcow ruch'll ludowego. Poczynajqc jednak od 1913 r., od roz
lamu w Polskim Strqnnicbwie Ludowyrn, ktorego przez wiele lat 
byl faktycznyrn przywodcq, prezesern, i to prezesern samowlad
nyrn - gwi,azda Stapinskiego bledinie na skutek popelnionych bl~
dow politycznych, ktorych rukoronrowaniern bylo wmanewrowanie 
si~ do obozu Pilsudskiego, w stosunku do ktorego caly owczesny 
ruch ludowy byl w opozycji. Moie dlatego zabraklo mu odwagi 
i ochoty do obj~cia wspornnieniarni i pozniejszych lat dzialalnoSci. 
Utwierdza nas w tym przekonaniu , jego wyznanie. Ponoc na loiu 
srnierci rnial oswiadczyc przyjaciolorn, ie popelnil dwa wielkie 
bl~dy: pierwszy, ie wstqpil do Kola Polsikiego w parlamencie wie
denskirn w 1908 r., drugi: ie popieral sanacj~. Chyba to nie wy
czerpuje listy jego tragicznych porny!ek ... 

A iywot jego by! bogaty. Syn chlopa z powiatu brzozowskiego 
(woj . rzeszowskie), ucz~szcza do girnnazjurn ~ i w tymczasie bierze 
jui czynny udzial w pracach patri<>tycznych oraz styka si~ z dzi'a
lalnosciq slynnego jui w tyrn czasie ks. St. Stojalowskiego, pisuje 
krotkie kOl'espondencje do jego organu "Wieniec i Pszczolika" oraz 
nawiqzuje lqcznosc z dwutygodnikiern "Przyjaciel Ludu", zaloio
nyrn (1889) i redagowanyrn przez BO'leslawa WyslO'ucha, tworc~ 

i teoretyka antykaerytkalnegO' ("radykalnegO''') O'dlamu ruchu ludo
wego. 

Stapinski rzuca si~ w wir pracy po1ityc~nej doslO'wnie nazajutrz 
pO'maWrze. Nadarzyla si~ ku ternu dO'skO'nala okazja. W roku 1889 
rnialy si~ odbyc wybO'ry dO' Sejrnu KrajO'wego (galicyjskiego) i oby
dwa pisma wezwaly chlO'pOW do organizO'wania osobnych Kornite
tow Wyborczych Wloscianskich i do wybierania pO'slow-chIO'pOW. 
Od tegO' czasu Starpinski wiecuje i dziala. Wysuwa si~ szybkO' na 
czO'IO' jakO' przywodca w kilka la,t pozniej utworzonegO' Stronnictwa 
LudowegO' (1895). Jest dOs'konalyrn rnowcq i agitatorem; poslem 
dO' Sejrnu Krajowego we Lwowie i austriackiegO' w Wiedniu. Po 
pierWszyrn powainym sukcesie PO'lskiegO' Stronnictwa Ludowego, 
kiedy to' zdobywa ono 17 rnandatow w parlarnencie wiedenskim 
(1907) - Starpi,nski zawiera umow~ z konserwatystami galicyj
skimi, zajadlymi rprzeciwnikami emancypacji pO'litycznej i gospo
darczej wsi. Za cen~ wspoldzialania w wybO'rach do sejmu galicyj
skiegO' (1908) i pewnych korzysci dla strO'nnictwa zwiqie si~ 

z zagorza!yrni przeciwniikami pO'litycznej samodzie'lnO'sci chlopow. 
Sojusz ten utrzyma w wybO'ra·ch paruamentarnych w roku 1911. 
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Stronnictwo Ludowe uzyskuje wowczas 24 mandaty i osiqga wielki 
sukces wyborczy. 

W roku 1913 Stapinski zawiera nowq umow~. Tym razem kon
serwatysci pozyczajq na okreslone potrzeby Stronnictwa 100 tys. 
koron za zobowiqzania natury politycznej. Wybucha skandaJ. Do
chodzi do rozlamu w stronnictwie. Tworzy si~ PoIskie Stron'l1ictwo 
Ludowe "Piast", ktoremu forrrnalnie p ,rzewodzi Bojko, a faktycznie 
Witos. Od tego czasu zaczyna si~ zmierzch roli politycznej Jana 
Stapinskiego w ruchu ludowym. 

o tym wszystkim pisze Stapinski w swoim Pami~tniku. Ale 
jaik piszeL.. Tendencjq generalnq, kt6ra si~ narzuca przy czytaniu 
Pami~tnika, jest ch~c wykazania wlasnych zaslug dla kraju i ruchu 
ludowego oraz przeprowadzenia obrony przed zarzutami jakie mu 
stawiano w zwiqzku z politykq kompromisu politycznego i oso
bistego. Broni siebie naginaniem faktow, a oskarza przeciwnilkow, 
nawet jesli wczoraj jeszcze byli jego przyjaciolmi. Wyjqtek robi 
dla BO'jki, a,le maze dilatego, ze chocialz rozeszli si~ iW ,roku 1913 
po latach spotkali si~ w ... BBWR! 

Nie rzucam kamieniem na Stapinskiego za to, ze popelnil bl~
dy. On i jego WSip6Howarzysze nie 'mieli zadnej t!I"adyeji w zaikresie 
politycznego dzialania. Doswiadczenie trzeba bylo zdobywac 
w ogniu wall'ki. Latwo wi~c 0 pomylki. Ale skoro pisze si~ wspom
nienia z perspektywy lat, nalezaloby si~ zdobyc na obiektywnq 
ocen~ wlasnej linii post~powania i tych, 0 ktorych si~ relacjonuje. 
Tymczasem odnosi si~ wrazenie, ze Pami~tnik jest pisany - wul
garyzujqc nieco - sobie na chwal~, a przeciwnikom na pohybel! 

Twierdzenie nasze sprobujemy zilustrowac na przykladzie 
ks. Stanislawa Stojalo'Wskiego, ' ktoremu Stapinski poswi~ca spe
cjalny rozdzial. 

J aki byl chlop i jaka byla wies gahcyjska przed wystqpieniem 
na widowni~ czlowieka, ktory wzbudzil u jednych bezgra,nicznq 
milosc, a u drugich ni'enawisc i zqdz~ zemsty? 

W. Feldman (Stronnietwa i programy polityezne w Galieji 
1846-1906, Krakow 1907) ok'resla 'chlopa jako albrzyma, ktory 
z "wiekowego obudzon uspienia, przecieral {lezy, rozglqdajqc si~ 

na wpol nieprzytomnie slpelnial rozkazy tych, kt6rzy mu rozka
zywali", "modlil si~ do swego wybawiciela w Wiedniu", glosowal, 
jak mu w cyrkule kazano, bal si~ powrotu panszczyzny, proceso
wal si~ z panami 0 lasy i serwituty i... pil na umor. Reprezentacja 
wloscianska w sejmie galicyjskim w kadencji 1867-70 liczyla 
34 chlopow, 1870-76 juz tylko 23 chlopow, a w latach 1876-82 
i 1883-89 nie zasiadal w sejmie ani jeden posel-chlop! 

ZnAk - 8 
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W tym ok-resie sil'l pohtyCZllq w Ga:licji byl tylko oboz szla
checko-konserwatywny. Ks. Eugeniusz Kr~zel analizuj'lc zagad
nienie (Duchowienstwo polskie wobec poczqtk6w ruchu ludowego 
w Galicji, Lublin 1953; rozprawa doktors'ka w maszynopisie) twier
dzi: szlachta uwazala, ze przez zniesienie panszczyzny kwestia 
chlopska zostala ,rozwi'lzana, ze we wszystkich innych sprawa,ch 
trzeba utrzymac stan dawny, a wi~c utrzymac patronat nad wsi'l, 
nie dopuscie jej do samodzielnego zycia politycznego, a gdyby 
mimo to kielkowalo, przeszkadzae i t~pie. 

Taka byla 6wczesna rzeczywistose. W'prawdzie "demok,raci" da
wali 0 sobie znae, przejawiali pewn'l dzialailnose, ale sil~ polityCZllq 
mogli stanowie tylko w jednym wypadku - gdyby byli zorgani
zowali politycznie Iud polski.. Taka jest opini'a Feldmana . A tego 
demokracja nie czynila; Slaba i "sp~tana ideologi'l szlachec-k'l'" 
uwazala ~'Ud, podobnie jak i szlachta, za "nieletnie dzieako". 

Wtedy na wid-owni zjawia si~ ks. Stanislaw Stojalowski (1845
1911). Pochodzeni'a drobnoszlacheckiego, jezuita, po zwolnieniu go 
z Towarzystwa Jezusowego przybywa jako kSii'ldz swiecki do Lw.Q
wa i rozpoczyna dzialalnose spolecZll'l i publicystyczn'l. Jest to 
r,ok 1875. Od prof. Pieni'lzka wykupuje bankrutuj'lce czasopismo 
przeznaczone dla wsi: "Wieniec i Pszcz6lka", zmienia jego oblicze, 
wyst~puje w obronie praw ludu. Porusza sprawy religijne, uczy 
chlopa hilStorii Polski i ksztalci uczucia patriotyczne, prowadzi nie
ublagan'l walk~ z analfabetyzmem, domaga si~ rozwoju szkolnic
twa podstawowego uwazaj'lcoSwiat~ za fundamentalny warunek 
post~pu wsi. Prowadzi akcj~ gospodarcz'l: zaklada k6lka rolnicze, 
zwalcza nadmierne i niesprawiedliwe opodatkowanie, atakuje 
karczmy i pijanstwo, zaklada bank parcelacyjny, aby chlop6w 
wyrwae ze szpon6w hchwiarzy, wzywa chlop6w do pracy w samo
rZ'ldzie terytorialnym, slowem nie pomija zadnej sprawy dotyczq
cej polozenia ekonomicznego i kulturalnego chlopa. Przeoruje wies 
galicyjsk'l. Ogromn'l t~ prac~ prowadzi przez gazetki, brosZlUry, 
wiece, pielgrzymki, zjazdy. Zr6dlowa praca Fr. K'lckiego 0 ks. 8to
jalowskim (Lw6w 1937) dostarcza duzo ciekawego materialu. Uko
ronowaniem pi~tnastu lat pracy jest wezwanie chlop6w do czyn
nego udzialu w zyciu politycznym przez wybieranie ich n a 
posl6w dla obrony wlasnych spraw i interes6w. Dzi~ki tej pracy 
uswiadamiaj'l'cej chlopi zdobywaj'l trzy mandaty poselskie (1889). 
Ks. Stojalowski nie poprzestaje na tym. W roku 1893 wsp6ldziala 
w utworzeniu pierwszego stronnictwa ludowego pod naZWq 
Zwi'lzku Chlopskiego, a p6zniej Stronnictwa Ludowego (Rzesz6w 
1895), aby w rok pMniej - nie mogqc dojse do porozumienia 
utworzye Stronnictwo Chrzesci'jailsko-Ludowe. W wyborach do 
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parlamentu austriackiego odnosi ogromny sukces w postaci szesciu 
mandat6w (ludowcy - 3, socjaliSci - 2, Zwiqzek Chlopski - 1), 
Dzialalnose polityczn'l uprawia ze zmiennym szcz~sciem do kO!lca. 
swego zycia (1911), samodzieinie bqdz tez z h;ldowcami, a nawet 
z socjalistami (Daszynski jemu zawdzi~cza mandat w wyborach 
do parlamentu wiedentskiego w r. 1897), aby w koncu sprzymierzye 
si~ z endecjq. 

W 6wczas kiedy na widowni~ zycia politycznego wyst~puje 

Stronnictwo Ludowe (1895 r.), ks. Stojalowski rna poza sobq 20 lat 
pracy spolecznej na wsi. Pracy ci<::zkiej. Byl zwalczany przez rZll
dzqcq konserw~ wszelkimi mozliwymi srodkami. Nis,zczy si~ ' ge 
materialnie, konfiskuje lub przejmuje gazetki, oskarZa onajroz
maitsze przest~pstwa do zdrady stanu wlqc~nie, skazuje na wi~
zienie i sciga, zmieslawia. Na tle dzialalnosci dochodzi rowniez do 
zatairgu z hierarchiq koscielnq, co pociqga za sobq suspenz~, a poz
niej nawet klqtw~ (1896), po roku uchylonq przez Rzym. 

Oczywi':kie przy wielu dodatnich cechach jego charakteru oraz 
wspanialych osiqgni~ciach nie brak i wad w jego charakterze oraz 
bl~d6w w dzialalnosci. Najblizszy chyba prawdy jest wspomniany 
przeze mnie ks. E. Kr~zel, gdy charakteryzuje ks. Stojalowskiego: 
"Byl to czlowiek utalentowany jako pisarz i jako dzialacz spo
leczny. Cechowala go ogromna pracowitose i poswi~cenie dla spraw, 
kt6rym si~ oddal. Niezwykle aktywny, "urodzany wodz", ale za
razem zawadiaka-warchol 0 niepohamowanych ambicjach i gwal
townym temperamencie. Jego prywatne zycie moraIne nie przed
stawialo si~ tez najlepiej. Uwiklany w dlugotrwaly konflikt z wla
dZq koscielnq, nie odstqpil nigdy od wiary i KoSciola, ktorego pra
gn'll bye zawsze wiernym (choe malo karnym!) synem. Jest to po
stae wyjqtkowa, a rownoczesnie w pewnym stopniu tragiczna. Mi
mo wielu zastrzezen budzi gl~boki szacunek i zasluguje na wdzi~cz
nq pami~e u potomnych". 

On to, ks. Stojalowski, prz~oral g'runt i uzyznil gJeb~, na kt6rej 
p6zniej wyrastal Stapinski i ruch ludowy, kt6remu on przewodzil. 

Wspomnielismy, ze Stapinski poswi~ca ks. Stojalowskiemu spe
cjalny rozdzial. Na jego dobro zapisuje wlasciwie tylko jednq 
rzecz: walk~ z biskupami. Poza tym... "mial wszystkie dane na wo
dza ludu", ale jesli przyjqe na wiar~, co Stapinski 0 ks. Stojalow
skim napisal, to krotko trzeba by powiedziec, ze byl to... lotr nad 
lotry! Bo jakze: dowiadujemy si~ od Stapinskiego, ze ks. Stoja
lowski denuncjowal mlodziez przed wladzami austriackimi za dzia
lalnose patriotycznq; byl agentem rosyjskim, moskalofilem, caro
filem i zdradzal w sposob oczywisty Najmilosciwszego Pana - ce
sarza austriackiego. Stapinski nawet nie bez dumy pisze, ze wy



I 

676 ZDARZENIA - KSII\2:KI - LUDZIE 

st~p'owal ja1w swialdeik tpa:zeciwko Iks. StoJalowskiemu w tej spra
wie. Uskarza si~, ze ks. Stojalowski walczyl z nim nie przebierajqc 
wsrodkach, przy czym uwaza go za warchola i zd!rajc~ ludu, bo 
paktowal z obszarnikami. "Zbrodnie" mozna by mnozyc. Ale Sta
pinski za'pomnial napisac w swoim Pami~tniku 0 tych ws,zysbkich 
ponurych przesladowaniach, jakich ten niewqtpliwy trybun ludu 
doznal od wladz austriackich. R6wniez nie zdobyl si~ na odwag~ 
aby stwierdzic, ze mimo oszka,lowania go przez polIS k i c h poli
tyk6w wszystkich 6wczesnych stronnictw ni-e udowodniono ks. Sto
jalowskiemu, ze byl agentem rosyjs1kim, ze chodzilo tu tylko 0 po
glqdy polityczne i ze jes'li sqd przysi~glych wi~kszosciq glos6w nie 
orzekl winy potwarc6w, to tylko dlatego, ze, jak podawal w6wczas 
w sprawozdaniach z proces6w "Glos Narodu" (marzec 1899), 6w
czesne ustawodawstwo austriackie 0 obraz~ czci dopuszczalo do
wody z ... 'przypuszczen i prawdopodobienstwa (!) i ze mozna bylo 
w Austrii ludzi bezczescic i wyjsc z tego z triumfem powolujqc 
.s i'~ tylko na domysly. I tenze "Glos Narodu" stwierdza, ze jes t to 
jeidnaz najoi~:iszych z 'b rod n i, 'jakie Ipopelniono wobec ks. Sto
jalowskiego tylko z zawisci politycznych. 

Pomniejsze Sq juz "przeoczenia" autora Pami~tnika, gdy zarzu
cajqc swojemu przeciwnikowi nielojaInosc nie pami~ta, ze on tez 
byl nielojalny wobec ks. Stojalowskiego, kiedy ten w dobrej wie
rze siedzqc w wi~zieniu w Cieszynieprzekaz.al mu redagowanie 
"Wienca i Ps'Zcz6~ki", a Stapinsiki 'W za"mian za :>Jaufa.nie n a;mawial 
posl6w-stojarowczyk6w, a'by zdradzili swego przyw6dc~. Zarzuca 
Stojalowskiemu wsp6lprac~ z obszarnikami, a przeciez nie kto inny, 
tyrlko Stapiilski tworzyl blok namiestnikowski, kiedy ks. Stoja
lowski byl w antybloku. I tak mozna by opowiadac bez konca... 

Jakze wspaniale podpatrzyla cha'rakter Stapinskiego, sprzyja
jq'ca mu :>Jresziq, Romua,lda Baudouin de Courtenay (Sylwetki poli
tyczne, Kra'k6w 1897) piszqc 0 nim : 

" ... Polemizujqc z przeciwnikami, nie mysli wca1e 0 ich prze
konywaniu: chodzi mu raczej 0 to tylko, aby rzucic n'imi 0 ziemi~ 

tak, zeby juz z ni,ej nigdy nie powsta1i". 
Takim widzimy go r6wniez w Pami~tniku ... 

* 

Wzi~lismy przyklad osoby ks. Stojalowskiego jeszcze zinnych 
wzg1~d6w. Przez wieile 1at, nawet po wojnie jeszcze, stawiano go 
w rz~dzie tw6rc6w ruchu ludowego. Obecnie mozna zaobserwowac 
zmian~ frontu. Krzysztof Dunin-Wqsowicz, au-tor Czasopismien

http:Cieszynieprzekaz.al
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nictwa ludowego w Galicji (Wroclaw 1952), Dziejow Stronnictwa 
Ludowego w Galicji (WarszalWa 1956), ~I'zedm6w do Pami~tnika 
Sta'Pi~kiego i Ze wspomnien Bojiki - nie maZ,e "przes'koczyc" pr-zez 
ks. Stojalows-kiego. Ale ustawia go w sposob specyficzny robiqc kon
cesje z Iprawdy historycznej na rzecz aktualnej 'interpretacji, i to nie 
wiadomo komu potrzebnej. 

Kimze d'la Dunina-Wqsowicza, czolowego obeonie badacza i in
terp!!"e1tatora rulchu ludOlWego, jest ks. Stojalows:ki? 

J est to czlowiek dzialajqcy pod wplywem za'chodniej mysli 
chrzescijansko spol:ecznej, traktujqcy kapitalizm i liberalizm z "po
zycji d'robnomiesz,czanskich" (?). Gdzie indziej napisze: "Ideologia 
ks. Stojalowskiego opierala sit=: na krytyce kapitalizmu z pozycji 
drobnomieszczanskich". Ruchchrzescijansko-spoleczny dzialal 
w "interesie burzuazji". Poniewaz jednak galicyjska burzuazja 
prowadzilanieublaganq walk~ z ks. Stojalowskim, i tego nie da 
sit=: zaprzeczyc ani uk'ryc, wi~c Dunin-Wqsowi'cz wyjasnia czyt'elni
kowi, ze polskie obs,zarnictwo nie umialo tego ruchu wykorzystae 
i dlatego zrodzil sit=: konfliM mit=:cizy nim i ks. Stojalowskim. Ga
:lJetki je-go mialy cha,rakter "reakcyjny", bo "propagowaly solida
ryzm s<poleczny i klerykalizm, i przeszkadzaly na ogol: w zawarciu 
sojuszu wsi z proletariatem". Dunin-Wqsowicz przyznaje, ze ks. 
Stojalowski "poprowa'dzil masy chl~skie do walki z istn~ejqcym sta
nem rz~zy", ale poglqd ten obwarowuje stwierdzeniem, ze to sama 
wies "pchnt=:la go do tego boju". Trzeba mu rowniez przyznac 
"pewne zaslugi dla post~pu wsi", poniewaz on to rozbudzil zainte
resowanie chlopa galicyjskiego dla polityki, ale zaraz dodaje za
strzezenie: "ac1Jkolwiek tresc tej polityki byla w ' istocie rzeczy da
leka od interes6w wsi". 

Wspomnielismy juz 0 tym, co dla wsi robil ks. Stojalowski. Tu 
przytoczymy jeszcze dwa fakty: 

Pierwszy : "Prawo Ludu" z 1 II 1898 r. opublikowalo artykul 
pt., Zbrodniarz w sutannie. La,two sit=: domyslee, ze tym zlbrodnia
rzem mial bye ks. Stojalowski, gdyz w wyborach uzupelniajqcych 
wpowiecie lancuckim zdobyl dJa siebie mandat poselski. Redakto
rowi wytoczyl proces. W toku rozprawy zapytal: co skacil Iud na 
skutek 25 lat jego dzialalnosci i jaikie oszustwa poUtyczne popelnil 
wobe,c chlopow? Pytania pozostaly bez odpowiedzi. 

Drugi fakt: Ks. Stojalowski oglosil w roku 1897 w "Kalendarzu 
wieczystym" sw6j progTam. Powolujqc sit=: na zasady ewangeliczne 
stwierdza, ze jedynym skutecznym srodkiem do llSunit=:cia nt=:dzy 
milionowych mas ludnosci jest "gruntowna od korzenia 'zmiana dzi
siejszego tzw. ladu i porzqdku spoJ:ecznego, i stworzenie nowego 
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Iadu na po(istawie prawa, ktore oglosil Chrystus... ", ie nie powinno 
bye "zadnych romic mi~dzy hraemi krom tych, ktore powstajq 
z przyrodzonych talentow i zdo1nosci", i ze winna ustae tzw. roz
ni-ca stanow. Kazdy czIowiek rna prawo do istnienia, czyli "kqta 
na ziemi", do chleba, utrzymania rodziny i zabezpieczenia sobie 
i rodzinie bytu do smierci. Praca jest obowiqzkiem kazdego czlo
wieka, zrodlem wszelkiego bogactwa i kazdy rna zye z wlasnej, 
a nie cudzej pracy. Panstwo i rZqd Sq dla spolecznosci. W sto
sunkach mi~dzynarodowych obowiqzuje braterstwo narodow. "Po
winmy ustae wzajemne nienawiSci i wojny, a z nimi tez i nieznosny 
ci~zar sluzby wojskowej". W cz~sci szczegolowej programu stawia 
m. in. postulaty: powszechnego, bezposredniego ' i tajnego glosowa
nia, zniesienie przywilejow stanowych, otoczenia opiekq rodziny 
i "ochrony niewia'st przed przeciqzeniem pracq", ustawowego 
wprowadzenia organfzacji rolniczych, reformy prawa wlaslwsci, 
umozliwiajqcej sluszny podzial dobr, rozbudowy ustawodawstwa 
socjalnego (prawa do pracy, osmiogodzinnego dnia pracy, sprawie
dliwej zaplaty za pracE: i ustanowienia minimum placy, wprowa
dzenia ubezpieczen slpolecznych i in .). 

Czy jest to program reakcyjny? Czy nie swiadczy on 0 nieprze
ci~nej umyslowosci reformatora·1 Czy nie wybiegal daleko na
pn~? . 

Nie mielibysmy pretensji do Dunina-Wqsowicza, gdyby siE: 00
ciql od ks. Stojalowskiego jako k s i E: d z a, od jego religijnej mo
tywa,cji jako mu nie odpowiadajqcej, ale obiektywn,ie' uznal fa k t Y 
wielkiej roli jakq ks. Stojalowski odegral w historii wsi ga1licyj
skiej. Dunin-Wqsowicz nie spel,nia roli obiektywnego historyka. 
Co wiE:cej! Nie zadaje sobie nawet trudu, aby w przedmowie "wy
prostowitc" niesluszne twierdzenia Sta'piilskiego tak, aby czytelnik 
nie znajqcy "detali" mogi wyrobie sobi,epoglqd odpowiadajqcy 
prawdzie historyczrrej. Bylaby z tego wiE:ksza korzyse, niz z flan
cowania :calJich .par.,hi z ksiq,zki Dzieje Stronnictwa Ludowego 
w Galicji do przedmow Pami~tnika Stapinskiego i Ze wspomnien 
Bojki. 

W slad za Duninem-Wqsowiczem kroczy Czeslaw Wycech. Po
dejmujqc prob~ syntezy programow ruchu ludowego (Polityczna 
myslludowa w sWietle programow stronnictw chlopskich; "Rocz
niki dziejow ruchu ludowego", Warszawa 1959, nr 1) zaczyna od 
programu wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego z dnia 
28 VII 1895 r. Pomija program ks. Stojalowskiego, aczkolwiek po
swi~ca wiele uwagi ruchowi zaraniarskiemu w b. Kongresowce, 
choe formalnie ruch ten nie mial charakteru organizacji. Pomija 
rowniez Zwiqzek Stronnictwa Chiopskiego, 0 ktorym nawet Du
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nin-Wqsowi'cz pisze, ze byl 'pierwszq politycznq organizacjq ludo

Wq. Prawdopodobnie w gr~ wchodzi tu jej kat 01 i c k i cha
rakter. 

• 

. Zupelnie ina1czej prezentuje si~ Jakub Bojko, iWspol'bowa;rzysz 
Stapinskiego i przez wiele lat drugi filar Polskiego Stronnictwa 
LUdowego. Syn chlopa z Gr~boszowa (pow. Dqbrowa Tarnowska), 
konczy wiejskq sZ'kolk~, sluzy u ludzi, z czasem aWallSuje na nau
czyciela, od 1880 r. pisuje do "Wienca i Pszczolki", a od 1891 r. 
do "Przyjacie~a Ludu"; dzi~ki pisarstwu daje si~ poznac szerokim 
masom chlopskim, w 1895 r. byl wiceprezesem SL, od 1897 roz
poczql dzialalnosc parlamentarnq i odtqd bierze czynny udzial 
w zyciu politycznym. Samorodny talent pisarski, 0 duzej kulturze 
literackiej, rozmilowany w przeszlosci Polski, umia1rkowany w po
lemice nawet z ludzmi, ktorzy mu wyrzqdzali niezasluzonq krzy
wd~. W SL reprezentowal postaw~ solidarystycznq, za co nawet 
Dunin-Wqsowicz go rozgrzesza stwierdzajqc, ze w owym czasie 
"nawet solidarystyczne tendencje w ruchu ludowym mialy s,woj 
ograniczony oczywiscie, ale przeciez post~powy charakter". 

Nalezy zalowac tylko, ze dobor materialu jest tak skromny. 
Szczegolnie cz~sc dotyczqca dzialalnosci spoleczno-poUtycmej. Za
sadnicza cz~sc pami~tnikow BQjki znajduje si~ w r~kach J ozefa 
Putka. Takie informacje otrzymalem od mgr J. Marszalka, przy
g.otowujqcego rozpraw~ daktorskq 0 Bojce. Dunin w8pomina 0 tym 
fakcie ale hipotetycznie. Zalowac nalezy, ze wspomnienia Bojki 
ukazaly si~ we fragmencie zamiast w calosci. 

* 

J ak juz wspominalem, pami~tnikizarowno Stapinskiego jak 
i Bojki do druku przygotowal i przedmowy napisal Krzysztof 
Dunin-Wqsowicz. Pomijam ogromnie klopotliwy sysltem przypi
sow robiony do rozdzialow i zamieszczony na koncu ksiqzek. 
Obrzydza czytanie. AJe jest wazniejszy jeszcze blqd: wst~p do Sta
piitskiego napisany przez Dunina-WqS.Qwicza wynosi 109 stron wa
bec 284 stron tekstu, a u Bojki na 290 stron wspomnien przed
mowa liczy 60 stron. Cale partie Sq zywcem przeniesione z ksiqzki 
wydanej w roku 1956: Dzieje Stronnictwa Ludowego w Galicji. 
A to juz zupelnie mija si~ z celem. 

* 
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Wydajqc pierwszy numer "Rocznik6w dziej6w ruchu ludo
wego" redalkcja stwierdza" ze publika·cje z lat 1950-55 obciqzone 
byly "tendencyjnosciq i subiektywizmem ocen", ze w wielu z ni'ch 
"upraszczano zjawiska dziejowe", ze "cechowala je jednostronnose 
w wykorzystywaniu zr6del". WY'Powiada si~ za uka'zaniem prawdy 
historycznej, gdyz tylko ona "moze ,przyniese pozytek zar6wno 
nauce hilStorii jak i praktycznej dzialalonosci we wsp6lczesnym 
zyciu Polski". 

Sq Ito szlachetne i zobowiqzujqce postanowienia. Czy b~dq wy
konane? Nie chcemy prorokowae, ani siae defetyzmu. Zobaczymy. 

Konstanty Turowski 

NOWA RLASA ROBOTNICZA? 

W krajach zachodnioeuropejskich pOSWl~a si~ ostatnio coraz wi~cej 
uwagi badaniom przemian, jakim podiega klasa robotnicza pod wplywem 
post~pu technicznego. Chocia:i: bowiem kapitalistyczna strul{tura wla
snosci srodkow produkcji nie ulegla zasadniczej zmianie, przeksztakenia 
struktury socjoiogiczno-kulturalnej spoleczenstw nowoczesnych nie mogq 
dzis budzie wqtpliwosci. Przeksztakenia te rzutujq naturalnie na po
postawy polityczne i z tego te:i: zapewne powodu Sq przedmiotem. szer
szego .j bardziej nami~tnego zainteresowania ani:i:eli inne, niemniej nie
raz frapujqce procesy cywilizacyjne. 

Poglqdy na charakter i perspektywy wspolczesnych klas robotniczych 
na Zachodzie Europy wahajq si~ od bardzo jednostronnych do ostroi:ny«h 
i umiarkowanych. Do "jednostronnych" zaliczye trzeba na przyklad 
stanowiska tych obserwatorow, ktorzy - generalizujqc niewqtpliwq 
popraw~ bytu robotnik6w zachodnich - twierdzq, i:e "klasa robotnicza 
jako taka jui: teraz jest w zaniku" i i:e w kr6tkim czasie zostanie calko
wicie wchloni~ta przerz amorficznq Ipolity.cznie, "konsumpcyjnq" klasE: 
sredniq, ktorq uwai:ae trzeba za g16wnq, masowq klasE: spoleczenstw 
technicznych. Rownie chyba jednostronne i rownie:i: nie pozbawione 
pewny,ch cech wishful thinking Sq opinie utrzymujqce si~ w niektorych 
zachodnich srodowiskach lewicowych, ktore negujq stanowczo dstnienie 
jakichkolwiek wartych uwagi zmian w warunkach i:ycia i stylu myslenia 
warstw robotniczych, opierajqc si~ - znowu - na uogolnieniu pewnych 
zjawisk obiektYWinych, jak utrzymujqce siE: dysprqporcje w podziale do
chodu narodowego, jak slumsy, czy· jak okresowe Iub lokalne bezrobocie. 

Bardziej interesujqce ni:i: oba powyi:sze sposoby myslenia wydajq siE: 
pogIqdy "ostroime i umiarkowane", kt6re, odnotowujqC piLnie Iaktyczne 
zmiany, Sq dose wstrzemi~i:liwe w dziedzinie prognoz i generalizacji. 
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Na uwag~ zasluguje tu mi~dzy innymi publicystyka niekt6rych katolic
kich osrodk6w stJudi6w spoleczny,eh we Francji, jak na przyklad Eco
nomie et Humanisme ojca Lebret, Action PoputCLire jezuit6w czy dzial 
spoleczno-polityczny miesi~cznika dominikan6w "Signes du Temps" 
(dawna "La Vie Intellectuelle"). 

Na modne dzisiaj we Francji pytanie "czy istnieje jeszcze klasa 
robotnicza" w sensie odr~bnej grupy spoleczno-kulturalnej, publicysci 
wymienionych . srodowisk odpowiadajq z calq stanowczosciq - tak. 
"Byloby hipokryzjq z naszej strony - czytamy w "Revue de l'Action 
Populaire'· - osmielic si~ tWierdzic, ze powszechny styl i poziom iycia 
naszych rodzin robotniczych zr6wnal si~ z klasq sredniq lub ze w og6le 
ulegl zasadniczej i radykalnej zmianie. Niescisle jest wi~c tez twier
dzenie, jakoby odr~bnosci w sposobie myslenia i swiadomosc grupowa 
zanikly ,juz dziS, lub byly w zruniku". 

Drugie modne pytanie zachodnie - ezy i 0 ile wsp6lczesna klasa 
robotnicza jest "nowa", nie moZe oczy'Wiscie :;ma'lezc w p~blicystyce 

katolickiej odpowiedzi r6wnie jednoznacznej, gdyz, jak to podkresla 
slusznie Louis Guinchard ("Signes du Temps"), podciqgnqc mozna pod 
nie najrozmaitsze tresci i najrozmaitsze motywacje. Znajduje one na
tomiast zywy oddzwi~k w formie rzeczowych analiz zjawisk, kt6re 
rzeczywiscie wydajq si~ "nowe", oraz tych, kt6re pozostajq niezmienione 
lub stanowiq novum pozorne. 

oto wi~c najpierw najcz~sciej podkreslane cechy, wyodr~bniajqce 

nadal klas~ robotniczq od reszty spoleczenstwa. Pomimo niewqtpliwej 
ewolucji stylu zycia robotnik6w francuskich struktura zawodowa ich 
srodowiska modyfikuje si~ bardzo powolL Jeszcze w roku 1956 grupa 
wysoko kwalifikowanyeh technik6w stanowila zaledwie 35%. Robotnik6w 
niekwalifikowanych bylo 29%, a nisko kwalifikowanych 36%. Swiat 
robotniczy przedstawial si~ wif;C w swej wif;kszosci (65%) wciqz bardzo 
podobnie jak w pierwszych dziesiqtkach naszego stulecia i dop6ki 
odsetek "technik6w" nie zwi~kszy si~ w spos6b radykalny, trudno m6wic 
powaznie 0 zmianie charakteru zawodowego calej klasy. 

Trudno takze nie dostrzegac, ze pomimo duzej poprawy przeci~tnej 
stopy zyciowej i duzej liczby indywidualnych awans6w, francuska klasa 
robotnicza jako calosc jest WCi'lz uposledzona w stosunku do innych 
klas, tak pod wzglf;dem mieszkaniowym, jak zarobkowym i socjalnym. 
52,7% robotnik6w dniowkowych mieszka w przeludnionych mieszka
niach, 23t1/~ - w mieszkaniach bez wody biezqcej, 35% w mieszkaniaeh 
bez gazu, a 71,1°10 w mieszkaniach bez WC. "Cuda techniki" gospodar
stwa domowego, stanowiqce dzis, jak wiadomo, nie tylko wartosc uzyt
kowq, ale tez symbole pozycji soejalnej, Sq wciqz ° wiele rzadsze 
w mieszkaniach robotniczych anizeli w domach innych grup spolecznych. 
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Na tysiqc rodzin robotruiC"zych na przyklad tylko 63 rodziny posiadalo 
w roku 1956 lodowki, podczas gdy na tysiqc rodzin grupy wolnych 
zawod6w i srednich kadr urz~dniczych by!o ich juz w6wczas 428. W tym 
samym okresie na tysiqc rodzin robotniczych przypadalo 9 tele
wizor6w (w grupie ur~dniczej 45), 33 'elektroluksy (w grupie urz~dniczej 
705), 85 pralek (w grupie urz~dniczej 234) i 58 lazienek (w grupie 
urz~dniczej 594). Jak widae wi~c, rowniez i w tej dziedzinie obiektywne 
roznice s F! oczywiste. Nie moze zresztq bye inaczej, skoro - wedlug 
danych z roku 1958 - 53% og61u zatrudnionych zarabialo mniej niz 
40 tysiE;cy frank6w (suma przyj~ta we Francji jako minimalny koszt 
utrzymania bezdzietnej rodziny), a 700/0 owych najnizszych zarobkow 
przypadalo na srodowiska robotnicze. 

Jest zrozumiale, ze ponizej pewnej okreslonej granicy zarobk6w nie 
tylko sama stopa zyciowa ale tez postawy wobec wartosci i problem6w 
zycia ksztaltujq siEl w sposob zupelnie inny anizeli powyzej tej granicy, 
i . ze takze w tym serisie odrE;bnosc duzej cz~sci francuskiej klasy 1'0

botniczej jest wciqz faktem oczywistym. Ciekawe refleksje na ten temat 
ukazaly siEl niedawno w "Revue de l'Action Populaire". Autor ich, Paul 
Chombart de Lauwe, podkresla mianowicie psychologiczny aspekt sy
tuacji, w ktorej - jak w przecit:tnej francuskiej rodzinie robotniczej 
65% zarobkow pochlania wyzywienie. "Sytuacja taka - czytamy - nie 
oznacza tylko prostego faktu, ze na inne wydatki pozostaje bardzo malo 
pieniEldzy. Oznacza ona takze okreslonq postaw~ wobec wydatkow 
w og61e, a wit:c posrednio wobec ksztaltowania wlasnego zycia, w jego 
bardzo waznych nieraz aspektach. Postawq tq jest chroniczne, pelne 
IElku zatroskanie. Trzeba uprzytomnie sobie, ze przy zarobkach ledwo 
wystarczajqcych na utrzymanie, codzienne najprostsze sprawunki do
mowe stajq siE; przyczynq codziennego niepokoju i udrt:ki dla kobiet, 
ktore zyjq w wiecznej trwodze, ze pieniqdze »wyjdq« przed pierwszym. 
Nerwowose ta, ktOra cechuje oczywiscie w jeszcze wi~kszym stopniu 
takze inne, powai;niejsze decyzje finansowe, uniemozliwia w praktyce 
swobodt: wyboru wlasnego stylu zycia, a wit:c ogranicza wazny aspekt 
ludzkiej wolnosci. Co wit:cej - tlumi ona zainteresowania i aspiracje 
wykraczajqce poza zakres potrzeb elementarnych. 

Zasadniczy »zwrot postaw« dokonuje sit: dopiero wtedy, kiedy do
chody przekraczajq znacznie kwott:, jakq moze pochlonqe utrzymanie. 
Dominantq przestaje wowczas bye zatroskanie, a zaczynajq niq bye 
aspiracje. Zmienia to oczywiscie radykalnie skalt: potrzeb: na poziomie 
»zatroskania« za naprawdt: potrzebne uwaza sit: tylko to, co stanowi nie
odzowne minimum zyciowe. Powyzej tego poziomu "potrzeby« nie Sq 
juz oceniane pod kqtem widzenia przetrwania rodziny lecz pod kqtem 
widzer.ia jej pozycji i jej wygody. G16wnym przedmiotem uwagi stajij 
sit: wi~ koniecznosci psychologiczne, a juz nie scisle materialne, i jak

http:widzer.ia
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kolwiek nacisk mody i reklamy bywa tu bardzo silny, to mozna juz mo
wie 0 pewnej swobodzie wyboru, a wi~c 0 wolnosci". 

Fakt, ze wyzywienie pochlania 65% budzetu wielu rodzin robotni
czych, a tylko 35°/" budzetu klas srednich, ilustruje wi~c, jak widzimy, 
nie tylko proste r6znice w zarobkach, jakie istniejq tez wewnqtrz ame
rykailskiej "klasy konsumentow", dose mimo to jednolitej spolecznie 
i obyczajowo. Ilustrujq one utrzymujqce si~ nadal mi~dzyklasowe roz
nice psychologiczne. 0 zacieraniu si~ tych roznic mozna b~dzie mowie 
dopiero wtedy, gdy sila nabywcza wi~kszosci francuskich rodzin robot
niezych przekroczy "punkt krytyczny", 0 jakim wspomina P. Chombart 
de Lauwe jako 0 ,.zwrocie postaw" i jaki przekroczyla juz dawno ame
rykailslta middle majority. (Tak zwana "srednia wi~kszose" stanowi 65% 

ludnosci USA. Warstwa nizsza, to jest robotnicy niekwalifikowani, stano
wiq zaledwie 200/9 zatrudnionych). 

Pomimo wszystkich powyzszych danych, w swietle ktorych teza 0 za
nikaniu klas robotniczych na Zachodzie Europy wydaje si~ dose przed-' 
wczesna, niewqtpliwe jest, ze istniej1! wewnqtrz tych klas zjawiska 
i tendencje, ktore Sq nowe i zdajq si~ swiadczye 0 dose istotnych modyfi
kacjach spoleczno-kulturalnych. Wymienic tu trzeba przede wszystkim 
niewqtpliwe "cofni~cie si~ n~dzy" oraz niewqtpliwy globalny wzrost 
stopy zyciowej, w tym sensie, ze wspolczesne pokolenia robotnicze zyjq 
lepiej i wygodniej anizeli pokolenia poprzednie. Zmniejsza si~ plaga 
alkoholizmu - towarzyszqcego zawsze niepewnosci jutra i brakowi 
perspektyw, a stan zdrowia mlodziezy wykazuje od paru lat stalq po
praw~. 

Waznym sleme,ntem sytuacji klas robotniczych Sq tez niewqtpliwie 
wi~ksze niz dawniej szanse poprawy indywidualnego losu. Liczba 1'0

dzin posiadajqcych obszerne, nowoczesne mieszkania jest wprawdzie 
wciqz mala, lecz wzrasta w znacznie szybszym tempie niz w ubieglych 
dziesi~cioleciach. Zwi~kszyly si~ mozliwosci indywidualnego awansu. 
Czynione Sq niewqtpliwie dui:e wysilki w kiert.mku "obnizenia barier kIla
sowych" zarowno w stylu pracy fabryk, jak w nowoczesnych osiedlach 
mieszkaniowych, ktore projektowane Sq w ten sposob, aby sqsiadowaly 
w nich ze sobq bezposrednio rozne srodowiska. 

Trudno wreszcie pominqe dzialanie samego post~pu technicznego, 
ktory redukuje stopniowo "masy robotnicze" w klasycznym sensie, to 
jest masy niekwalifikowanych lub nisko kwalifikowanych robotnikow, 
zast~pujqC ich wysoko kwalifikowanq kadrq "technikow". Jest rzeczq 
oczywistq, ze poziom wyksztalcenia i zakres odpowiedzialnosci tej no
wej i-co nie jest bez znaczenia! - znacznie mniejszej niz dawniej 
"kadry robotniczej" przesqdza nie tylko 0 wysokosci jej zarobkow, ale 
teZ 0 jej pozycji socjalnej, zacierajqc zarovmo ostre dotqd granice pomi~-
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dzy "rQbotnikami" a "urz~dnikami" czy "inzynierami", .jak i ·swiado
moS(: klasowej odr~bnosci. Chociaz wi~c - jak to widzielismy na przy
kladzie cyfr - kadry "technik6w" stanowiq na razie tylko 1/3 robotnik6w 
Francji, to pami~tac trzeba, ze liczba ta musi rosnqc, i ze tu wlasnie, 
w obiektywnych koniecznosciach post~pu, lezy najrealniejsza chyba 
mozliwosc radykalnych przeksztalcen dzisiejszej klasy robotniczej. 

Wszystd:ie wy;mieni:one tu zjawiska i tendencje wywienujq oczy'\viScie 
duzy wplyw nie tylko na subiektywny los poszczeg6lnych rodzin, ale 
tez na miejsce i rol~ klasy robotniczej jako calosci w ukladzie ekono
micznym i w politycznej grze sil. 0 ile poziom zarobk6w, okreslony wy
zej jako "poziom zatroskania" utrzymuje wciqz jeszcze duzq cz~sc robot
nik6w niejako na marginesie gospodarki kraju, w jakim zyjq, to w gru
pach, kt6re doszly do "poziomu aspiracji", rozpoczyna si~ proces inte
gracji ekonomicznej w system kapitalistyczny. Przebiega ona r6znymi 
drogami: lodowki, meble i mieszkania, kupowane z zasady na raty, wiqzq 
w spos6b [J,.iedostrzegalny, a przeciez nieZlmiernie realny, z istniejqcym 
status quo. Wiqze z nim rOWil1iez mozliwosc rytmicznych awansow w za
kladzie pracy, premie za dlugoletni staz, lodplatne stypendia i poiyczki 
oraz liczne swiadczenia socjalne. Udzial w radach i komitetach zaklado
wych i coraz wyzszy stopien poinformowania przeci~tnego robotnika 
o sytuacji gospodarczej falbrYlki, w ktorej prncu'je, modyfikuje niewqtpli
wie w pewnym stopniu potoczne, "bojowe" wyobrazenia 0 walee pracy 
i kapitalu. Mozliwosci, a takze obiektywne granice mozliwosci podnosze
nia zarobkow Sq lepiej znane i w zwiqzku z tym ugodowe stanowiska 
solidarystyczne oceniane Sq nieraz jako korzy~tniejsze - na dluZs~ 

met~ - anizeli bezwzgl~dna walka 0 dorywcze podnoszenie stawek. 
Innq wreszcie i we Francji dosc jeszcze rzadkq drogq integracji ekono
micznej klasy robotniczej w system kapitalistyczny jest tak zwany "ka
pitalizm ludowy", polegajqcy na tym, ze robotnicy stajq si~ wlascicie
lami pewnej ilosci akc,ii przedsi~biorstw, w ktorych pracujq. Procentowo 
udzial ten przedstawia si~ bardzo nikle i nie daje realnego wplywu na 
zarzqdzanie. Ma jednak niewqtpliwie duze znaczenie psychologiczne. 

Tendencje ku integracji ekonomicznej, ktore zaczymajq si~ zarysowy
wac we :B'rancji, nie mogq naturalnie pozostac bez wplywu na postawy 
polityczne. Sila tego wplywu jednak i faktyczna postawa polityczna 
francuskiej klasy robotniczej oceniana jest w ostatnich latach bardzo 
rozmaicie. Wszyscy obserwatorzy zgodni Sq na og6l co do tego, ze "tem
peratura polityczna" w srodowiskach robotniczych opadla bardzo wy
rainie. Niektorzy jednak uwazajq to za ostateczny "odwrot od polityki" 
na rzecz postaw wylqczni.e konsumpcyjnych inni zas sqdzq, ze jest to 
raczej spo~oj przed burzq. 

"W zyciu gospodarczym i politycznym - czytamy w "Revue de 
l'Action Populaire" - dominuje ostatnio pewien nowy styl paternalizmu, 
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ktory niewqtpliwie przyczynia siE: w peWiIlym stopniu do odplywu zain
teresowaii poIitycznych w srodowiskach robotniczych. Szersze perspek
tywy aW2nsu indywidua1nego wydajq siE: z pewnosciq wie1u ludziom 
atrakcyjniejsze niz ryzyko rozgrywek poIitycznych, w ktorych w dodatku 
mogq strack cos nie cos. Nie zapominajmy bowiem, ze w przeciwieii
stwie do dawniejszych 1at wie1u robotnikow rna juz dzis cos do stracenia. 
Mimo to jednak, i nie negujqc naturalnie potrzeby i slusznosci indywi
dua1nych awansow, stwierdzic trzeba z naciskiem, ze · nie jest to roz
wiqzanie wystarczajqce i ze sprzecznosci wewnqtrz naszego spoleczeii
stwa Sq jeszcze wciqz bardzo silne". 

Wiele zdobyczy swiata robotniczego jest wiE:C, zdaniem autora, 
"zyskiem pozornym". Podkresla on na przyklad, ie wzrost stopy zyciowej 
wielu srodowisk nie jest w istocie wynikiem obiektywnej popra"vy za
robkow, 1ecz owocem olbrzymiej ilosci przepracowanych godzin nadlicz
bowych. "Oficjalny czas pracy wynosi 40 godzin tygodniowo" - czy
tamy. "W rzeczywistosci pracuje si~ dluzej niz dziesiE:c lat temu. 60, 65, 
a nawet 70 godzin tygodniowo nie nalezy bynajmniej do rzadkosci". 

Ten paradoksalny stan rzeczy nie tylko odbic si~ rnusi z czasem na 
zdrowiu i nastrojach robotnikow, ale odbija si~ juz dzis na ich zyciu 
rodzinnym. Po odliczeniu czasu przejazdow oraz godzin snu pozcstaje 
zaledwie godzina lub dwie dla iony i dzieci , a i te krotkie chwile po
chlaniajq nieraz prace spoleczne. Jednoczesnie pogl~bia siE: bardzo szybko 
kontrast pomi~dzy nowoczesnq fabrykq i jej sprawami, a rodzinnym 
przedmiesciem, ktore cz~sto zyje wciqz zyciem wsi, w wqziutkich i za
mknietych horyzontach i w bardzo prymitywnych warunkach. Wielu 
mieszka iicow paryskiego przedmiescia Arcueil nie by10 nigdy w Pa
ryzu i nie wie, jak wyglqda. wieza Eiffla. Wiele rodzin robotnikow naj
bardziej post~powej we Francji fabryki Renault nie widzialo jej nigdy 
na oczy. "Dezintegracja zycia rodzinnego - pisze P. Chombart de 
Lauwe - nie jest naturalnie losem tylko robotnikow. Wie1u intelektua
listow nJie moze poswi~cic swym iIl3<jbHzszym ty;le czasu, iile by naleza10:' 

. PamiE:tac jednak trzeba, ze w ich srodowisku istniejq znacznie wi~ksze 
moz1iwosci zaciesniania rozluznionych kontaktow. przyczyniajq siE: do 
tego dlugie okresy wakacji (robotnicy najcz~sciej nie wykorzystujq swych 
urlopow, ~dyz wolq dodatkowe zarobki) i stosUiIlkowo duza swoboda 
w ustalaniu rozkladu pracy w ciqgu dnia, a nawet w ciqgu roku. 

Inny "zysk pozorny" klasy robotniczej ·to - zdaniem puplicysty 
"Action Populaire" - proby integracji socjalnej na terenie nowyeh 
osiedli mieszkaniowych. Przede wszystkim nie dajq one zwykle pozqda
nego rezultatu. W wypadkach kiedy rodziny robotnicze Sq w mniej
szosci, wyprowadzajq si~ one najcz~sciej po pewnym czasie do bardziej 
"swojskiej" dzielnicy, gdzie "obowiqzujqcy" styl zycia jest mniej kosz
towny i gdzie nie istnieje koniecznosc "kontaktow mi~dzysrodowisko-
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wych", wymarzonych przez teoretyk6w, lecz w praktyce cz~sto dosyc 
kr~pujqcych. W osiedlach, gdzie robotnicy Sq w wi~kszosci, nast~puje 

proces odwrotny: "emigracja" klasy sredniej. Bardzo cz~sto powodem 
tych decyzji jest poziom miejscowych szk6t, nizszy z koniecznosci ni~ 

pOziom szk6t typowo inteligenckich". 

Grajq tu naturalnie rol~ tez inne wzgl~dy, mi~dzy innymi ten, ze 
stosunkowo wysoka stopa zyciowa w otoczeniu zyjqcym na znacznie 
niiszym poziomie jest r6wnie kr~pujqca ja~ skromne dochody \V oto
czeniu ludzi bogatych. 

Istniej<j niewqtpliwie wypadki, kiedy pojedyncze rqdziny robotni
cze asymilujCl si~ doskonale w srodowiskach "inteligenckich" i zaczy
najq dzielic ich styl zycia i myslenia. "Nie daje to jednak bynajmniej 
podstawy do modnych dzis twierdzen, ze problem klasowy zostat roz
wiClzany" - pisze P. Chombart de Lauwe. "Po pierwsze uog6lnianie 
rzadkich, jak 'dotqd, wypadk6w asymilacji jest niebezpieczne, jak wszyst
kie zbyt pospieszne uog61nienia socjalne. Po drugie zas - nie jest 
wcale pewne, czy asymilacja taka jest pozqdana. Rodziny, kt6re zostaty 
"wchloni~te", staj'l si~ wszak kulturalnie anonimowe. Czyz nie traci si~ 

w ten spos6b wa:i.nych, autentycznych wartosci, kt6re moglaby wnieSc 
w kultur<: og6lnCl klasa robotnicza, gdyby awans jej odbywat si~ w in
nej formie?" 

Refleksje Paul Chombart de Lauwe pwwadZC\ wi~c do wniosku, ze 
odno;bne spotecznie i kulturalnie srodowisko robotnicze istnieje we Francji 
nadal i ze jest zdolne - w sytuacjach konfliktowych - reagowac gru
powo i. solidarnie. Autor podkresla tez, ze pomimo duzej poprawy bytu 
robotnik6w istnieja wciqz podstawy obiektywne do zaistnienia takich 
sytuacji. Jeszcze dalej idzie publicysta "Signes du Temps", Louis Guin
chard, kt6ry wysuwa konkretne przypuszczenia co do okolicznosci, kt6re 
mogCl "zmUS1C do konfliktu politycznego swiat robotniczy i rZqd 
de Gaulle'a, jakkolwiek ,jest QCzywiste, ie obie strony robiCl co mog'l, 
aby konfEktu takiego uniknqc". 

PrzYPllszczalnCl "rewolucj~ mimo woli" spowodowac moze wtasnie to, 
co oceruia si~ cz~sto jako pow6d ,lPolitycznego zmierzchu" klasy robot
niczej: troska 0 dobrobyt indywidualny i nastawienie \vqsko utylitarne, 
"Przez dlugi czas - pisze Louis Guinchard - robotnicy nie dostrzegali 
zadnego sposobu poprawienia swego bytu poza presjC!. politycznCl. Kaidy 
strajk, kazdy zwiClzek zawodowy, kaida ' niemal organizacja miewala 
wi~c w6wczas charakter polit-yczny". Kiedy - z wielu powod6w 
zwi~kszyty si~ moiJIiwosci indywidualny~h awans6w zyciowych i po
prawy bytu na drodze apolitycznej, sytuacja zmienila si~ radykalnie, 
co nie znaczy, by stala si~ bezpieczna. Zainteresowania srodowisk robot
niczych zaw~zily sj~ rzeczywiScie do spraw bezposrednio bytowych, 0 te 
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sprawy jednak b~dq one gotowe walczye, tym bardziej, ze - jak wia
domo - rosnqce potrzeby ludzlde nie siajq si~ wcale mniej naglqce 
przez to, :i:e wchodzq do rz~du "aspiracji". Kto wie nawet, czy pr6g do
brobytu nie rozbudza wiE;kszych nami~tnosci anizeli umiarkowane, usta
bilizowane ub6stwo. Louis Guinchard charakteryzuje w kazdym razie 
bardzo wymownie obecny klimat polityczny pisz'lc, ze "trzy tysi'lce 
frank6w, jakie tracq ubezpieczeni na nowej ustawie 0 odplatnosci za 
lekarstwa, zaszkodzily de Gaulle'owi stokroe bardziej w srodowiskach 
robotniczych, anizeli wypadki majowe, konstytucja i wOjna w Algerii". 

W tej sytuacji wydaje si~ wi~cej niz prawdopodobne, ze zqdania 
ekonomiczne robotnik6w b~dq rosly, a w kazdym razie, ze nie b~d'l 

oni godzie si~ latwo na jakiekolwiek dalsze ograniczenia. Tymczasem 
zarowno polityka wewn~trzna de Ga ulle'a, zmierzajqca do uzdrowienia 
gospodarki, jak wojna w Algerii nie wr6z'l bynajmniej "la t tlustych". 
Co wi~cej zas - gospodarka, ktora rna bye uzdrowiona, jest gospodark'l 
kapitalistyczn'l, a koszta zbawiennej "operacji" musz'l spase w duzej 
mierze na swiat pracy. "Swoboda ruch6w rz'ldu w dziedzinie gospodar
czej - pisze Louis Guinchard - jest dziS niezwykle ograniczona. Nie 
moze on po prostu, nawet w sytuacji groznej, ise na powazniejsze ust~p
stwa wobec ewentualnych zqdait robotnik6w. Nie moze dlatego mi~dzy 
innymi, ze nie zgodz'l si~ na to kola, ktore udzielily poparcia de Gaul
le'owi, i z kt6rymi, chc'lc nie chc'lc, musi on dziS si~ liczyc. Nic latwiej
szego zatem jak »upolitycznienie« n,ajprostszego ekonomicznego konfliktu. 
Robotnicy Francji, oboj~tni, a nawet - powiedzmy szczerze - dose na 
ogol niech~tni Algierczykom i pozornie pogodzeni z kapitalistami, mog'l, 
broniqc wtasnych interesow utylitarnych, znaleze si~ z dnia na dzieit 
w konflikcie z rz'ldem. Konflikt taki postawi ich zas na tychmiast 
i niezaleznie od ich intencji subiektywnych - na »klasycznych « pozycjach 
klasowych: w sojuszu z Algierczykami i z komunizmem, a przeciw ka
pitalistom i nacjonalistom". 

Czy rewolucja "mimo woli" obu stron zagraza rzeczywiScie? Czy 
tez l~k 0 juz posindan'l pralk~ wezmie g6r~ nad pozqdaniem nieosi'lgal
nej chwilowo lodowki? Co si~ stanie z ruchem lewicowym, jesli klasa 
robotnicza mimo wszystko zamieni si~ w kla s~ sredni'l? Jak gl~boko 
si~ga to-wszystko, co wydaje si~ "nowe", i jak mocna jest w tej chwili 
spoleczno-kulturalna spoistose zachodnich l~l a s robotniczych? Pytania 
takie stawia si~ nie tylko we Francji, ale w wielu wysoko uprzemyslo
wionych krajach Europy Zac hodniej. Sq one z pewnosci 'l niezmiernie 
istotne. Dotyczq przecie nie tylko przyszlosci politycznej duiej cz~sci 

naszego kontynentu, ale oblicza calej nadchodz'lcej cywilizacji tech
nicznej. 

mg 
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WIARA I LUDZIE OSWIECENI 

PROBLEM WIARY LUDZI OSWIECONYCH 

Moma miec uzasadniony zail do 'Przeciwnikciw wiary kat01Lckiej, ze 
tak rzadko zdobywajq si~ na peiny obiektyw,i'zm w polemice ze zwal
czanymi poglqdami, i z tych wzgl~dciw uwa,iac za niewskazanq lektur~ 
ich prac dla pewnych kategorii ludz;i wierzqcych. Nie moina miec jed
nak do nich pretensji za to tyl~o, ze wyznajq odmienne poglqdy i ze 
usHujq wykazac bl~dnosc twierdzen skIadajqcych si~ na reHgijny swia
topoglqd, by.le w polemice zaohowywali reguly uczciwej gry. Prze
ciwnie. Nalezy im si~ pewna doza wdzi~cznosci. Przeciwnicy KoscioIa 
Sq bowiem wpewnym sensie ws.poltworcalmi .jego obecnych orzeczeil 
i interpreta,cji precyzujqcych i ujawniajqcych czystq i nieskazonq tresc 
de,pozytu wiary, zawartego w Objawieniu. Ich zaslugi, chociaz cz~sto 

przemilczane Ii niedoceniane, Sq niewqtpHwe. 
Wsrod niewierzqcych nierzadko spotkac mozna ludzi 0 gh:boko hu

manistycznej postawie wobec zycia , bezkompromisowych rzeczniko'N 
prawdy, ktorzy w dyskJusji z nie uznawanymipoglqdami nie pozwalaj ;~ 

sobie na Ia twe uogolnie,nie. Do takich ludZJi nalezal niewqi)p]iwie WIa
dy,slaw Witwicki, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny uczony 
i fj.]ozof, utalentowany artysta, pedagog, znany ogolowi spoleczenstwa 
glownie ze swoich !pi~~nych tlumaczen dialogow Platona. KsiqiJki ,jego, 
w ktorych orjlginalny i pi~kny j~zY'k wspolzawodniczy z precyzjq mySli 
i ,jasnosciq wykiadu, stanowiq na pe,wno cennq spuScizn~. Tej naszej 
ogolnej postawy, peIne'j sza,cunklU i uznania, nie zmienia fakt, ze wsrod 
kS~qzek Witwickiego znajduje si~ praca godzqca ,w podstawy wiary ka
tolick,iej, a po.srednio w kazdy religijny swiatopoglqd 1. Nie zmienia 
dlatego, ze praca ta, chociaz ,nie .jest wolna od wypaczen wiary kato
lickiej ,i szeregu ni€IPorozJUmien, jest wyrazem szczerej ,pasji badawczej 
Autora szllil:aljqcego rozwiqzania nurtujqcego go problemu. 

B~dqc z rzemiosla psychologiem w ksiqzce swej interesuje sr~ Wit,. 
wicki psychikq czlowie!ka wierzq,cego. Problemem dla niego jest jednak 
tyiko wiara czIowieka 05wieconego. Gl~bokie prz;ekonanie ludzi inte1i
gentnych i wyksztalconych 0 prawdziwosci prawd wiary katolickiej 
sianowi dla WitwickJiego niezrozumialq zagadk~. Ale dlaczego? Przeciez 
wiara ta:-:ich ludzi jest faktem. Moze bye sporna kwestia ich liczby 
i stos.unku do ilosci wiernych nieoswieconych. MoiJna dociekae przy
czyn, s:-:ladajqcjlch si~ na to, ze nie wszyscy oswdeceni 'Znajdujq si~ 

w kr~gu wyzna,wcow Chrystusa. Ale 'sama wiara ludzi oswieconych 
wydaje si~ nie ibudzie zadnych wq4pliwosci. Zawsz;e znajdowali si~ 

1 Wiuru oswieconych, Warszawa 1959, s . 306. 
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w Kosciele ludzie oswieceni, zarowno w sprawach wiary jak i w swiec
kiej wiedzy. Rowniez obeonie ieh nie brakuje. 

Nie ulega jednak wqtpliw~sci, ze w wierze ludZli oswieconych do
strzega Wi>twicki zasadniczq dla siebie trudnosc. Sledzqc rozwazanla 
zawarte w pie.rwszej cz~sci jego ksiqzki mozna uchwycic dstot~ tej tr.ud
nosci, tak jak ona przedstawiala si~ Autorowi. W lapidarnym uj~cit: 
przedstawia si~ ona nast~pujqCo. Caly szeregpodsta wowych twierdzen 
wiary katolic~iej Jes.t alba niezgodny ze swiadectwem zmyslow lub do
brze ugruntowanymi 'przekonaniami swieckimi, aibo niezgodny z na
turahlymi poczuciami moralnymi i estetycznymi. A wi~c problemem 
Sq trudnosai wiary! Problem rownie stary jak chrzescijanstwo i - jak 
si~ l'Jdaje - nierozlqczny z percepejq jego pelnelj tresci przez umysl 
ludzki niezaleznie od epoki i kUlltury. 

Same trudnosci nie przesqdzajq jednak jeszcze wartosci i slusznoSc! 
prawd wiary. Trudna jest nie tylko wiara - Ii nie tyJiko katoHcka. Tru
dna jestprzeciez takZe naMa, zwlaszcza nauka wspolczesna, a:bs·t>rak
cyjna, Sjpecjalna, ktorej trafne zro21Ulffiienie i uznanie za prawd~ na 
podstawie wlasnej rkontemplacji rjej tresci i sprawdzenia dowodow jest 
udzialem niewielkiiej ,garstki wybrail1cow z l-udzkiej rodziny naszego 
globu. Problem trudnosci wiary nabiera do:piero ni€iPO'kojqcej ostrosci, 
gdy stwierdzi si~, :i:e Iprawdy wiary znajdujq si~ w Siprzecz·noSci z na
ocznym dDswiadezeniem i niewq1ipHwymi twierdzeruami 8wieckimi 
Wiedy dopiero powstaje rpytanie" jak ludzie w ogole, a w szczegolnosci 
ludzie oSwieceni, mog;,! uznawac takie Itwierdzenia. Zasada nieSIPrzecz
nosci jest ,fundamentem ludzkiego myslenia i nie do przJ'1j~cia jest, ze 
inteligentny i przytomnie myslqcy ezlowiek moze umawac za prawd~ 
twierdzenia wyraznie sprzeczne i kraneowo ro.zbiezne. 

Problem ,ten nie traci nie ze swej ostrosei. je:i:eli nawet ograniczy 
si~ go do niektorych ty,l:rl:o prawd wiary. Nauka wiary katolickiej sta
nowi zwarty, chociaz ni~lny system twier,dzen, w ktorym poszeze
go.1ne tezy Sq ze sobq 1P0wiqzane rzeezowo i logicznie. Podwazenrie nie
kt6rych twierdzen musi prowadzic dO' zakwesHonowania ealosci. 

Nale:i:y w tym miejscu ,przyznac, :i:e Witwicki ujmujqrc w ten sposob 
spraw~ trudnosci wiary nlie zadowala si~ taikim rozwiqzaniem tego pro
blemu, (l jakilm mo:i:na si~ spotkac tak:i:e u oswieconych niewierzqcych. 
Nie kwestionuje on samego faktu, tak to czyni prof. Tadeusz Kotar
binski w jednej ze swuich publieznych wypowiedzi, w ktored wiar~ 

religijnq Iudzi wyjasnia w sposob nie=iernie uproszczony i niepro
porcjona1ny do swy.ch walorow umyslowych, mianowicie zwy~lym bra
kiem kultury 10gicl'JI1ej. 

Zasadniczy problem ksiq:i:ki Wiara oswieeonyeh pozostaje niewqt
pliwie w jakims bezposrednim zwiqzku z osobistym zyciem jej Autora. 
Prof. WUwicki nale:i:al do tych ludzi, ktorzy wychowali si~ w wierze 

Znak - 9 
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katolickiej, ale kt6rych w:iara mlodo.sci nie ostala si~ wobec trudnosci 
i kryzysu, jaki niewqtpliwie niesie z sobq wiek dojrzaloSci, o~res trudny 
i chmurny dla kaidego myslqcego czlowieka. Na postaw~ Autora oma
wianej ksiqZki rzuca tei pewne swiatlo atmosfera, jaka panowala 
w jego domu rodzinnym. Byla to, .jak jq sam Autor charakteryzuje 2, 

atmosfera surowej i szablonowej religijnosci, w kt6rej gorliwosc w prak
tyokach religijnych nie idzie zazwy,czaj w parze z gl~biq przeiyc, czer
piqcych SWq tresc w racjonalnym poznaniu i przeiyciu istotnego sensu 
chrzescijanstwa. Sens ten kryje siE: w przezwyci~Zeniu elemeI(-t6w tra
gizmu, zawartych w historii stworzenia i jest podstaWq uzasadnionego 
optymizmu, wyraiajqce,go siE: w ui'nej radosci, jaka cechuje srodowiska 
iyjqce autentycznym duchem ewangelicznym. Brak takiej atmosfery, 
odma'lowany dosadnie i z gorycZq przez Autora, jest niewq,tpliwie oznaltq 
i zalqikiem skostnienia reHgijnoSci, wyraiajq,cego siE: miE:dzy innymi 
w schematyzmie praktyk religijnych, w kt6.rych gest i forma pochlania 
i zast~puje kon~retnq i iywq tresc mieniqcej s,iE: niewyczerpanym bo
gactwem TeramiejszoSci. . 

Nawiqzujqc do wYlPowiedzi samego Witwkkiego, wyraiajqcej jego 
wlasne odczucie atmosfery reltgijnej swego domu, nie mam zam'iaru 
sugerowac, ie tutaj kryje siE: pow6d jego odej.scia od wiary Illib znaj
dujE: wyjasnienie trudnosci, jakie dostrzegal w wierze katolickied . Moie 
znajdziemy siE: bHiej prawdy, ' gdy wysuniemy sugestiE:, ze atmosfera 
ta przyczynila siE: raczej tylko do tego, Ze do wiary swej mlodoScl nie 
wr6cH. StanowHa ona peWine tlo psychiczne, ·.oa kt6rym trudnosci 
dostrzegane przez Witwickiego w prawdach wiary katolickie'j odcinaly 
siE: ostrym i nieprzyjemnym kontrastem takZe w p6iniejszym jego iyciu. 

;0' 

TRUDNOSCI WIARY I JEJ 2RODLA 

Czytelnika ksiqiki Witwickiego IIlJderza zapewne brak wyrainego 
sformulowania i om6wienia tych prawd wiary, w kt6rych dostrzegal 
sprzeczmo5c"i. Mimo tego celowego unikania w ksiqZce zagadnaeiJ. 0 cha

• "Na scianie oltarzyk i czerwona lampka, medalik sw. Benedykta nad drzwia
ml, szkaplerze na szyjach, paski sw. Franclszka, palmy za obrazami, swillcona 
woda u wejscia , woda z Lourdes w szafce, gromnica w szufladzie na ewentualnosc 
czyjejs smierci. Roraty, nieszpory, gorzkie :lale, wotywy, sumy, blogoslawienstwa, 
kazania, odpusty, pokutujqce duchy i strasz'lce, czterdziestogodzinne naboienstwa . 
spowledzie, komunie, r6:lance, msze za dusze zmarlych - Boze Wlelki - ten stra
szny kram - upiorny zupelnie! Wieczny strach niesamowit)', Wieczny grzech i oba
wa, clqgle rachunki sumienia i darernne postanowienia poprawy, i przewlekle 
modlitwy - zawsze tei daremne, I ascetyczne lektury, i powolanie do stanu du
chownego, Pllknillte przy nauce dogmatyki I katechizmu. To bylo oblqkane wszyst
ko i prowadzilo do psychozy". 
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rakterze teologicznym a takze filozoficznym, stwierdzenie, ze prawdy 
wiary koHdujq z zasadq niesprzecznosci, stanowi rzeczywiste zaloZenie 
calego rozumowania Autora, a jak zobaczymy p6zniej, takze metody 
badan, kt6rych wyniki Iprzedstawil w tej ksiqZce. 

Autor Iprzykladowo wskazuje (s. 111) na twierdzenie 0 przeistocze
n iu. Niewqtpliwie,tresc tej pmwdy, skladajqcej si~ na tajemnic~ Sa
kramentu Dltarza, moie sprawiae powazne trudnosci. Przyjqc za prawd~, 

ie ulamek pszennego chleba stanowi widocznq i materialnq postac, 
w~t6rej ukryty jest caly i rzeczywisty Chrystus, <:I\l,downie "rozmna
iajqcy" si~ Bog-Czlowiek, mozna tylko w gl~bokim akcie wiary, obej
mujq'cym caloksztaU prawd religijnych i majqcym swe ir6dlo w ro
zumnej na1lurze Judzkiej ,wzmocnionej Laskq. Nie nalezy jednak utru
dniac sobie tego aktu przez takie Tozwnienie tej prawdy, kt6re pro
wadzi do sprzecznosci z danymi ,naszych zmys16w i do kol'izji mi~dzy 
przyst~powaniem do Sakramentu Dltarza a przestrzeganiem nakaza
nego przez Kosciol postu ja~osciowego. 

Nie tY'lko bl~dne rozumienie moze bye jecLnak ir6dlem dopatry
wania si~ ,sprzec:mlosci w tej prawdzie wiary. Witwicki sam WSka2lUje 
na inne zr6dlo, gdy utrzymuje, ie w spostrzezeniu zmyslowym "tkwi 
nieodpa'rcie sqd klasyfikujqcy h9sti~ jako oplatek pszenny". Chodzi 
tutaj 0 teori~ spostrzezen, ktorej autorem jest sam Witwicki. Glosi 
ona, ze kazde spostrzezenie zawiera w sobie Sqd stwierdzajqcy istnienie 
przedmiotu spostrzeganego oraz sqd klasyfikujqCY ten przectmiot. Zgo
dnie z t q teoriq mozna ,powi'edziec, :i:e spostrzega'iqC pewien przedmiot 
o~reSlamy go ' zarazem przez wskazanie rodzaju i r6znicy gatunkawej, 
a wi~ iPoznajemy jego jstot~ . Przy tak1m zapatrywaniu latwiej dopa 
trzec si~ kolizji miEl'dzy tresciq powyzszej .prawdy wiary a danymi :zmy
slowymi, chociaz i wtedy trudno jeszcze m6wic 0 jakieds wyrai:nej 
sprzecznosci. Z teoriq tqtrudno si~ zresztq zgodzie. Zaciera ana r67.
nic~ mi~dzy ,poznaniem zmyslowym i lumyslowym. Wynika z niej na 
przyklad, :i:e spostrzegamy ,tY'lko to, co umiemy zaklasyfikowac. Nie 
jest ona tei wyrazem wsp6kzesnych zapatrywan na spostrze:i:enia. 

Autor tlumaczy si~ w przYlpisie, ze nie lezy w jego zamiarach roz
trzqsanie kwestii dogmatycznych. Tezy wiary, dotyczqce spraw 0 cha
rakterze nadprzyrodzonym, lezq poza zasi~giem naukowych rozwaZah, 
kt6rych wlasC'iwym przedrniotem jest jedynie rzeczywistoSc poznawalna 
empirycznie. Dotykamy tutaj istotnego podloZa nieporozumienia calei. 
ksiqui. Autor odcina si~ od plaszczyzny rozwazail teologicznych. za 
punkt wyjscia przy.jmuje jednak wlasne rozumienie prawd wiary kato,· 
lickiej. I mozna miee sluszny Zal do autora pracy. Ze analizujqc szcze
g61owo caly ,szereg orzeczen KOSciola i wyjqtk6w z dziel sw. Tomasza 
z Akwinu okreslajqcych czym jest akt wiary religijnej, ZTzekl si~ ana
logicznego przeanalizowania tych prawd. kt6re sprawialy rou tru'dnooc 
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naj'Wi~kszq, 0 kt6rych sqdzH, ze kolidujq z zasadq niesprz.e.cznosci i ~t6
rych uznanie za pra'Wd~ przez ludzi oswieconych prz.edstawialo takij 
za·gadk~. 

Zgodzic si~ nie !trudno z Autorem, ze nauka ni-e rna podstaw do roz
trzqsania tych prawd 'Wiary, ktorych trese w calo·sci odnosi si~ do rze
czywistosci pozaempirycznej. Nie znaczy to jednak, ze, gdy ludzie nauki 
za przedmiot swych rozwazan obierajq wiar~ religijnq dako rz.eczywi
stose psychologicznq luib Ijako pewien system twierdz.en, wol'Oo .jrn OSq
dzac wartose ni'ektorych tez wyrywanych z calosci danego system!.! 
religijnego lub swia·topogllq.dlu danego .czlowieka, niezaJez,nie od pozo
stalych twierdzen i zaloZen. Rozpatrywanie niekt6rych dogmatow ~ato
Iickich niezaleznie od caloSci wiary wydaje si~ bye jednym z.e zrodel 
tak znieksztalcen tresci tych dogmatow, jak r6wn-iez dopaltrywania si~ 

s przecznosci !tam, gdzie istnieje jedynie rozbieznose. Niedo.puszczalne 
Sq koli21je prawd wiary z faktami, z twierdz.eniami oczywistymi lub 
bezspornie uzasadnionymi. Nie sqdz~ takze, aby koli~a taka zostala 
wykazana. Tam, gdzie kolizja taka wyda'je si~ zachodzie, mamy zazwy
<:zaj do czynienia z twierdz-erriami, ktore majq swoje uzasadnienie jedy
nie w tresci zalozenpewnego sys1:emu, System6w jest za.g bardzo wiele 
i zalozoenia kh Sq cz~sto dowolne. Pewnym systemem prz.ed'Oa~owym 
okazuje si~ r6wniez to, co okresla si~ jako doswiadcz.enie potoczne. 
W zwiqzku z tyro widoczna dla niekTt6rych kolizja wiary z ich prze
konaniami, opartymi na zdroWYID rozsqdku, nie musi bye przekonujqca 
dla osob, ktorymich wlasny zdrowy rozum m6wi eo innego. 

o wiele istotniejszym zr6dlem zIlieksztalcen tez wiary ~est mY'lny 
poglqd na rodzaj poznarria rz.eczywis.tosci 'Oadprzyrodz'one'i, dost~pny 

roz.umowi Iudzkiemu. Poglq:d ten domaga S'i~ od prawd wiary, aby ich 
trese byla rownie sciSle, jednoznacznie okr-eslona .j zrozwniala, dak trese 
twtierdz.en na,u~ empirycmych lub formalno-dedukcyjnych. Zapomina 
si~ tutaj, ze prawdy wiary, przynajmniej niekt6re z nich, stanowiq 
w dQlzej mierze .l;aijemnic~, kt6rej calkowicie rozumem nie jesteSmy 
w stanie zgl~bie. I 'Ore mozna 'gO uwaZae za jakqs niedopuszczalnq 
wad~ tych twierdzen. Z tajemIlicq mamy do czynienia takZe na codzien 
i r6wniez w .naukach. Jedynie mozliwosci rozumu ludZJkiego w prz.eSQl
wa'Oiu gran'icy mi~dzy tym, co !iuz poznane, a tyro, co stanowi d.la nas 
joeszcze za·gadk~, Sq za!sadniczo ,r6zne w naukach i w religii. Nie truooo 
zauwazyc takze, Ze im ' gl~biej zanurzamy si~ przy pomocy uzbrojone.go 
rozumu w morz.e empirycznej rz.eczywLstosci, tyro ,blizsze okaZluje si~ 

pokrewienstwo n'iektorych sytuacji, w jakich zna,jduje si~ wspolczesna 
na~a do tych, wObec kt6rych staje czlowiek ·cheqcy samym rOZlQlmem 
zgl~bie trese prawd objawionyeh. Wysta!rczy tutaij w charakterz.e przy
kladu przytoczye sytuacj~, jaka wytworzyla si~ w najibardziej scislej 
nauce empirycznej w zwiqzku z 'UStaleniem falowej i korpuskularnej 

http:uzbrojone.go
http:twtierdz.en
http:twierdz.en
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na'tury ,tej samej empiry'c21nej mater-Ii. Czy poznanie te~ rzeczYWistoSci, 
kt6ra tkwi u podstawtaJk -odmiennych wlasnosci, bE:dzie mialo cha
raIder poznania scisle jednoznacznego? 

Rzeczywistosc nadprzyrodzona dostE:pna jest, jezeli pominiemy -za
gadnienie rpoznania mistycZJnego, tyLko w poznaniu analogi<:znym. Ana
logicznego poznania nie nalezy oczywiScie mieszac z l1terackq przenooniq 
czy ,alegoriq. Moze naj1erpiej charakteryzuje ten rodzad Ipoznania teza, 
ie tresc pojE:C analogicznych jest prOiporcjonaln'ie jednoznaczna 3. Twier
dzenie takie jest wsp61czesnym ujE:Ciern tego, co sw. Pawel Apostol 
wyrazil w slowach : "Teraz wid:ziimy niejasno, Ipr-zez zwier.ciadlo, lecz 
p6iniej twarzq w twarz. Teraz poznajE: po cZE:sci, lecz poiniej poznam 
jakom i ,poznany jest" (I KOT; 13, 12). Zapewne daleko jeszcze do pel
ne.go orpracowania tegozagadnienia. Niemniej ,juz ohecnie moina stwier
dzic, i:e w analogicznosci poznania ~ryje siE: odmienny charakter po
znania teologicznego oj filozoficznego, przynajrnniej tych jego twier,dzeiJ. 
ktorych przedmiotem jest rzeczywistosc pozaempiryczna. POZinaniem 
tego rodza1ju interesuje ,siE: z-resztq w tej chwiJi nie tylko filozofia ka
tolicka. Znane Sq ,prace niefilozof6w nad anaJogiq i rozumowaniem 
analogicznym, a wiE:C ,takim, ktore opeI1uje pojE:ciami analogicznymi. 

Przeoczenie tego charakteru rozumowego poznania tresci tajemnic 
wiary katolickiej leiy u podstaw pewnych stalych tendencji, spotyka
nych u osob 'natrafiajq'cych na nieprzezwyciE:ione trudnosci w uznaniu 
ich za iprawdE:. Pierwsza z nich .:prowadzi do antropomorfizacji rzeczy
wistosci nadprzyrodzonej. Wyrazne przykla,dy tej tendencjj odnajdu
jemy w parafrazie prawd wiary, jakq rposbuiyl. siE: Witwic~i w swych 
badaniach nad wiarq ludzi oswieconych. Zas-tE}puje siE: w nich tresc 
analogicznq pajE:ciaani r6znoznacznymi. Przeciwna tendencja prowadzi 
z kolei do p€wnej absolutyzacji tresci ,takich antynam:ii, .jak duch-ma
teria, Bog-stworzenie. U podstaw tej dI1ugiej tendencji tkwi podsta
wianie w miejsce tresci analogic:zmej - tresci sciMe jednoznacznych. 
Sledzqc uwaznie dzieje poszukiwaiJ Prawdy, przedstawione w Auto
biografii Gandhiego, moina wyczytac miE:dzy wie,rszami zasadni<:zq 
trudnosc zamykajqcq drogE: temu wielkiemu rzeczni~owi prawdy do 
wi-ary katolickiej, do kt6rej tak bardzo siE: zblizyl w swoich heroicznych 
poszll'kiwaniach. Byla niq ,najpra.wdo.podobniej wYJpracowana na podloiu 
filozofii wschodniej ~oncepcja Boga i jego stosunk.u do stworzenia, Mora 
nie dozwalala na przyjE:cie podwojnej natury Chrystusa. 

RSYCHOLOG IA WIARY OSWIECONEJ 

Ksiqzka Witwickiego nie mialaby wiE:kszej wartosci, gd)"by wysu
niE:tego w pierwszej cZE:sci problemu nie usilowala skonkre,tyzowac 

3 zob.: M. A. K. r " pie c, Teoria analogi! bylu, Lublin 1959. 
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w pr6bie badait empirycznych z zakresu psychologii wiary ludzi oswie
conych. 

Wysuni~ta w pierwszej CZ~SCl IPracy hi,poteza, ze wiara takich ludzi 
polega bqdi. to na supozycjach, czyli sqdach jedynie przedstawionych 
i nie uznanych, bqdi. tez na tak zwanych przekonaniach usilowanych 
i nieszczerych, byla wnioskiem wyplywajqcym z teoretycznych rozwa
zan Autora. Usil:uje on wykazac, i.e przyj~ie takiego rozwiqzania po
zostaje w zgocizie z oficjalnymi orzeczeniami Kosciol:a, okreslaj qcymi, 
co nalezy rozumiec przez akt wiary religijnej. Stwierdza jedna~ lojal
nie, ze wyniki tych rozwazan nie mowiq nic, jak si~ ta sprawa przed
stawia w umyslach ludzi w:ierzqcych. 

W celu uzyskania emp'irycz;nej weryfikacji swej hLpotezy Autor 
opracowal ciekawq i oryginalnq metod~. Realizacja tego pomyslu sta
nowila jednak dalszq .konsekwencj~ og61nej postawy Autora wobec tez 
wiary. W przekonarriu Autora przyniosla ona potwierdzenie og6lnej 
hipotezy, ze wiara ,ludzi wyksztalconych polega na zywych supozycjach. 
Supozycje te mogq wprawdzie przejsc w przekonania rzeczywis te. Dzieje 
si~ to jednak - zdaniem Autora - bardzo rzadko i wymaga specjaln0j 
techni~i zyc.ia wewn~trznego i odpowiedn iej atmosfery, jaka towarzyszy 
czasem skupionej modlitwie w czasie uroczystego nabozenstwa. Normq 
jest supozycja. Trudnosci w wierze, towarzyszqce okresowi dojrzewania 
umy,slowego, 0 ile nie prowadzq do por2lucenia wiary, powodujq prze
ksztalcenie jej charakteru. Z przekonan szczerych, wlasciwych dzieciom 
i prostaczkom, powstaje zesp61 supozycji, k~6re nie wchodzq w kolizj~ 

z nieodpartymi .przekonaniami -swieckimi. Podobnie dzieje si~ w dzie
dzinie zasad i dyspozycji moralnych i estetycznych. W odniesieniu do 
faktow i postaci doznajqcych czci religijnej milknq zasady etyczne i st~
pia si~ wrazliwosc estetyczna. To co ujm~ przynos.iloby kaidemu smier
telnikowi, nie przynosi zadnej ujmy istocie nClJjdos~onalszej. 

Witwicki uog6lnia swoje wyniki, gdy calq ~fer~ zycia religai,jnego 
przY!l"6wnuje do pewnego rezerwatu psychicznego, do kt6rego nie rna 
dost~pu normalne, krytyczne i przytomne (!) myslenie. Takim wewn~trz
nym rozdwojeniem zycia 8wieckiego i religijnego Uumaczy sobie nie
konsekwen,cj~ ludzi wierzqcych, kt6rzy 'ina czej czujq i myslq w czasie 
modlitwy, a i1naczej post~pujq w swoim zyciu codziennym. Zaskakujqce 
i wiele m6wjqce jest jednak zapatrywanie Autora na t~ niekonse:{wencj ~ 

ludzi wierzqcych. Uwaza jq za rzecz najzupelniej normalnq, a nawet 
koniecznq. Twierdzi, ze czlowiek, ktory zachowalby rprzez caly czas po
staw~ takq, jakq przyjmuje w czasie modlitwy, stalby si~ be2lbronny 
w walee 0 byt i 0 wladz~. Kto chce zye i rozwijae si~ , tak sarno dziS 
jak dawniej - "nabija strzelb~, a rozaniec liczy". Widoczne jest, jak 
trudno Autorowi wyobrazic sobie zycie zgodne z zasadami wiary kato
Iickiej. Nie trudno zauwaZye r6wniez ,przeskok rnyslowy, ~tory jedynie 



ZDARZENIA - KSI.t\ZKI - LUDZIE 	 695 

moze prowadzic do taJdego pogl'ldu. Autor przenosi tutaj. rozdzwi~k; 
jaki dostrzega w post~powaniu katolik6w, na stosunek wiary do zycia. 
Przyz,nac jednak trzeba, Ze Witwicki i tyro razem nie zamyka 2lupelnie 
oczu na fa:kty. Dodaje zaraz potem, ze wsr6d wierz'lcych S'l ludzie szla
chetni i uczciwi. S'ldzi jednak, ze 0 postawie moralnej czlowie~a decy
duj'l nie jego wierzenia religijne, ,lecz tylko dyspozycje rosn'lce na tie 
instynktJu spo!ecznego, niezale,znie od przeko!}an religijnych. Twierdzenie 
t o. jak r6wniez poprzednie SCI .jednak tylko wyraa:em osobistych ZlI1pa
t rywan Autora ipracy, kt6re nie maj'l pokrycia w wynikach przepro
wadzonych badan. Takze 0 be~osrednich wynikach badan nalezy jedn&k 
powiedziec, ze S'l w pewnej mierze WYZina.ezone przez przyjE:t'l metodE: 
badan , kt6ranie wydaje siE: jedyn'l mozliw'l metod'l, poz,warlaj'l.c'l na 
empiryczne sprawdzenie hLpotezy wysuniE:tej w ::rsi'lzce. Twierdzenie 
ta!tie okazuje siE: w pelni uzasadnione, chociaz nale:iy przyznac, Z-e 'wy
niki badan rZiucaj'l zarazem sporo swiatla na stan wiary ludzi oswie
eonych dwudziestoleeia. 

PARAFRAZA TAJEMNIC WIARY 

Na czym poiegala metoda badail W. Witwickiego? 

Osoby badane otrzymywaly do przeczytania tekst opowiadania bE:
d'lcego swieck'l parafrazq ust~pu z Biblii, m6wi'lcego 0 zlamaniu zakazu 
przez pierwszych rodzic6w i wygnaniu ieh z Raju oraz ewangelicznych 
wydarzen, skladaj'leych siE: na tresc nauki 0 Odkupieniu. Po zapoZillaniu 
siE: z tekstem opowiadania stawianoosobie badanej szereg pytan do
magaj'lcych siE: oceny os6b i fakt6w wystE:puj'lcych w opowiadaniu pod 
wzglE:dem logiezp.yro, etycz,nyrm i estetyc21nyro. Parafraza stanowi swego 
rodzaju krzywe zwierciadIo, w kt6rym tresc odnosnych prawd wiary 
zostaje niew'ltpliwie wYlpaczona. Fa::rtu tego nie zmienia okolicznosc, Ze 
bliZsze okreslenie, na czym to znieksztaleenie polega, moze niejednemu 
czytelnikowi sprawic sporo trudnosei. 

W parafrazie tej nauka 0 grzechu pierworod~ym zostala przedsta
wiona jako akt zbiorowej odpowiedzialnosci, zastosowany przez moznego 
RadzE: wschodniego, Dewanagiri (wspanialomyslnego zaIozydela i dy

• 	 rektora szkoly) w stoS'unku do niewinnych dzieci. Jedynyro motywem 
przebaczenia i odkupienia ludzi przez Boga jest natomiast blizej nie
zrozumiala satysfakcja, jak'l Dyrektor szkoly otrzyroal ze strony s~rzyw
dwnych uezni6w, kt6rzy przelali krew jego wyslannika i "potomka". 
Opowiadanie jest peIne r6mych niekonsekwencji i sprzeeznosci. Nie 
przeprowacfzaj'lc zadnych badan mozna bylo z g6ry zaIozyc, ze odpo
wiedzi oceniajqce tresc tego opowiadania bE:dq ujemne i bE:dq kolido
waly z ocenami odrnosnych prawd w,iary. 
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Zagadnienie, czy i w jakim stopniu tresc tajemnic wiary, a wiE;c 
pewnego porzqdlm nadprzyrodzonego mozna odwzorowac przy pomocy 
ziemskich stosun~6w mi~dzylud~ich, stanowi ciekawy problem, ktorego 
szczeg610we rozpatrzenie nie lezy w kompetencji autora ninie,jszych 
rozwaian. Nie trudno jednak wskazae, ie parafraza Witwickiego jest 
dowolnq interpretacjq odnosnych prawd wiary, wyrazem jego wlasnych 
Z8.1patrywan. Uzycie tej parafrazy do badan jest niczym innym, jak zr~c z
nym podsuni~ciem ,osobom wierzqcym swoich zapatrywan w miejsce k h 
wlasnych. 

Pierwsza .cz~se Iparafrazy jest pra,wie doslownq transpozycjq tekstu 
zaczer'Pni~tego z Biblii. Nasuwa si~ tutaj juz pieJ"wsze 'Pytanie. Czy tekst 
Btblii jest bezposrednim przedmidtem ,wiary katolik6w. Posluimy si t:: 
przyklademilustrujqcym tkw.iqcy 'tutaj gl~bszy problem. Czy jako wspol
czesnq wiedz~ history,cznq ,podaje si~ uczniom w szkolach doslo<wn ·~ 

te~sty nawet najbardziej wiarygodnych autor6w sprzed wielu setek la t, 
tekst6w, kt6rych poprawne zrozumienie i wlasciwa in,ter;pretacja wy
maga pogl~bionych i speoj aJlnych studi6w. Njewqtpliwie, Biblia jest 
i opozostanie g16wnym zr6dlem wiary. Nie zmienia to jednak w niczym 
faktu, ze wiedza religEjna stanowi obecnie rozbudowanq galqz i kom 
petentne rozstrzygni~cie calego szeregu zagadnien zwiqzanych z tymi 
najstarszymi zr6dlami pisanymi wiary katoLickl ej nalezy do grona spp
cjalist6w w tej dziedzinie i og6lnie do ,tej instaJncji, ktorej sam Autor 
relig.ii powierzyl misj~ strzezenia czystosci jej zrusad. 

Ucieka'jqc si~ do analogii dla blizszego wyja'snienia jakiejs abstrak
cyjnej i nieznanej s}!ucha,cwwi tresci mamy zazwyczaj do dyspozycji 
pewien wyb6r roinych mniej lub bardziej trafnych przyklad6w. Czy 
Witwicki lPosluzyl si~ najlepszq a,nallogiq, przy pomocy kt6rej moina 
starac si~ oddae tresc ,naMi 0 grzechu pierworodnym. Czy konsekwenc.i '~ 

grzechu pierworodnego mozna przyr6wnywae tylko do post~p();wania 

wladzy prawnej w stosunku do .asob winnych przekro~zenia obowiqzu
jq'cego prawa. Nie trodno przecjez znalezc in.ne przykla,dy. Nadprzyro
dzone konsekwencje grzechu pierworodnego oddaje dobrze por6wnanic 
do daru i 'przywileju, kt6ry wskutek buntu pierwszych rodzicow prz.e·· 
stal przyslug<iwac ta:kze potomkom -ta.k jak roztrwonien ie dziedzictwa 
przez ojcow skazuje syn6w natrudniej'sze zycie. Zwiqzane z utra t "\ 
przyjazni z Bogiem ~onsekwencje psy,cho-biolog'iczne dla. natury ludz
ktiej mozna przyr6wnac do takiego przekroczenia praw natury przez 
naturalnych rodzicow, kt6re pociqga za sobq .pewne konsekwencje bio
logiczne w stosunku do dzieci. I przekroczenie ta.kie, ja,k wiadomo, moi e 
bye pozornie blahe, a kon,se.kwencje mogq bye powazne i dl1ugotr.wak 
W obydwu powyzszych analo,giach nie rna miejsca na ujemnq dYSk1\v3
lifikacj~ morallnq, mimo ze zachowany jest w nich zasadniczy sens nailL<i 
o grzechu lPierworodnym, kt6ry niescisle ujmuje si~ w popularne po

http:relig.ii
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wiedzenie: wielu niewinnych ciellpi za winy niewybranego "reprt'
zentarnta". 

Ana1izujq'c bLizej poj~cie winy i kary dochodzi si~ do rozr6znienia, 
kt6re zawa.ne zostalo lin ~axafrazie Witw;ickiego. Mianowicie czym in
nyun jest odpowiedzia1na willa piel'Wszych rodzic6w i kara, k;1;6ra ich 
spotkala, a czym linnyun samo przekroczenie i jego nast~pstwa. Widoczne 
staje si~ r6wniez ukryte, lecz g16wne zr6dlo wypaczenia. Jest nim an
tropomorfi:ZlUjqCe uproszczenie Boga przez utozsamienie przekroczenia 
Jego zaka7Ju z ,nieprzestrzeganiem ludzkich prze~is6w prawnych. Bog 
jes·tnie tylko osobq posiadajqcq wlad~ prawnq nad ludimi. Jest ta~ze 
rzeczywlistq "silq", kt6ra reailizmje pewien plan dziejowy wszechswiata 
i kt6rego jednym z fragment6w okazujq si~ skutki rprzekroczenia Jego 
zakazu u zarania dziej6w ludzkich. Dalszym zas fragmentem tego sa
mego planu ,jest WrCielenie i Odkupienie. R6wniez w stosunkach mi~
dzyludzkich dopiero ten, kto potraJii dac "rozkaz i sil~ z rouazem", 
posiada w pelni wladz~, jak trafnie za,uwazyl o. Jaceik: Woroniecki. 

Trudnosc nauki 0 .grzechu pierworodnym, pojawiajqca si~, gdy jej 
tresc ziliustrujemy przy pomocystosunk6w s.poleczno..,prawnych, jest 
z,nana nie od dzisiaj. Trudno ,przypuscie, azeby WrHwicki nie dostrzegal 
moiliwosci oddania jej tresci przy pomocy innych stos,unk6w. Widoczna 
tu jest Ipewna ukryta intencja, jaka, bye moze, towarzy,szyla pracy nad 
tq ksiq:lJkq. Mogla ona wplynqe na doOOr ta~ich odpowiednikow, ktore 
akcentujq trudnosci wriary. W przYIPuszczeniu tym utwierdzajq slowa 
Autora, na~isane Iprzy irunej okazji, w korespondencji ze SWq sj.ostr~: 

"Ja tylko nad tym pracuj~, zeby i wierzqcy i niewierzqcy byli oswie
ceni; jedni wied1lieli, w co i dlaezego wierzq, a drudzy wiedzieli, w eo 
i dlaczego nie wierzq - a rIlie tak: bij zabid, jeden na drugiego, i nikt 
nikogo dobrze nie rozumie". 

Analogicz,netirudnosci kryjq .si~ w dalszej cz~sei parafrezy, ktora 
rna oddawae trese nauki 0 Odl{llJJpieniu. 

Nie trzeba zapewne podkreslae, ze z tresei tej prawdy czerpie 
ehrzesdjanstwo swojq najgl~bszq racj~ bytu i ze doty~amy tu tajem
niey, kt6rej rozum ],udzki nie potra·fi zglE:bie i ujqC w jednoznaczne po
j~eia. MOWliJismy jut, dlaczego takie ograniezenie sarno w sobie nie 
moze stanowie rpodstawy dla dyskwalifikacj,i pra1wd wiary. 

W nauce tej mamy do czynienia przede Wiszystkim z szeregiem wy.. 
darzen historyeznyeh, ktore rI'ozegmly si~ w okresJlonym czasie i miej
seu na ocza.ch wiary;godnych swiadk6w. Niemniej gl~bszy sens ty·eh wy
darzen wiqze si~ w szczegolnyspos6b z nadprzyrodzonym "porzqdkiem 
wydarzen", stanowi niejako kiulminacyjny punkt dziejow zwiqzku swiata 
i czlowie:Ca z Bogiem. Stqd tez plynq szczeg6lne trudnoSci, gdy ten 
gl~bszy sens drogi krzyzowej cheemy ,uehwycic w parafrazie Witwie
kiego, ktory trese nauki 0 Odkurpienilu chee oddac Iprzy rpomocy histo
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ryjki 0 pobiciu wno.ka radiy przez wyp~dzonych ze szkQly uczmow 
i satysfakcji, jakq w ten .spos6b radia uZY'skal za obraz~ swego maje
statu. Sprowadzenie do jednej ;plaszczyzny wydarzen czysto ludzkich 
faktow, ktorych pelny i wlasciwy sens ujmVlnia siEl dopiero przy 
uwzgl~dnienj<u dwu roinych i niesprowadzalnych do siebie porzqd~ow, 
natury i nadnatury, tkwi u podstaw nieporoZlurnienia, za jakie trzeba 
uZlnae parafraz~ Witwickiego. 

Posluimy siEl pewnym przykladem ilustrujqcY'ID powyisze zagadnie
nie. Przypusemy, ie ktos chce odwzorowae tr6jwymiarowq brylEl na 
plaszczy:imie. Dla uproszczenia przykla.ctu niech to hEldzie regularny 
szescian. Jakkolwiek bysmy to 'llczyni'li, zawsze otrzymamy fig,un~ pla
skq, w ktorej nie sposob dosZlukae siEl tych wszystkich wlasnosci,jakie 
posvada znana nam dobrze brylowa,ta kostka ograniczona szesciu kwa
dratowymi plaszczyzmami. Jedne plaszczyzny kostki bEldq na jej plaskim 
obrazie w og6le niewidoc2lne, inne b~dq przY'Pominaly 'ukosne czwo
roboki lub romboidy r6ilnych ksztalt6w, i w najlepszym razie tylko 
jedna plaszczyzna obrazu bEldzie przYiPominala odnos·nq wlasnose bryly 
wzorczej. Dla jeszcze lepszego uchwycenia i;stO'ty uproszczen wyst~pu
jqcych w parafrazie WitwickiegO' niech Czytelnik zechce rozwiqzae na
st~pujqce zadanie: Prosz~ wziqe szese zapalek i nie lamiqc i.ch uloiye 
z nich figurEl 0 czterech rOwnO'bocZlnych ,trojkqtach. To proste zadanie 
okazuje siEl nierozwiqzalne, dop6ki figurEl 0 poiqdanych wlasnosciach 
usilujemy zrealizowac w dwuwymiarowej plaszczyinie. Staje siEl jednak 
proste i latwe, jeieli tY'~O' sprobujemy je rozwiqzae w przestrzeni tr6j
wymiarowej. 

Z prz)'lklad6w tych chcemy wyprowadzic tylko jeden wniO'sek, ie 
ilekroe chcemy odwzorowae pewnq rzeczywistO'sc wielopla,grz;czyznow~l 

na jednQplaszczyznowej, mamy doczynienia z wiElkszymi lub mniejszymi 
znieksztalceniami. Takim znie.k,sztalcajqcym zwierciadlem, jak sqdzEl. 
jest tei cala parafraza Witwickiego. starajqca siEl O'ddae rzeczywistosr 
nadprzyrodzonq i przyrodzonq w jednej plaszczyinie wydarzen ziem
skich. WidO'czne to' jest jui w parafrazje nauki 0 grz~chu pierworod
nym, kt6ry sprowadza siEl do rzeczywistosci osO'bowO'-prawnej. W para
frazie nauki 0 Od~upieniu to' upraszczajqce znieksztalcenie polega na 
zaciesnieniu treSci tej nauki dO' "naleiytej i wystarczajqcej satysJakcji" 
za O'brazE! majestatu BO'ga. WiadO'mo, ze grzech pierwszych rodzic6w nie 
pociqga za sobq jedynie skutk6w ujemnych, lecz milO'se, ten glowny 
motor dzialania Boga, prze mienia go w w,inEl szc:/JElsHwq - felix cUlpa. 
Podobnie smierc krzyiowa. bEldqca kO'nsekwencjq postawy faryzeuszy 
wobec Ewangelii g~oszO'nej ,przez Chrystusa, milose boia przeksztalca 
w trodlo nowej Laski i obietnicEl indywidua,lnej 0 wiele wiElkszej na
grody, aniieli stanowil jq Raj za przestrzeganie zakazu. 



ZDARZENIA - KSII\ZKI - LUDZIE 699 

Czlowiek jest wsp6ltworcq warunkujqcym dzielo Od~upienia, za
rowno wpozytywnym jak i negatywnym 2lnaczeniu. Wspoltw6rcq jest 
Maria, ·Mora 'slowami fiat mihi przyj~la wybor ogloszony jej przez bo
zego poslanca. W negatywnym znaczel11iu jest nim takie Judasz wyda
jqcy Jezusa w r~ce starszyzny za trzydziesci srebrnikow oraz krzyk 
podburzonego Uumu "ukrzyiuj go", wymuszajq.cy na Pilacie wyda nie 
wyrokuskazujqcego. Dzielem niepoj~tej milosci Boga jest jednakie to, 
ze ten akt zbiorowej zloSci ludzkiej obrocH si~ w irodlo nowej t,as~i , 

;, t orej pos rednikiem jest Ukrzyiowany. Poprzez krzyi dokonalo si~ z,ba
wienie, a nie dzi~ki h.-rzyiowi, jak sugeruje parafraza. 

Moina si~ zapytywac, dlaczego Bog przebaczyl dopiero wtedy, gdy 
ukrzyiowano Jego Jednorodzonego Syna. Pytanie takie nastr~cza tru
dnosc gdyi zaciera roznic~ mi~dzy porzqdkiem czasowym i ponadcza
sowym. KrYlje si~ w nim niezrozumienie tego, ie dz,iala·nie Boga w hi
storii jest rzutowaniem Jego ponadczasowej istoty na roz.ciqglq plasz
c zyzn~ dziejow, rozgrywajqcych si~ ad niepami~tnych czas6w na globie 
ziemskim. Postanawiajqc ,poslac ,swego Syna na ziemi~ Bog juz prze
baczal pierwszym rodzicom. 

Posluzmy si~, idqc w slady Witwic~iego, rowniez pewnq parafrazq 
w ceLu zilustrowania powyzszego zagadnienia. Stanowi jq przyklad za
czerpni~ty ze znanej powszechnie epopei walk Slowian z Krzyiakami. 
Wiadomo, ie Jurand ze Spychowa przebaczyl SWq krzywd~ Krzyzakom 
dopiero wtedy, gdy uwi(?ziona podst~pem Danusia zmarla zadr~czona 

przez swych oprawc6w. Ale czy dlatego? Czy wyrzqdzenie nowej 
krzywdy i cierpienia ukochanej jedyna.czki Sq tym, .co Uumaczy zacho
wanie si~ Jura,nda wobec jencow krzyzackich. Czy nie jest niq wlasnie 
Caritas Chrystusowa, ktora bierze w nim gor~ po latach zawzi~tego 

gniewu. 

I nie popadajmy przy okazji tej parafrazy, il ustr.ujqcej jeden mo
ment z nauki 0 Odkupieniu, w nowe antropomorfizrujqce urproszczenie. 
Czasowy przebieg zdarzen, s~ladajqcych si~ na dzieje upadku i odku
pienia czlowieka, znajdujeswoje sensowne wyjasilliienie w nieskonczonej 
milosci i sprawiedliwosci boiej i w niezmiennQsci Jego postawy wobec 

faJktu ,gtworzenia czlowieka obdarzonego wolnosciq wyboru zla lub do
bra. CzloWliek zostal stworzony na obraz i podobienstwo swego Stworcy, 
ale nie w szystko, co odnajdujemy w nim, rna swoj adpowiednik w Bogu. 
T~ podsta WOWq regul~ analogii Boga wyglosil jui sw. Tomasz z Akwinu 
w slowach: "Moina powiedziec, ze czlowiek jest stworzony na podo
bienstwo Boga, nie wolno powiedziec, ie Bog jest padobny do czlo
wiek a" (De V er. 2-11, 1). 

http:wymuszajq.cy
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WNIOSKI I REFLEKSJE 

Pr6ba Wli'twickiego nie przesl:jJdza kwestii, -czy wiara ludzi oswie
conych polega na l"zeczywistych przekonaniach, czy tez sklada si~ nR 
niq zesp6I mn-iej lub bardziej zywych supozycji i prze~onan usilowa
nych, lecz Die osiqgni~tych. Autor nie omawia blizej mozliwosci i waT
tosci swej parafrazy jako pewnych odpowiednik6w prawid wiary, sfor
mulowanych przez KoSci61 i obowiqz;ujqcych og6l: wiernych. Niemniej 
od tej wartosci zalezq bezposrednio wyniki jego badan. Zapewne Autor 
m6gI si~ slusznie obawiac, ze w tym !pUilkcie nie dojdzie do porozumie
nia, niemniejkwesti~ t~ nalezalo wyra:hnie postawic. 

Stwierdzajq'c, ze badatnia Witwickiego nie przyniosly potwierdzenia 
g16wnej hipotezy, wysuni~tej w tej pracy, podkreslic nalezy, ze sam 
problem pozostaje z empirycznego punktiu w1dzenia nadal otwarty. Daa 
jego rozstrzygni~cia naiezaloby prZ€lprowadzic dalsze badania unikajqc 
blE;d6w 'popelnionych przez Witwickiego. 

Lektura odpowiedzi os6b baidanych, kt6re Autor przytoczyl w pracy 
i zaopatrzyl dociekliwym komentarzem, musi nasunqe 'unne niepo~ojqce 
pytanie. Pr6ba Witwickiego, nie speIniajqc wytkni!:tego jej zadania 
wskutek nieudanej parefrazy prawd wiary, stanowila jednak niewqtpli
wJe pewien probierz wiedzy i postawy religij,nej lud~i oSwlieconych. Czy 
potrafiq oni okreslic i wyjasnic, co stanowi prze'dmiot ich wdary reli
gitjnej i dostrzec r6znic~ miE;dzy treseiq swych przekonan a ieh znie
ks'ztaleonyro odbiciem w parafrazie? W tyro drugim sensie pr6ba wy
padla zdecydowanie ujemnie dla ludzi wiary, ujawnila niepokojqey 
stan rzeczy. Wsr6d zbadanych nie malazla si~ osoba dose pmytomna 
i zorientowana w spra,wach wiary, tkJtora by dO'strzegl'a .ukryty w tej 
parafrazie problem i wyjasnila poprawnie, dlaczego to, co w parafrazie 
wydade ,si~ sprzeczillosciq i niekonse~wencjq, w rzeczywi'stosci przed
stawia si~ inaczej. Zamiasit takiej reakcji odnajdlujerp.y pmykIady ma
Iodusznej rezygnac}i z obrony prawd wiary szczeg6lnie eksponowanych 
na krytyk~ ,wtSpolezesnej laickied mentalnoSci. 

Na odpowiedziach osob badanych zaciqzyla niewqtpliwie ' sytuacja 
wytworzona przez przyj~tq metod~ badan. Osoby poddatne ekSiperymen
towi byly zaskoczone tresciq parafrazy, kt6ra przy pozornie daleko po
suni~tych zbieznosciach z pevmymi prawdami wiary wywolywala zde
cydowanie ujemne oceny logiczne i etyczne. Sytuacja taka na pewno 
nie !S.przyjala lspokojnemu przemysleniu zagadnien, ja~ie lnastn;cza tekst 
parafrazy. Niemniej do takiego przemyslenia i wyja~IlJienia swego sta
'nowiska byla okazja. Autor ~a'Praszal na ponownq rozmow~ po rozwa
zeniu ty;eh za,gadnien. Nikt si~ nie zglosil. A bydi wsr6d badanyeh ludzie 
wyksztaleeni, mIodzi i starsi. Byla r6wniez osoba duehowna. 
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Dla W.i~wiokiego, ktory wiar~ utracil i - 0 ile wiaoomo - do me] 
nie wr6cil, trese dogmatow nie przedstawiala ~peWiIle :i:adnego pro
blemu. Mo:i:na przYIPuszczae, :i:e zajmowal si~ sprawami religijnymi 
jedynie ze wzgl~dow naukowo-badawczych, rzrozumialych u kaidego 
psychologa interesllJjqcego si~ caloksaaUern :i:ycia psychicznego lud:z..i. 
Wydaje s'i~ jednak, :i:e Autor Wiary oswieconych nie uniknql pewnego 
dylematu, wobec jakiego znajdujq ,si~ ludzie osw,ieceni, ktorzy mieli 
moinosc poznac tresc EwangeUi, a ktorzy z tych lub lnnych powodow 
znajdujq si~ poza obr~bem Kosciola. MialUowicie .problemem niepoko
jqcym IPozostalo dla niego chrzescijanstwo jako pewien fak-! czysto 
historyczny, ndepokoila go postae ChrystU!sa, niezroZlumiala wydawala 
si~ wiara ludzi oswieconych. Wyrazem takiego niepokoju jesttakie 
druga ksiq:i:ka Witwickiego, w ktorej na podstawie wlasnego tlumaczenia 
Ewangelii Marka i Mateusza ~re~m duchowq sylwetk~ Nauczyciela 
z Nazaretu. 

Czy Witwicki uwaial, ze rozwiqzal ten nurtuOqcy go probllem i od
na,lazl sens 'i ,cel zycia mogqcy zas.pokoie umysl oswiecony, na to odpo
wiedziec tl'ludno. Czy:i: jednak losy jego poszukiwaii nie pozostajq w ja
kiims stosunku do poziomu i gotowoSci wspolczesnych mu wiernych 
w gloszeniu "Dobrej Nowiny"? 

Badania, ,przedstawione w ,omawianej ksiq,zce, przeprowadzone zo
staly przed ostatniq wQjnq. Od czasu jej zakoiicze.nia zmienilo si~ nic
jedno pod tym wzgl~dem. Czy jednak mozemy bye pewni, ze znajomoSe 
w~asnej wiary jest wsr6d w$p6lczesnej inteligencjJ dostateczna? Innymi 
slowy, czy wiara oswieconych jest dosyc .oswiecona, a postawa zawsze 
godna wyznawc6w wielkiej "Obietnicy"? 

Ksiq:i:ka Wiara oswieconych nie znalazla ch~tnego wydawcy w rze
czywistosci przedwrzesniowej, mimo uznania, jakim cieszyly si~ inne ' 
prace tegoz Autora '. Uj.rzala sWiatlo <Izienne dO,piero po pi~tnastu 1a
tach powojennej rzeczY'wistosci polskiej. A suoda. Dys'kusja nad pro
blemaJrni Jrryjqcy>mi si~ w tej .ksiqZce mogla juz dabie,gac konca. 

Rozwa:i:ania ,powyisze maojq stanowie jedynie pierwszy krok w tym 
kierunku, kt6ry zresaq wytknql tej kisiq,:i:ce sam Arutor: .,JezeU ta praca 
potrafi przj'czynic si~ do poznania tej gal~zi zycia duchowe.go, kt6rej 
jest poswi~cona, i zmniejszy illose nieporozumien, kt6re mi~dzy wierza,
cymi a niewierzqcymi zachodzq,oraz tych, kt6re zar6wno wierzqcym 
ja~ i niewierzqc)'lm utrudtni8ljq zrozumienie wdary, jezeli zdol'a do my
slenia pobudzic tyc.h, kt6rzy myslec zechcq i potrafiq - spelni swoje 
zadanie". Sq·dzimy, ie tak sformwowa:ny cel praca spelni. 00 wierzq
cych oswieconych zalezy, 0ZY lStanie si~ to z poiytkiem d1a ich wiary. 

Wladllslaw Kostecki 

• Praca ukazala si~ przed woJn'l w przckladzie francuskirn. 

http:duchowe.go
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M. A. KRAPCA TEORIA ANALOGII BYTU 
W8nOn PUBLlKACJI FILOZOFICZNYCH 

Istniejq problemy filozoficzne, ~tore posiadajq szczegolnq wagE: 
w kazdym systemie filozoficznym i od ktorych rozwiqzania za'lezy 
trese szeregu twierdzen, skladajqcych siE: na caloksztah da
nego systemu. Ogolna teoria przedmiotu (bytu), teoria relacji zachodzq
cych mi~dzy przedmiotami, teoria ich poznania itp. - oto niektore z tego 
rodzaju "elementow" ,czy "zr~bow" syst€<mu, kt6re decydujq 0 charakterze 
reszty zagadn'ien, jakie w jego ramach b~dq analizowane. Ogloszona 
z koncem ubieglego roku ksiqika Mieczyslawa Alberta Krqpca Teoria 
anatogii bytu (Lublin 1959, Tow. Nauk. KUL, s. 400, cena 72 zl) wyka
zuje, ze do tego rodzaju kluczowych elementow systemu filozoficznego, 
a przynajmniej systemu metafizyki ' tomistycznej, nalezy takze teoria 
analogii, byle by byla odpowiedrno zrozumiana 'i byle tylko dostl1Z€c 
jej organiczne powiqzanie z samq teoriq bytu. 

Teoria anatogii bytu jest pierwszq w j~zyku polskim monografiq po
swi~onq teorii analogii metafizycznej, stanowiqc rownoczesnie jedno 
z najobszerniejszych opracowan tego zagadnienia w literaturze swiato
wej. Skladajq si~ na niq dwie odr~bne, ale dopelniajqce si~ nawzajem 
rozprawy, z ktorych pierwsza dotyczy egzystencjalnych podstaw ana
logii bytu, druga natomiast stanowi prob~ konstrukcji samej teorii ana
logii. Obie rozprawy powstaly w roznym czasie (pierwsza' w latach 
1950-51 w Krakowie, druga w latach 1954-56 w Lublinie), stosunek zas 
zachodzqcy mi~dzy nimi jest taki, ze druga z nich stara si~ pogl~biC 

peWlllq cz~sc zagadnien (wlasnie dotyczqcych samych analogii), More 
w pierwszej zostaly tylko z grubsza naszkicowane. Trzeba jednak na 
samym poczq-tku powiedziee, i.e ipolqozenie tych rozpraw, przy 
zachowaniu ich pierwotnej postaci nie wyszlo na dobre lffiiqi.ce, 
na ktorej tresc si~ zloi.yly. Wlprawdzie zrozlllIIriale Sq motywy 
A1utora, ktory chcial opubliko~ae teA:st wczesniejszej r01;prawy w takiej 
formie, w jakiej dost~pna ona byla w odpisach wielu sluchaczom wy
korzystujqcych jq w swych wlasnych pracach, argumenty te jednak nie 
przekonywajq, gdy rna si~ na ok,u dobro czytelnika k s i q i. k i i dobro 
samej ksiqi.ki, ktorq chce si~ traktowac jako organicznie zbudowanq ca
lose. Tymczasem, przy zaloi.eniu aktualnie zrealizowanym, nie moglo si~ 
obejsc bez powtorzen, i to bynajmniej nie zawsze usprawiedliwionych 
wai.nosciq problemu, ktorego dotyczq (np. historia rozumienia analogii 
od Kajetana do czasow najnowszych). Wydaje si~, i.e gdyby rozdzialy 
II i V pierwszej cz~sci ksiqzki zostaly przeniesione do cz~sci drugiej 
i "wtopione" tam w rozdzialy I i III, konstrukcja ksiqiki zyskalaby 
wiele na wartosci i przejrzystosci, a nie stracilaby absolutnie nic ze swej 
merytorycznej wartosci. \V ten sposob bowiem cz~c pierwsza dotyczylaby 

http:ksiqi.ki
http:lffiiqi.ce
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t y I k 0 ontologic~nych podstaw teorIi anaJlogii (a ze chodziloby 0 analogi~, 

dostatecznie informowalby jej rozdzial pierwszy), cz~sc druga natomiast 
stanowHaby wylqcznie przedstawienie konstrukcji samej teorii analogii. 

Oprocz omawianych dotqd cz~sci zasadniczych ksiqzka zawiera nie
zwykle cennq cz~sc III, poswi~conq za,gadnieniu analogii. Dotyczy ona 
poglqdow w te.j Isprawie takich filozofow, jak Platon, Arystoteles, Plo
tyn, sw. Augustyn, Pseudo-Dionizy; Tomasz z Akwinu, Duns Szkot, 
Wolff, Kant, J . S. Mill, Brentano i inn. Streszczenia lacinsklie i francuskie 
oraz ogromna, zawarta na 14 s.tronach bibHograiia. p'rzedmiotu <iopelniajq 
calosci dziela. 

Wydaje si~, ze nie rozminiemy si~ z intencjq Autora, jeSli szukajqc 
punktow newralgicznych rozprawy zaakcentujemy trzy nast~pujqce mo
menty: 

1. podkreslenie seislego powiazania teorii analogii z teoriq bytu; 
2. opracowanie teorii bytu jako pod s taw y teorii analogii; 
3. rehabilitacja tzw. analogii czysto bytowej. 
Krqpiec idqc zresztq wiernie za tradycjC!, si~gajqcC! samego sw. To

masza, przyjmuje podzial analogii na analog'i~ poj~iowq, poj~ciowo-by

tOWq i czysto bytowq. Do pierwszej nalezy tylko tzw. analogia atrybucji, 
do drugiej analogia metafory ora'2 anarlog·ia propor~jona.lnoSci wlaS'Ciwej, 
~t6ra opierac si~ moie bqdz na poj~ciach uniwersalnych, bqdz transcen
dentalnych, trzecia wreszcie doty.czyc rna wprost ontycmej stl"Ulkrtury 
rzeczy jednostkowych. Obok t~o podzialu wyst~puje tez inny, ktory 
opiera si~ 0 wyroznienle porzqdku bytowego i poznawczego. Z tego dru
giego ,podzialu wy.nika, ie l!l.iekt6re typy analogii poj~ciowej (np. a,try
bucji i metafory), a wi~c ana10gii na1ezqcej do porzqdku pomawczego, 
znajdujq swe podstawy wsr6d ana'log,ii bytowych (lOb. s. 353). 

Analogia jest przede wszystkim okreslonym sposobem orzekania. 
Orzekanie to nie musi dotyczyc oczywiscie "bytu jako bytu", a wi~c tego, 
co jest wlasciwym przedmiotem metafizyki. Poznanie poprzez analogi~ 
dokonuje si~ przeciei na terenie nauk przyrodniczych, a takze w logice 
i matematyce. Jesli jednak operuje si~ analogiq na terenie metafizyki, 
to dlatego, ze nadaje si~ ona do uchwycenia swoistych struktur realizu
jqcych si~ w byeie i ie pozwala na moiJiwie najbardziej adekwatne ich 
odzwierciedlenie i poznanie. Chodzi 0 to, ie inne typy orzekania, poslu
gujqce siE; bqdz jednoznacznosciq, bqdi roinorodnosciq, falszowalyby 
swoi!StoSc bytu i przekreslalyby z g6ry mozliwosc jego adekwatnego uj~
cia. Ale i odwrotnie: poniewai byt jest skonstruowany tak, ie nie rnoina 
uchwycic go w "siec" jednoznacznych (ani tei roinozna02lnych) pO'j~c, 

staje si~ oczywista nie l1:yl'ko potr.zeba anailogH, ale i dostateczna r,acja jej 
wypracowania. Jesli wi~ rna ona jakis sens na terenie metafizyki, trzeba 
pokazac, czernu ten sw6j sens zawdzi~cza, to zas znaczy, wytlumaczyc 
istotnq struktur~ bytu, Id6ry tego rodzaju sposob orzekania warunkuje. 
Gdyby byt, poj~ty zarowno jako pewien przedrniot indywidualny, jak 
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jako caloksztalt rzeczywistosci, zbudowany byl inaczej, stosowalnose 
a nalogii na terenie metai izyki bylaby bqdi: zbyteczna, bqdz niemozliwa. 
Stqd, ukaZJujqc ipodstawy by,towe ana,logii, uza sad!nia siE: r6wnoczesnie 
samq t-eoriE: ailialogii. 

Krqpiec zwraca uwagE:, ze dwa czynniki lezq u podstaw tak wlasnie 
poj~tej teorii a n alogii : po pierwsze, zlozenie bytu indywidualnego z istoty 
i istnienia, co stanO"Ni podstawE: tzw. analog]i czysto bytowe'j, po drugie, 
pluralizm bytowy, stanowiqcy z kolei fundament tzw. analogii miE:dzy
by towej, bE:dqcej jednym ze szczeg61nych wypadk6w analogii propor
cjonalnosci wlasciwej. Poniewaz zas racjq pluralizmu jest wewnqtrzby
towe zlozenie kazdej rzeczy z istoty i istnienia, nie dziw wi<,:c, ze spra
wie samego formowania tego poi~ia trzeba bylo poswi<,:cie wiele mie}
sca w toku omawianej pracy (cz. I, rozdz. III i IV). Takie zaplecze 
pozwala dopiero przedstawie pr6b~ rozwiqzania zar6wno problemu ana
logii bytowej, jak i ana'lo gii proporcjonalnosci opartej na poj~ciach 

transcendentalnych. 
Stosunkowo najluzniejszy zwiqzek za'chodzi mi~dzy porzq,cLkiem me

tafizycznym a tak zwa nq analogiq atrybucji. Wprawdzie i ona stwier
dza zachodzenie pewnych relacji mi~dzybytowych, nie Sq to jednak 
relacje metafizyczne, konieczne (tzw. transcendentalne), lecz relacje 
niekonieczne, bardzo cz~sto przypadlosciowe. Analogia atrybucji jest ty
pOWq analogiq poj~iowq : okresla pewne "pokrewienstwa" zachodzqce 
mi~dzy przedmiotami nalezqcymi do r6znych gatunk6w a nawet rodza
j6w (a wi~c i uj~tymi w r6zne poj~ia) ze wzgl~du na okreslone. przy
porzqdkowanie kh do ,jakiegos jednego pI'lzedmiotu, w kt6rym owa trese 
"spokrewniajqca" przedmioty realizuje si~ w spos6b wlasciwy i stosun
kowo najpelniejszy. Jakiegokolwiek powiqzania tych tresci z metafizycznq 
stnMturq danych przedmiot6w nie bierze si~ pod uwag~ - dJ"atego tez 
analogia atrybucji zasadniczo nie' znajduje zastosowania w metafizyce. 

Diametr'alnie r6znq sytuacj~ spotykamy w wypadku tzw. analogii 
czysto bytowej. Przede wszystkim wi~c mamy tu do czynienia tylko 
z jednym poj~ciem, od strony logicznej calkowicie jednoznacznym, lecz 
analogicznym od strony metafizyki. Chodzi 0 to, ze poj~ie to odnosi si~ 
do swych realnych desygnat6w w spos6b niejednakowy, chociaz bowiem 
zawiera si~ w nich ta sarna trese, ze wzgl~du na kt6rq obj~te bye w og61e 
mogq jednym poj~ciem, to jednak tresc ta realizuje si~ w kazdym z nich 
inaczej, kazdy z nich bowiem jest bytern r6znym (i to nie tylko nume
rycznie) od pozostalych byt6w tego samego gatunku. Na te r6znice by
towe moze nie zwracae uwagi logik, musi brae je jednak pod uwag~ me
tafizyk, Tak na przyklad, gdy poslugujemy si~ terminem "czlowiek" 
z '~ntellJCd q odniesiienia go do pewn)"ch realnie istniejqcych przedmiot6w, 
to od strony logiki wolno nam nie uwzgl~dnie r6znic zachodzqcych mi~
dzy poszczeg6lnymi desygnatami tego poj~cia (a wi~c mi~dzy poszcze
g6lnymi ludzmi), nie wolno nam, tego jednak zrobie, jesli znajdujemy 
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si~ na plaszczyznie metafizyki. Metafizyk nie moze przeoczyc faktu, ze 
ten oto Jan jest innym bytem w-' stosunku do tego oto Piotra, ze choc 
jeden i drugi jest w tej samej mierze czlowiekiem, a czlowieczenstwo 
Jana nie jest inne niz cZlowieczenstwo Piotra, to jednak jedna i niepo
wtarzalna jest "bytowosc", w ktorej "zawiera si~" czlowieczenstwo w wy
padku pierwszego z nich, inna w wypadku drugiego. 

Co jest ostatecznym powodem analogicznosci tak zinterpretowanego 
poj~ia? Odpowiedzi moze bye wiele; piszqcemu te slowa wydaje si~, ze 
nie do pogardzenia jest koncepoja szkotysty,czna, zwracajqca uwag~ na 
ostatniq czy najnizszq "warstw~" indywidualizujqcq kazdy przedmiot, 
tzw. haecceitas (a wi~c np. ta-oto-"Janowatose" tego oto Jana - Duns 
Szkot uzywa jako przykladu "Soeratitas"), ktorq nalezaloby wzbogacie 
o rownie indywidualny akt realnej egzystencji. Tego rodzaju koncepcja 
jest jednak nie do przyj~ia na gruncie filozofii tomistycznej, reprezen
towanej przez Autora omawianej pracy. Wyjscie w niej wlasnie propo
nowane polega na odwolaniu si~ do zlozonosci "tresci" kazdego bytu 
z istoty i istnienia, z tym, ze istnienie pojmuje si~ jako indywidualny 
a-kt reali21Uljqcy si~ odpowiednio i1na,ozej w kazdym indywiauum: istnie
nie bowiem nie jest czyms statycznyro, leez jest przejawem dynamicz
nej, stale zmieniajqeej si~ rzeczywistosci. Tu wlasnie lezy fundament tzw. 
egzystencjalizmu tomistycznego, a zarazem najgl~bsza racja bytowej 
analogicznosci: jesli bowiem nawet m6wimy "ten oto Jan", to musimy 
pami~tae, ze nawet i to "poj~cie" ( a wlasciwie nazwa jednostkowa) jest 
w jakimS sensie analogiczne gdyz uwzgl~dniajqc pelnq bytowosc Jana 
nie mozemy pominqe jego zmieniajqcego si~ istnienia. Nie znaczy to, 
ze Jan nie jest tozsamy z sobq, znaczy to jednak, ze tozsamose Jana 
nie jest absolutna, lecz relatywna (zob. s. 164). Tozsamosc absolutna re
alizuje si~ tylko w Bogu. 

W tym wlasnie miejscu doehodzimy do najwazniejszego i najbardziej 
donioslego twierdzenia, kt6re przynosi ksiqzka A. Krqpca. Donioslose 
tego stwierdzenia, czy moze nawet odkrycia - albowiem na omawiany 
typ anaJogii co najmniej od czas6w Kajetana pl"zestano wlasciwie zwra
cae uwag~ - jest tyro wi~za, ze niewyezel1Puje si~ ona bynajmniej 
w dziedzinie metafizyki, lecz znajduje daleko idqce reperkusje w innyeh 
gal~iach filozofii, tych zwlaszcza, kt6re dotyczq czlowieka. Jesli na ezlo
wieka nie wolno patrzeC wylqcznie jako na osobnika danego gatunku, 
to przeeiez z indywidualnosciq i niepowtarzalnosciq jego indywidualnego 
bytu liczyc si~ musi i teoria wartosei i etyka i prawodawstwo. Czlowiek 
nie jest tylko jednostkq, nie jest nawet "tylko" osobq, leez jest osobq 
t q 0 t 0, roznq od kazdej innej w pelni tresci swej bytowosci. Tak po
j~ta teoria analogii staje si~ wi~c r6wnoczesnie podstawq personalizmu. 

Zwr6cenie uwagi na seisle powiqzanie analogii bytowej poj~tej jako 
pewien sposob orzekania, z metafizyeznq tresciq poj~cia bytu, doprowa
dzilo jednak o. Krqpca do konsekwencji, kt6re.j nie moina przyjqe bez 

Znak - 10 
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zastrzezeil. Dotyczy ona w gnuncie rzeczy tylko pewny,ch usta,len termi
nologicznych, wydaje si~ jednak, ie wprowadzajq one tyle nieporozumien , 
i.e trzeba Iprzynajmniej prze.dys~utowac moWwosc jakiegos innego wYO
scia w tej sprawie. Otoz nazw~ "analogia bytowa" Autor przenosi z po
rzqdku orzekania w porzqdek rzeczy, okreSlajqc tym wyrazeniem we
wnqtrzbytowe zlo.i;enie, stanowiqce r a c j e:, podstawe: analogii poje:tej 
wlasnie jako sposob orzekania. "Jak - ipisze Autor - tego rodzaju stany 
bytowe najogolniej nazwac? Istnieje niewqtpliwa trudnosc zaje:eia sir, 
tylko porzqdkiem ontycznym i przydzielenia jednej nazwy odpowiednie j 
zarazem dla pluralizmu bytowego, relatywizmu, zlozenia i determinacji 
ontyc!lnej . NajbaI'dziej odpowiedniq naZlWq oznaczajqcq r6wnocze;snie to 
wszystko jest wlasnie «analogia». Choeiaz nazwa ta wyste:puje w dzie
dZ'inie zwiqzanej ze sposobem poznania jakiejs rzeczywistosei, i chociaz 
nie zwykl0 sie: jej uzywac na oznaczenie samej rzeczywistosei, to jednak 
nasze poznanie jest powiqzane z realnym przedmiotem, od ktorego otrzy
muje swe zupelne zrozumienie" (s. 178). Powodem przeniesienia nazwy 
"anaJogia" z porz<jJdku orzekania (po:m1awania) w porzqdek rzeczy jest wie:c 
scisle powiqzanie poznaJni a z I1zeczywistosciq. Czy jednak fakt tego rodza
ju powiqzanta nalprawde: wymaga lPoslugi,wania sie: w obu wypadkach tq 
samq nazwq? JeSli chodzi 0 "analogie: bytowq" to termin ten stade sie: w ten 
sposob co najmniej dwuznaczny: Ol'lna,cza w pierwszym wy,padku okre
slony sposob orzekania 0 indywiduach (czy nawet 0 indywiduum), 
w drugim zas oznacza zlozonosc bytowq, wyrazajqcq sie: zwlaszcza 
w nieidentycznosd i stoty i istnienia. Kto wie, czy drogq wyjscia nie 
byloby odwolanie sie: w tym ostatnim wytpadku do teI'mino[vgii t~ryj 
relaoj.i i tpartycYlpacji. ZresZltq i A'ultor pos'luguje sie: nie'jedillokrotnie 
apara,turq ipoje:c'iowq tych teorii, chcqc wyjasnic pods,tawy ana"logiczneg0 
orze~ania (zob. m. un. s. 166, 220 i 1.). 

Ale jesli by nawet przyjqc propozycje: Autora, trzeba stwierdzic 
pllzynajmniej tyle, ze wYlja,snienie jej przy,chodzi za p6zno. ParagraI 
poswie:cony tej sprawie zaczyna sie: dopiero na s. 178, gdy wie:c czyte\nik 
zdqzyl: juz name:czyc sie: nad zrozumieniem tego, czy analogia jest spo
sobem orzekania, sposobem poznawania, czy sposobem bytowania (zob. 
np. s. 161 i 165), co to znaczy, ze cze:sci skladowe bytu Sq "wyrazem" 
analogii (s. 165), ze analogat jest desygnatem itp. 

Wydaje sie: takze, ze Illie jest - mitmo .!laJPo.wiedzi (zob. s. 164) 
dostatecznie sprecyzowane rozgraniczenie analogii bytowania od ana
10gB poznawczej. Te: ostatniq Autor traktuje czasem jako seisle powiq
zanq z analogiq bytowania, w!aseiwie: sposob poznawania (orzekania 
czy zaWlSze wychodzi na to sarno?) arJlaLogii bytowej (zob. wyzej), a cza
sem utozsamia jq z postaciq "heurezy naszej mysli", wyste:pujqCq wy
lqcmie na plaszczyznie logicznej (s. 166). Seisle spreeyzowanie definicji 
poszczegolnych typow analogii ulatwiloby na pewno w niejednym 
miejscu zrozumienie mysli Autora. 
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Trudnosci zasygnalizowane w zwiqzku z dwuznacznosciq terminu 
"analogia bytowa" nie wyst~pujq w postaci tak jaskrawej w wypadku 
analogii proporcjonalnosci, cz~sciej tu bowiern widac odwolywanie 
si~ do teorii relacji i partycypacji jako jej podstaw w porz::jdku rzeczy. 
Analogia proporcjonalnosci posiada roine odrniany, dla rnetafizyka 
wszakie waina jest wlasciwie jedna tylko jej postac, a mianowicie 
analogia proporcjonalnosci poj~ciowo-bytowa. Dotyczy ona rzeczy roi
nych gatunkowo (stqd poj~ciowa), obj~tych jednak sposobern an.alogicz
nego orzekania dzi~ki dojrzeniu w nich wspolnych wlasciwosci rneta
fizycznych, wyra:iJonych w t2lW. <anaJlogonach. JesIi si~ rnowi wi~c, ie Jan 
i to oto drzewo - a wi~c . byty gatunkowo roine - S::j wzgl~dern siebie 
analogiczne, to rna si~ na uwadze ich stosunek do istnienia lub jakiejs 
doskonalosci tra.nscendentalnej: tak 6i~ rna Jan do swego istn'ielllia, jak 
si~ rna drzewo do swego istnienia, albo tak si~ rna Jan do swego dobra, 
jak rna si~ drzewo do swego dobra itp. 

W ci::jgu historii filozofii toczyl si~ spor, czy tak poj~ta analogia 
proporcjonalnosci (zwana w skrocie analogi::j rnetafizyczn::j) dornaga si~ 

istnienia analoga,tu gl6wnego, ktore'go desy;gnatern bylby by,t sitanowi::jcy 
racj~ dostateczn::j zlozenia wszehldego innego bytu z analogicznej dosko
nalosci (wyrazon€1j w analogonie -flIP. istnienie, dobro itp.) oraz podrniotu 
reaHzowania si~ tej doskonalosci (takiego np. jak Jan, drzewo itp.). Spor 
wywodzi si~ od Kajetana i S)'llwestra z Ferrary, z kt6rych pierwszy dal 
negatywnq, drugi z;as pozytYW.ll::j odpowiedi na to pytanie. Nie anaii7!tIJ::jc 
dlu:iej racji, przernawiajqcych na korzysc Sy,lwestra z Ferrnry, kJt6regv 
stanowisko podziela takie o. Kr'llpie,c, zauwa0mY tylko, :ie ta~ poj~ta 

anaJogra staje si~ r6wnoczesnie naf<z~dziem dowodu istnienia Boga. 
Wniosek ten 'warto szczegolnie podkreslic, a!lbowiern najcz~sciej, rnowi::jc 
o poz;naniu Boga poprzez ana'logi~, rna si~ na wzgl~dzie nie dochodzenie 
do Ijego istnienia - i 'ako racji koniecznej bytow zlozooych, lecz wy
l::jcznie sposob orzekania 0 pewny.ch doskonalosciach przysluguj::j.cych 
jego istocie. 

Ornawiaj::jc przed kilkorna rniesi::jcarni Realizm ludzkiego poznania 
napisalern, ie ksiqika ta nie naleiy do dziel latwych i ie wyrnaga nie~ 
rnalego wysilku ze strony czytelnika, ktory chce j::j naprawd~ zro~u

miec. Wydaje si~, ie uwaga ta znajduje zastosowanie takie w odnie
sieniu do przedstawionej obeonie rozprawy o. Krqpca. Mirno to, niech 
b~dzie wolno zach~ciC wszystkich, kt6rzy problernatyk~ metafizycznq 
traktujq na serio, do podj~cia tego trudu. Nie ulega wqtpliwosci, :ie 
jesli chodzi 0 podstawy nowoczesnie poj~tej rnetafizyki tomistycznej, to 
Teoria analogii bytu naleiy do dziel, traktujqcych te sprawy w sposob 
rnozliwie najbardziej zasadniczy i pelny. 

w. S. 
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Resume 

S. E. Mgr Karol Wojtyla: Amour et responsabilite (nous publions ici 
les fra.gments du livre, qui va paraitre bientot sous Ie meme 
Utre, dont Ie rE:sume fran!;ais est un compte-rendu complet) 561 

Dans la preface l'auteur pose cette these: la plus exacte 
conception de la morale sexuelle est celIe qui la presehte 
a partir de l 'amour et la responsabilite, car celle embrasse 
d'une part tout ce qui peut se developper entre l'homme et 
la femme it base du penchant sexuel - et d 'autre part elle 
indique ce que doivent devenir leurs relations reciproques. 
Pour demontrer cette these l'auteur se propose d'ec1aircir 
dans une suite d'analyses les rapports: premierement entre 
la personne et l'instinct sexuel, ensuite entre la personne, 
l'amour et la chastete; tout cela pour prepa,rer Ie terrain 
aux reflexions du quatrieme chapitre (intitule: La loyaute 
envers Ie Createur), reflexions sur la question du mariage, 
considere comme vocation. En general ces reflexions ont un 
caractere plutOt philosophique, la philosophie (avec la the
ologie) etant consideree comme la science qui dOnfie la 
plus profonde comprehension de la vie humaine, aussi que 
la decouverte des motivations ulUimes des normes de l'agk 
hurnain. Cependant pour ec1airer ces normes de la vie 
sexuelIe, I'auteur dans Ie dernier chapitre de son livre 
cherche des Iumieres supplementaires du cote des etudes 
speciales concernant les ques,tions de Ia vie sexuelle. 

Chapitre I. La personne et l'instinct sexuel 

1. Dans Ia premIere partie I'auteur fait l'etude seman
tique du verbe "jouir", dans sa double acception : "disposer 
librement de..." et "tirer plaisir de...". L'homme et Ia femme 
etant personnes sont tous les deux simultanement sujet et 
objet d'un amour ne du penchant sexuel. Force est donc 
d'opposer en Ies distinguant'les deux notions de l'amour et de 
Ia .1Ouissance, afin que I'amour ne devienne point: jouissance 
d'une personne dans un but propose par une autre personne
ou bien (si on fait etat de Ia seconde acception du verbe 
"jouir") jouissance du plaisir qu'on ressent dans l'action (il 
s'agitici d'une action ayant pour objet une personne de sexe 
different) . Les deux sens peuvent eDre reunis: c'est aJors 
qu'une personne humaine sera consideree par uneautre 
(par exemple Ia femme par I'homme) comme moyen pour 
atteindre une fin purement subjective, notamment pour 
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provoquer ce plaisir qui est lie a l'acte sexuel ou tout sim
plement a la frequentation des personnes de sexe different. 

Les choses doivent inevitableme,ut se presenter de cette 
fa~on chaque fois que nous rejoignQ,us les positions d'un 
utilitarisme subjectiviste. L'utilitarisme - en recherchant 
dans les relations mutuelles de la femme (x) et de l'homme 
(y) la seule jouissance, consideree comme son bien propre 
ne peut conduire qu'a deux egoismes en essayant tout au 
plus de les equilibrer tant bien que mal. Ceci n'est cepen
dant en aucune fa~on synonyme de l'amour. A la base 
de l'amour entre la femme et l'homme il faut poser Ie 
principe "personnaliste" (terme dont se sert l'auteur). Kant, 
dans sa critique de l'utilitarisme sensualiste s'en approchait en 
formulant son second imperatif: n 'oublie pas que la personne 
doit etre toujours Ie but de l'acte humain et jamais un moyen. 
Cependant ce n'est que dans Ie commandement evange
lique de l'amour que ce principe fondamental de toute rela
tion a une personne humaine trouve son express,ion pure
ment positive. La realisation de ce commandement dan-s 
les rapports Ireciproques de la femme et de l'homme exige 
de 5ituer ce probh~me/au plan des notions de l'amour et de 
la responsabilite. 

2. Dans ce but nous allons reflechir sur la nature meme 
de l'instinct sexuel pour faire valoir de lien rigoureux qui 
relie cet instinct ;:\ l'existence de l'espece humaine, tout en 
soulignant Ie fait que l'instinct sexuel en derniere analyse 
se rapporte concretement a une personne, puisque l'espece 
.,homo" se compose de personnes. Par consequent il est 
impossible de ne voir dans l'instinct sexuel qu'une fonC'tion 
purement biologique - son caracrere dans toute sa plenitude 
n 'est pas biologique, mais existentiel. L 'instinct sexuel est 
au service de l'existence et l 'existence de chaque etre' C'l'ee, 
ayant son origine en Dieu comme source premiere, l'usage 
conscient de l'instinct sexuel par l'homme et la femme prend 
par copsequent la valeur de .co-creation. 

En meme temps cet instinct existant toujours dans une 
personne donnee et tendant normalement vers une (autre) 
personne, il n 'est pas licite de s'an servir sans compter avec 
la norme personnaliste. Dans Ie deployement de l'instinct 
sexuel on ne peut Siimplement "faire usage de l'autre" puis
que cela meme exclue l'amour. A cause de cela il faut ex
clure d'une part cette disposition ou une personne (par 
exemple "x ") est cons~deree par une autre personne ("y") 
comme simple instrument de procreation. D'autre part il 
faut exclure auss,i cette disposition licencieuse ou non seule
ment une personne est consideree par une autre comme 
source de pIaisir mais encore ce plaisir meme s'y presente 
comme la fin de l'instinct. Dans Ie premier cas nous aurivns 
a iaire avec Ie premier sens du mot "jouir" (disposer de...) 
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et dans Ie second cas avec l'autre sens de ce mot (tirer plai
sir de.. .). 

Chapitre II. La personnc et I'amour. 

Nous commen<;ons l'analyse de l'amour, guides par ces 
<lLTecltives fondamentales. Notre analyse sera tripartite: 
d'apres Ie point de vue general, psychologique et moral. 

1. Voici les Hapes de l'analyse generale: amor compLacen
tiae - concupiscentiae - benevoLentiae. C'est par ces etapes 
qu'evolue l'amour "pour" une personne, l'amour cause par 
des valeurs diverses que nous decouvrons en e11e. La sym
pathie (compLacentia) est liee toujours a l'experience vecue 
de ces valeur,s. Le desir indique un attrait pour la personne 
qui en raison des valeurs possedees devient pour moi "un 
bien". La bienveillance depasse cet attraH: dans la relation 
a une autre personne e11e met l 'accent sur son bien a elle. 
C'est la sympathie qui est Ie point de depart pour tout Ie 
processus de l'amour - cependant il est important de la 
liberer et cette deviation subjectiviste a laquelle elle suc
combe quand elle cesse de chercher la verite de la valeur 
meme et quand elle se fixe sur la simple "verite des senti
ments" qu'on eprouve en liaison avec la valeur. 

Les autres Hapes successives de l'analyse gE'merale de 
l'amour Ie presentent comme un evenement qui a lieu "entre" 
deux personnes. C'est comme un second aspect de l'amour: 
entre-personnel et social. De ce point de vue c'est d'abord 
la notion de la recip-rocite qui devient l'objet d'analyse. La 
reciprocite est ce qui des deux "moi" fait un "nous" cohe
rent, puisqu'eUe introduit entre eux un bien commun et 
unifiant. Comme Aristote l'a deja remarque Ie caractere 
propre de l'amour depend de ce bien unifiant dans lequel 
deux personnes se rencontrent. Cette rencontre meme peut 
se presenter SOllS la forme de la sympathie, ou Ie processus 
de l'union des personnes n'est pas encor€ mur, quoique 
subjectivement il puisse eire deja esquisse d'une maniere 
assez claire. L'amitie est quelque chose de plus accompli 
que la sympathie, car dans l'amitie Ie second "moi' , devient 
presque un "moi" propre, Ie sujet desirant Ie bien de l'autre, 
cornme s'il s'agissait de lui-meme. A l'encontre d'une sym
pathie te,intee de subjectivite l'amitie apporte une sorte de 
symbiose parfaite de neux personj'les "y-x". 

Leur union dans Ie mariage va dans un certain sens plus 
loin encore. Dans cet amour conjugal une personne se donne 
a l'autre, appartient a l'autre, devenant en quelque sorte sa 
propriHe. Ce fait a une importance decisive si l'on consi
dere la nature propre de la personne, qui en principe n'appar
tient qu'a soi et qui n'a pas d'autre maitre qU'elle-meme (sui 
iuris, aUeri incommunicabitis). Done, Ie don de soi-meme 
a une personne fait par amour, exige des conditions et nes 
garanties speciales. Ce n'est que sous ces conditions qu'il peut 
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servir au bien et au developpement de la personne. Nous 
anticipons ici l 'ana~yse morale de l'amour qui toutefois doit 
etre precedee par son analyse psycho~ogique. 

2. Nous commencerons par etabUr Ie rapport qui dans la 
vie psychique existe entre l'observation (I 'impression) et 
l'emotion. L'experience vecue de la valeur est liee avec l'emo
tion c'est de la que decoule tout Ie cote emotif de 
l'amour; et dans la reflexion sur celui-oi il faut repenser 
d'une part les fonctions de la sensualite et d'autre part les 
fonctions de l'affectivite. 

La sensualite designe cette disposition de la vie emotive 
d'un etre humain, dont l'objet est constitue par la va 
leur sexuelle, liee au co,rps, comme objet possibJe de jou
issance. L'affectivite est orientee plutot vers la valeur qui 
est Ie propre d 'un etre humain de sexe different, vers "la 
femrnite", au bien "la virilite" - qui l'une ou l'autre devien
nent souvent un point de depart d'une idealisation toute 
speciale. Cette idealisation est typique pour l'amour affectif, 
elle constitue en quelque sorte son caractere particulier. 
Cependant l'amour ne peut pas s'en contenter, car 1a "situ
ation" emotive toute seule, independamment de ses nu
ances, ne constitue point la substance de I'amour. Sa reali
sation necess.ite une particuliere integration psychologique 
par laquelle les emotions vecues seront en quelque sorte 
assumees dans Ia verite objective de la personne. 

3. C'est justement cette condition fondamentale qui 
donne a l'amour de l'homme et de Ia femme un sens moral. 
L'nmoul' possede cette Signification morale grace a l'affirma
tion de la valeur de la personne. A defaut de cette affirma
tion tous Ie '> sentiments emotifs ne seront point "vertu" 
et. on peut dire qu'il y manque Ie fondement necessaire pour 
que l 'appartenance de la personne "x" a Ia personne "y" da ns 
Ia vie conjugale ait Ie caractere d'un amour, et ne soit rien 
d'autre qu'une jouissance. C'est cela qui donne une telle 
importance ~I la question du choix de la personne. Quoique 
ce choix est motive par des valeurs eprouvees d'une fa!;on 
sensuelle et affective, cependant il doit etre toujours dans 
une plus grande part un choix de vaIeurs en fonction de la 
personne, qu'un choix de personne en fonction des valeurs. 
Car la valeur propre de la personne subsiste meme alors que 
ces valeurs sexuelles auquelles l'affectivite et surtout la 
sensualite reagit, sont en voie de disparition. Sans une dispo
sition de ce genre il est diffioile de parler d'une pleine res
ponsabilite dans l'amour. 

L'amour est toujours un engagement de la liberte d'une 
personne par Ie choix qu'elle fait; c'est cela qui const itue sa 
profondeur psychoIogique et lui donne en meme temps l 'em
preinte d'une maturite mo'rale. Ce processus est accompagne 
par une orchestration emotive correspondante: un 'amour 
calme et profond, libere de l'idealisation, mais concentre 
proiondement sur la personne. Un amour de cette sorte n'est , 
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pas it trouver tout pret dans les experIences vecues par un 
etre humain: il doit etre forme par la pratique d'une vraie 
honnetete envers la verite et par la bonne volonte. 

Chapitre III. La personne et la chastete 

1. C'est surtout la rehabilitation de la vertu de chastete 
qui constitue Ie sujet de ce chapitre. On reconnait (d'une 
raGan d'ailleurs purement nominale) que la chastete est une 
vertu, cependant on souligne en meme temps son caractere 
"suranne et surtout on lui fait grief d'entrer en conflit avec 
les droits de l'amour entre la femme et l'homme. Par 
consequent notre rehabilitation de la chastete est orientee 
vers la demonstration du lien plus rigoureux qui relie la 
chastete et l'amour, ce dernier etant cosidere non d 'une fa!;on 
subjective et sensuelle - c'est a dire purement erotique 
mais integralement, it savoir dims la perspective "personna
liste", ainsi que ceia resulte des analyses du chapitre pre
cedent. 

En poursuivant cette direction l"auteur en premier lieu 
soumet a l'analyse la concupiscence de la chair, c'est a dire 
ce penchant inne qui a pour objet la chair et la jouissance 
sexuelle - penchant intimement lie a la sensualite. On ne 
peut nier l'existence d'une certaine possibilite de sublimation 
purement naturelle s'appuyant sur l'affectivite - puisque 
l'affectivite se comporte envers les valeurs sexuelles d'une 
autre maniere que la sensualite - cependant l'affectivite 
abandonnee a elle-meme, depourvue du secours de la vel'
tu ne resiste pas a l'epreuve. Les choses se pa~sent de 
cette faGon d'autant plus que la vie affective elle-meme 
incite l'homme au subjectivi,sme. Le subjeotivi1sme des sen
timents reduit la substance meme de l'amour a l'experience 
vecue d'une manie-re immediate dont l'authentieite est 
assuree par l 'emotion meme. Le subjectivisme de va.leurs 
fait du plaisir Ie criterium de toutes les relations qui 
existent entre la femme et l'homme. C'est en s'appuyant sur 
ces formes d,u subjectivisme que se developpe l'egoisme des 
sens - mais l 'un et l'autre designe Ja negation de I'amour, 
considere comme union des personnes. 

La concupiscence de la chair reliee a ces formes de. 
subjectivisme et d'egoisme ouvre la voie it l'amour coupable, 
c'es1 a dire a un amour dans lequel les experiences ero
tiques ne correspondent point a un amour veritable et 
une reelle union des personnes. C'est sur l'arriere
plan de cet amour coupable que resplendit Ia chastete, 
comme une vertu liberant l'amour humain de tout ce qui 
Ie salit, de tout ce qui ravale des relations entre Ia femme 
et l'homme au niveau d'une simple jouissance, tandis qu'el
les devraient etre regies par l'amour. Un lien tres intime 
existe entre la chastete et l'amour, la chastete etant une 
vertu essentiellement personnaliste et altruiste - et non pas 
seulement entre la chastete et la continence, a laquelle la 
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chastete s'apparente plutot par son mode d'exercice que par 
son essence meme. Apres ces considerations qui avaient 
pour fin de rehabiliter Ie vertu de chastete, nous passons 
aux questions plus particuHeres, notamment a la question 
de la pudeur et au probleme plus specifique de la con
tinence. 

2. On peut parler d'une metaphysique de la pudeur quand 
on se rend compte que Ie phenomene de la pudeur sexueUe 
est inexplicable sans la comprehension du fait que la personne 
possede une priorite de valeur sur la sexualite puisque cette 
derniere prend origine dans l'appartenance de la personne 
it un sexe donne. La pudeur s'expUque comme une tendance 
naturelle a soustraire aux regards la valeur sexuelle, de 
peur qu'elle ne voile la valeur de la personne et n'expose 

. celle-ci au danger de devenir objet de jouissance, au lieu 
d 'etre objet d 'amour. Done, dans la pudeur, a cote de la 
tendance it cacher tout ce qui releve du domaine sexuel il 
a aussi une tendance a etre objet de l'amour. La fusion de 
ces deux tendances donne lieu it ce phenomene caracteris
tique, appele "la loi de l'absorption de la pudeur par 
l'amour". 

Cette loi psycho~ogique nous explique pleinement pour
quoi la vie conjugale de deux personnes "x-y", reliee it la 
jouissance sexuelle (dans la seconde acception du mot 
"jouir") n'est pas fondee seulement sur une legalisation 
exterieure, mais possede une valeur morale autonome. Ce
pendant tout en reconnaissant la loi de l'absorption de la 
pudeur par l'amour il faut se garder de ne pas substituer 
a l'amour reel une sorte de simulacre d'un amour reduit 
au seul moment sensuel et affectif - car ruors il serait 
impossible de parler d'une ver·itable absorption de la pu
deur, difficile aussi de parler de l'existence d'une pudeur 
dans Ie plein sens du mot. n s'agit ici d'une part de "la pu
deur du co·rps" et de l'autre "de la pudeur des sentiments". 
Dans Ie premier cas c'est la valeur sexuelle (par laquelle 
une personne peut develliir Ie but de la jouissance) 
qui est l'objet de la pudeur - dans Ie second cas c'est une 
experience vecue OU la personne est consideree de cette 
maniere, ne serait-ce que dans Ie for interieur. 

L'auteur faisant etat de ce point de vue ajoute plusieurs 
remarques sur l'impudeur, notamment sur des questions 
particulieres comme celles du vetement et de la pornogra
phie dans l'art. 

nest imposible de separer les problemes de la conti
nence de toutes les reflex ions concernant la chastete. La 
continence est indispensable a l'homme - comme un ha
bitus particulier par lequel celui-ci maitr.tse les reaiCtions 
de sa sensualite et pareillement de son affectivite. Cepen
dant il n'est pas question de freiner aveuglement ces reac
tions mais d'arriver au point ou, dans chaque situation 
entre les personnes "x-y" il est possible d'assurer une pre
ponderance consciente de la valeur de la personne sur la 
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valeur sexuelle. Par consequent la reelle maitrise de soi sert 
l'amour par l'objectivation du juste ordre des valeurs, mo
yennant la sauvegarde de leur veritable hierarchie. Pour 
acquerir cette maitrise de soi il faut apprendre a profiter 
des possibilites inherentes a la psychologie de l'amour qui 
fait etat non seuleme.nt de la sensuallte, 'rnais encore de l'af
fectivite. Le processus de la sublimation est fonde sur la juste 
mise en valeur de ces possibilites. 

La question de la tendresse est une question a part, mais 
elle reste intimement liee a l'analyse psychologique de 
l'amour. Dans la vie de l'homme et de la femme la ten
dresse joue un role posiHf, pourvu que ses manifestations ne 
tombent point au niveau de la sensualite . La tendresse devrait 
etre "desi1nteressee". II faut auss,i prendre garde que la 
tendresse ne devienne de la sensiblerie et de la mollesse. 
Un amour veritable sait unir la tendresse a la decision et 
a une saine fermete. 

Chapitre IV. La ,loyaute envers Ie Createur 

1. Le mariage. Les reflexi,ons precedentes 'ont, sous tous 
les aspects, prepare Ie terrain a la mortivati()lI1 d'une mo
nogamie rigoureuse, a laquelle est liee l'indissolubilite du 
mariage. Seule cette realisa tion de l'institution matrimoniale 
repond pleinement aux exigences de la norme personna
liste, chaque infraction constituant une atteinte au principe 
de l 'amour de la personne, a l'avantage de l'amour-jouissance. 
De la meme facon s 'explique Ie mal moral de l'adultere, 
(meme s'il agit d'un l'aJdultere de desiT et paT consequent de 
toutes les relations sexuelles extra-conjugales et pre-con
jugales. 

La valeur de l'institution matrimoniale reside dans Ie 
fait que Ie mariage justifie les relations sexuelles de l'hom
me et de la femme en face de la societe, vis-a-vis d'eux
memes et de Dieu. Cette justification n'est pas seulement 
une simple legalisation - l'institution du mariage justifie 
de l'interieur la vie conjugale. El1e sauvagarde les conditions 
necessaires pour l'existence meme de l'etat conjugal. Dans 
l'ordre sUl'naturel et religieux cet etat trouve son fonde
ment dans Ie sacrement. 

Cependant la justifi'cation de l'etat conjugal est une chose 
et Ja justification de tous les comportements sexuels parti
euliers, inherents a la vie conjugale en est une autre. C'est 
ici que nous rejoignons Ie probleme de la generation reUe 
dans l'ordre de la nature au fait de la reproduction. Cepen
dant la generation est une expression de l'ordre personnel 
dans ce sens que l'homme ou la femme en tant que crea,tures 
raisonnables, ne peuvent se decider a un acte conjugale sans 
cette disposition de conscience et de Ila volonte: "je puis etre 
perc" et "je puis etre m ere". Cette disposition est la condition 
necessaire et en meme teffilPs suffisante pour que l'acte con
jugal soit licite, tandis que sans cette disposition il tombe au 
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niveau de la jouissance, nee de la possession d'une personne 
par une autre, ce qui entre en conflit avec la norme per
sonnaliste. 

Par consequent c'est la norme personnaliste qui decide 
de l'appreciation negative de tous les procedes ayant pour 
fin l'exclusion de la procreation, a l'exception des possibilites 
offertes par la nature. c'est a dire celles liees a la continence 
periodique. Le respect des lois biologiques ne peut etre en 
aucune fa<;on assimile aux methodes artificielles et il ne peut 
etre non plus traite comme elles. C'est une "methode de 
vertu". Elle ne peut etre comprise d'une maniere juste 
sans cet accent mis sur Ie role positif de la continence (dans 
sa relation a l'amour) - sinon on s'expose dans la pratique 
au danger de toutes les confusions possibles. 

2. Dans la secol1ide partie de ce chalPitre (intitule "La 
vocation") nous essayons d'expliquer plus clairement Ie sens 
de cette loyaute envers Ie Createur qui constitue un deno
minateur commun a toutes nos reflexions. Cette loyaute est 
incluse non seulement dans la sauvegarde du droit naturel 
mais aussi dans l'accentuation de la valeur de la personne 
s'expr.imant par Ie fait que l'etre humain pose consciemment 
l'acte conjugal comme particeps Creatoris. Ce choix con
scient et libre determine du meme coup sa vocation d'un 
eire daue de raison; elle ne s'inscr,it en effet nUlIJe part ai[
leurs sinon dans la vie et dans l'activite de la personne en 
tant que telle. Par la vocation nous comprenons ici ceUe 
orientation propre de l'amour, par laquelle la personne se 
developpe tout en suivant son choix conscient. 

Dans les reflexions sur la vocation il faut mettre l'accent 
sur les deux aspects: d'une part la virginite et de l'autre la 
maternite et la paternite. La virginite ne consiste point en 
ce que l'homme ou la femme soient vierges de corps, mais 
bien dans la volonte d'un don exclusif fait a Dieu, qui se 
fonde sur Ie pr<incipe d'un amour "sponsal"; dans ce don 
s'aff irme comme une orientation de la destinee surnaturelle 
de la persanne humaine. La paternite et la maternite, consi
derees du point de vue non seulement biologique, mais 
comme synonymes d'une maturite particuliere de la per
sonne (capable d'engendrer dans les autJres des valeurs 
rlOuvelles) constituent l'expr~ssion de la perfection spkituelle 
et d'rune reelle ressemblance it Dieu qui est Pere, dans Ie 
plein sens de ce mort . 

Chapitre V. 

Ce chapitre comprend plusieurs aper<;us, concernant 
les relations entre l'etude de questions sexuelles et la morale. 
Ce sont premierement des observations d'ordre general ayant 
pour but d 'Hablir Ie caractere distinctif de ces deux sciences. 
L'etude biologique et medicale des questions sexuelles, ayant 
un point de vue rspecifique, ne touche que partiellement l'en
semble du probleme de l'amour et de la responsabilite. Nean



716 RESUME 

moins dans nos reflexions nous devons tenir compte de 
l'etude des questions sexueUes en tant que facteur comple
menta ire. C'est ainsi que nous procedons car - si l'etude 
biologique et medicale des questions sexuel1es est incapab~e 
de creer toute seule des fondements suffisants pour asseoir 
les principes de la morale sexuelle - elle no us facilite une 
comprehension plus detaillee du sens de ceux-ci. Sans nul 
doute l'amour entre la femme et l'homme et surtout Ie ma
riage touche d'une certaine fa~on la chair et Ie sexe, sans 
cesser pour autant de concemer les personnes, puisque la 
chair et Ie sexe constituent une particularite de ces memes 
personnes. 11 ne s'agit point de passer sous silence ou atte
nuer cet aspect des choses, mais seulement et uniquement 
de Ie repenser dans son contexte d'une verite to tale, regar
dant la personne et l'amour. 

Cette recherche marque Ie dernier chapitre; il differe des 
precedents en ce qu'hl presente plutOt des informations tirees 
d'une "scit!nce empruntee a a'.ltrui" et non les idees de l 'au
teur. Ce dernier se borne a rapporter ces informations aux 
dGductions effectuees pnkedemment. De la sorte certains 
problemes on ete plus specialernent mis en lumiere: Ie pro
bleme du sexe, celui de l'instinct sexuel, du mariage, de la vie 
conjugale, de la limitation volontaire des naissances . et de 
la psychopatologie sexuelle. 

L'auteur s'est contente de donner en cette matiere les 
informations les plus indispensables puisqu'il existe plusieurs 
travaux ou ces questions sont presentees d'une fa~on plus 
detaillee. 

Abbe Witold Marciszewski: Pour une "Weltanschauung" rationelIe 615 

Le bien-fonde d'une "Weltanschauung" semble etre con
cretement lie au fait du rabaissement constant de toute 
8<utorite y compris l'autortite reHgieuse. Car alors il faut 
soi-meme choisir un systeme explicatif du mande et de 
l'existence. Si Ie choix en question est conforme aux normes 
de la raison on parlera d'un systeme rationnel; cela n'est 
toutefois pas synonyme de scientifique, l'acception du mot 
se voulant plus etendue. 

L'idee qu'on se fait de la vie et de la destinee peut se 
construire a partir des donnees experimentales qu'on rassem
ble en hypotheses explicatives. Ou encore, on aura re
cours a l'intuition, penetrant sans intermediaires au coeur 
de la realite. Le neo-positivisme critique, il est vrai, ce 
genre de connaissance. Il se base, toutefois, sur une notion 
trop etroite de l'experimentation, ramenee aux seules donnees 
sensorielIes. Toute affirmation qui ne repond pas a ces condi
tions est hypothetique; ,seule, se j'Ustifie l'hypothese etayee 
par les faits et revocable grace a eux. Une perception intui
tive du monde echafiI)e a ces allegations, en bonne logique il 
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faudrait donc la rejeter. Cependant, on peut montrer qu'une 
acception trop restreinte de l 'experimentation entraine plu
sieUI"S difficultes ; il y aurait donc avantage a elarg~r cette 
notion de fa!;on a y comprendre pareillement les activites 
intuitives de l'intellect. 

La valeur de la connaissance intuitive se reconnait en 
recherchant si l'acte cognitif repond ou non aux normes de 
la perception intellectuelle. 

Jan Turowski: Les problemes ruraux dans la Pologne d'aujourd'hui 628 

Qu'en est-il du village polonais a l'heure actuelle? Exte
rieurement tout semble etre reste comme dans Ie passe. 
Ce sont les memes agglomerations (on en compte 32.000 envi
ron), Ie meme ensemble de batiments, Ie meme echiquier de 
terres arables. Mais en r ealire, des changements profonds 
affectent la structure meme du village. D'abord, la reiorme 
agraire de 1944 a fait disparaitre la grande propriete ter
rienne. Plus de six milli'ons de ha sont ainsi passes aux 
mains de paysans elevant de la sorte Ie nombre d'exploita
tions agricoles et diminuant sensiblement du coup celui de 
petits exploitants (de deux l1a et en dessous). Par ailleurs 
les territoires recouvres a l'ouest firent beneficier le3 nou
veaux arrivants d 'un mode de culture ct de techniques su
perieures. Mais surtout Ie developpement industriel du pays 
a partir de 1949 marqua profondement Ie monde ruraL Son 
effet Ie plus frappant est l'exode vers les villes et les nou
veaux centres industriels. L'immense accroissement de la 
population urbaine (env. 6,1 mUlions entre 1946 et 1956) pro
vient en ecrasante majorite des campagnes. 

Le village a perdu encore son ancienne homogeneite. 
La proxirnite des villes et des centres industriels fait que 
Ie recrutement de la main d'oeuvre s'etend aussi aux campa
gnes donnant ainsi naissance a un type mixte de paysan 
ouvrier. D'un autre cote, dans les regions suburbaines l'ex
ploitation agDico,le traditionnelle cede Ie pas a la cultUTe 
maraichere. Les livraisons quo,t idiennes font multiplier les 
contacts avec la ville et bien souvent, durant la saison 
d 'hivier, Ie compagnard y trouve un emploi passager. 11 
faut signaler encore l'apparition des bourgs, sortes d'in
teDmediaires entre la campagne et les yUles, centres bien 
souvent d'administration regionale et sieges de diverses 
succursales., magasins, dispensaires etc. Ceci entraine entre 
autres la naissance d'un milieu mi-citadin, mi-rural com
pose de petits employes, commis, fonctionnaires, instituteurs, 
marchands et autres. Par les investissements qui s'y font, Ie 
va-et-vient de la population, ces localites se developpent 
rapidement, prenant l'alllure de villes en mill1iature. Bref, 
Ie dllage adonne uniquement a la culture du sol est en 
regression il ne se rencontre Ie plus souvent qu'en province. 
La communaute rurale, autrefois de structure homogene, 
se differencie socialement, au contact des centres urbains. 
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Le changement n 'est pas moins grand si on regarde du 
cote des exploitations. A la place de l'ancienne autarchie 
on voit apparaitre la production pour Ie marche, telle par 
ex. la cuHure mara>ichere specialisee, la culture industrielle 
(betteraves, pommes de terre, navets, chanvre). Les mena
geres achetent maintenant en ville pain, charcuterie, tissus, 
et produits manufactures et sous ce rapport il est notable 
que Ie petit artisanat local d'avant 1939 disparait comple
tement de nos villages. 

L'emploi des machines se repand toujours devantage, 
celui des eng'rais chimiques est maintenant general. Il faut 
noter encore qu'a la place d'anciennes chaumieres et con
structions en bois on voit surgrr des batiments spacieux 
et amenages. 

Les progres realises ne doivent pas cependant faire 
oublier qu'il reste encore beaucoup a faire. Tout d'ahord 
Ie rendement des terres devrait etre plus eleve, la meca
nisation plus developpee, plus rationnel Ie travail, plus con
sequents les echanges entre la ville et la campagne. Ensuite 
il faut propager davantage les connaissances techniques, 
favoriser l'enseignement agricole. 

Le gouvernement pallie aces diffi.cultes en insmtuant un 
Fonds de Credit agricole, en creant des communautes 
de production et des parcs de machines agricoles, ainsi 
qu'a u moyen de l'organisation l'Entr'Aide Paysanne. On 
doit reconnaitre pareillement que malgre les obstacles men
tionnes l'agriculture polonaise ne manque pas d'avenir et 
que bien de possibilites restent ouvertes devant elle. 

Ce tableau ne serait pas complet si on ne disait un mot 
de l'organisation sociale du village. Les tendances indi
vidualistes de l'exploitant d 'avant la guerre etaient heureu
sement temperes par l'institution des cooperatives dont 
l'activite allait grandissant. II faut reconnaitre foranche
ment que les tentatives d 'etatisation appliquees dans ce do
maine dans les annees 1948-1955 n'etaient pas toujours des 
plus heureuses et firent naitre bien des susceptibilites; les 
surmonter avantageusement constitue one des taches Ie 
plus urgentes a l'heure actuelle. Ajoutons enfin que dans 
la fa!;on de vivre, logemoot, nourriture, vetements, loisirs, 
on adopte sciemment les usages urba ins. La culture du vil
lage s'assimile de plus en plus a celle de la ville, expression 
tangible de l'industrialisation croissante des communautes 

• rurales. 

Bohdan Skaradziiiski: Les chiffres et la vie de tous les jOtml 
(reflexion en marge de I'Annuaire Statistique de Pologne 
1958) 642 

Thomas Merton: No Man is an Island (chapitre VlII-traduit par 
Maria Morstin-G6rska) . 651 
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CHRONIQUE 

Konstanty Turowski: L'evolution sociale du paysan polonais au 
XIX siecle (aper<;u historique a propos de publications 
recentes) 671 

L'eveil politique et social du village polonais date des 
dernieres decades du siecle passe. Ses principaux protago
nistes furent l'abbe Stanislas Stojal,owski, Jean Stapinski 
.et .Jacq1,les Bojko. 

L'abbe Stojalowski (1845-1911) anoCiien jesuIte, puis pretre 
diocesain, homme de grand talent, organisateur et publiciste, 
deploya une activite hors paire en faveur du peuple. Multi
ples sont ses initiatives dans Ie domaine de l'enseignement 
primaire de l'economie (creation des cooperatives agricoles, 
de la banque paysanne, mouvement en faveur de l'autonomie 
administrative locale etc) et de la politique (il prend une 
part ac,tive a la forma·tioe du Parti Paysan et y exerce une 
influence durable). Tribun vehement, adore des uns, honni 
des ,autres, son caractere difficile l'entraina durant quelque 
temps dans Ie conflit avec les autorites ecclesiastiques. II 
exposa son programme de reforme sociale dans un mani
feste publie en 1897, dont les theses, rejoignant plusieurs des 
realisations modernes, Ie montrent a l'avance sur son epoque. 

Jean Stapiilsk,i (1867-1946) fils de campagnard, se lance 
des sa jeunesse dans la vie politique en Galicie, laqueIle, en 
ce temps faisait partie, comme province autonome, de la 
Monarchie austro-hongroise. II sera Ie leader duoParti Paysan, 
depute a l'Assemblee provinciale (sorte de parlement de la 
Galicie) et celIe de l'Empire a Vienne. Son parti gagne plu
sieurs mandats dans les deux Assemblees durant les annees 
1907-1913. Par les concessions faites a plusieurs reprises 
aux conservateurs reacUonnaires de la Galicie il s'aliene 
les siens et en 1913 nombre des membres font secession 
sous la condui,te de Jacques Bojko. Des lors date Ie declin 
de Stapinski, dont Ie role desormais va s'effa<;ant a l'avan
tage de son ancien collaborateur et associe. Ce dernier, d'a
bord instituteur de village, pui,s publiciste et politicien se 
fait connaitre par son attitude moderee et un grand senti
ment patriotique. 

Stapinski et Bojko ont tous les deux laisse les Memoires 
relatant les evenements auxqueIs ils ont pris une part nota
ble. On peut cependant reprocher a Stapinski ses informa
tions tendancieuses visaRt a justifier son activite et ses deci
sions. Ces ouvrages ont He publies recemment (1959) par la 
Ludowa Sp6ldzielnia Wydawnicza (Societe cooperative edi
trice populaire) avec introductions et notes. 

mg: Une nouvelle c1asse ouvriere? 680 
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Wladyslaw Kostecki: La Foi des EcLaires (reflexions en mar,ge du 
livre de prof. Witwicki et en meme temps une polemique 
avec certaines des theses avancees par l'auteur du l'ouvrage 
mentionne) 688 

Wladyslaw Witwioki (1878-1948) psychologue, philo
sop he, critique, artiste et publiciste, professeur de psycho
logie a l'Univerisre de Varsovie depuis 1919. 

Son oeuvre litteraire comprend entre autres: plusieurs 
etudes et dissertations conce,rnant la psychologie (L'analyse 
psychologique des actes volontaires - Lw6w 1904; "WiLLiam 
James en tant que psychologue", art. dans "Przeglqd Filow
ficZlny" (La Revue de Ph~losophie, 1913), la phHosQphie, 
l'ethique, l'histoire et la theorie de l'art (Quelques donnees 
concernant les styles, Lw6w 1938; La perception des objets; 
Principes de perspective, Warszawa 1954). II publia Ie premier 
manuel de psychologie en langue polonaise a l'usage des 
universites: Manuel de Psychologie, vol. I (1925), vol. II (1927). 
11 tra.du~s>it auss·i en langue polonaise 25 Dialogues de Plato'll 
qu'i.! enrichit d'int'roductions, commentaires et gravures 
ari.stiques. Mentionnons aussi ,se.s traductions de Homere, 
Anacreon, Sophocae, A rj.stophane, Arilstote et Lucien. Parmi 
les modernes: James, Ellen Key et Marinetti. 

On lui doit encore plusieurs portraits (peinture a l'huile), 
de,s gravures a reau-forte, des ex-libris gTaves, des medaiUes 
commemoratives (par ex. celIe, recompensee a Paris, a ia 
memoire de K. Twardowski). 

Cependant, son interetse portaii principalement aux 
choses de 1a religion. II faisait :l'ana,lyse experimentale de 
l'experience religieuse et soutenait que, par la sill,te du 
oonflit entre la raison et la fOli., dans Ie domaine de cette 
derniere se trouvent inhibes, et cela meme chez des gens 
cultives, 1e sens logique, ethique et esthetique. En 1939 
Witwtcki a publie Ie co~te-re:ndu et les condusions de 
ces analyses dans son ouvrage La Foi des :EcLaires (Biblio
theque de PhilOSQphie Con'temporaine, Lfbrairie Felix Mean, 
Paris 1939). 

W. 	 S. Comp,te-rendu du Livre de M. A. Krqpiec sur la theorie de 
l'analogie de l'etre (en marge de recentes publications phi
losophiques) 702 
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