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W NUttiERZE: 

Zestaw artykufow 0 mafzenstwie rodzinie (om6wiony we Wst~pie do 
numeru). 
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Czy "nasz swiar' mogfby bye 5wiatem bez wartoscil - Kim byfby ezfo
wiek w Jakim swieciel Czym byfoby w'edy. mysleniel ~zym byfo~y spo
tkan;e czfowjeka z czfowiekiem? Takie pytania przewijajq si~ przez esej 
J. Tischnera, w ktorym autor analizuje nowe doswiadczenie dobra oraz 
doswiadczenie wortoici. 

• 

Jan. Grosfeld przedstawia sylwetk~ Kennetha Bouldinga, zyjqcego kla
syka' a zarazem reformatora ekonomii: Boulding nie ogranicza si~ do 
studiow z zakresu meTod matematycznych, lecz - jak swiadczq zamie
szczone w numerze teksty - podejmuje zagadnienia z pogranicza eko
"oinU, efyld, 'teorii spofQc~nstwa, szukajqs: wfasnych oryginalnych roz
wiqzan. 

• 

Adam ~agaje~skiomaVfia, ~siqzk~ B.T. Skinn~ra. "Poza wolnosciq i go- , 
dnosciq", do.,itnie ukazujqc !cons.ekwencje reprezentowanej przez auto
ra postawy zaciekle scjentystycznej. ' . 

• 

Antoni Hoffman rozwaza trudnosci otwarte pytania paleontologii 
i ewolucjonizn'lu. 

• 

Ewa Bienkowska pisze 0 romantycznej powiesci z tezq teologicznq Ja
mesa Hogga pt. "Wyznania grzeszni!ca , usprawiedliwionego", osnutej 
wok6f zagadni~nia predestyna~ji. 

• 

Filozoficzno-etyczny poemat Maulana Dzalaluddin Rumiego (XIII w.), 
jednego z najwybitniejszy~h przedstawicieli perskiego mistycyzmu. 



W swi~lo Przemienienio Ponskiego, 6 sierpnio t 978 r. 

ZMARl OJCIEC SWIIiTV PAWEl VI 
SLUGA SLUG BOZYCH 

PAPIEZ II SOBORU WATYKA!ilSKIEGO 
WIERNY SWIADEK TAJEMNICV KOSCIOlA 

Czuj~, ze Kosci51 mnie otocza ... Koiciele Swi~ty, jedyny kalolicki i apostolski. .. 
przyjmij mej najwyiszy akt milosci. 

'" Wyznoi~ uroczyscie mojq wior~, glosz~ nadziej~ i milosc, klera nie umiera .. . 

... Wszystkim POKOJ w Panu ... 
Z Testamentu 
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Nie jest przypadkiem, ie stare okreslenie rodziny chrzescijanskiej 
jako "kosciola domowego" uzywane jest obecnie coraz czc:sciej; ostat
nio weszlo do przygotowanego przez Komisj~ Duszpasterstwa Og61
nego progTamu duszpasterskiego na najbliZszy rok. Jego haslo brzmi: 
"Rodzina kosciolem domowym - kosci6l domowy w sluzbie zycia". 
OkreSIenie to wskazuje najmocniej na podstawowq prawdc:, ze 1'0

dzina jest reIigijnq wsp6lnotq, ze ma wewn~trzne i zewn~trzne za
dania apostolskie - tak jak caly "Kosci6l. 

Trudnosci przezywane przez wsp6lczesne rodziny majq wiele przy
czyn. Ale chyba jednq z nich jest przecic:tnie slaba znajomosc istoty 
chrzesdjanskiej rodziny, brak w yrainie ukazanego jej idealu. I stqd 
nie powinno dziwic, ie 'numer ten, pOSwi~cony w wielkiej mierze 
sprawom rodziny, otwiera rOZwaianie prawoslawnego, swteckiego 
i zonatego teologa, Pawla Jewdokimowa, kt6ry wizjc: malzenstwa 
chrzeScijanskiego buduje na nauczaniu' wschodnich Ojc6w Kosciola 
i prawosla.wnej tradycji. Ich bowiem teologia 0 mistycznym zabar
wieniu ukazuje bardzo glc:boko podwaliny malzenskiej i rodzinne; 
s-wic:tosd. WpTawdzie praw'oslawne pojmowanie Tr6jcy Swi~tej i sa
kramentu malzenstwa r6ini si~ od katolickiego (np. prawoslawie 
ustanowienie sakTamentu przesuwa do raju, udzielanie go naleiy do 
Kosciola poprzez kaplana), aZe te r6znice nie majq istotnego znacze
nia dla praktycznych uj~c malieiiskiej i rodzinnej duchowosci. 

Od innej strony teologi~ malienstwa omawia o. Jacek Sa.Iij OP, 
skupiajqc sic: na jego przymiotach? wiernosci, plodnosci i sakramen
talnosci. O. Czeslaw Drqi,ek SJ przedstawia natomiast ceremonie 
slubne w rozmaitych religiach i obr~dach chrzescijanskich, wydo
bywajqc ich teologicznq tTesc i moraIne konsekwencje. 

Ukazany przez tych tTzech autor6w ideal malZenstwa chrzescijan
skiego ma moc pociqgajqcq i oiywiajqcq, ale nie moi emy nie wi
dziec, i e moze tez i przygn~biac - gdy si~ dostrzega slabosci i n~
dze malienskiej i Todzinnej codziennosci. Bardzo potrzebujemy prZll
klad6w ludzi, kt6rzy umiejq te slabosci przezwyci~i;ac, potTzebujemf/ 
doswiadczen Todzin, kt6Te si~ duchowo Tozwija jq. A takie mqdre; 
rady tych, ktorzy zawodowo styka;qc si~ z ludzkimi biedami, pTa
cujq nad sposobami zaradzenia im . 
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Artykul Stefana Wilkanowicza opiera si~ 0 wypowiedzi szeregu 
zespol6w rodzin, pracujqcych w ramach Synodu Archidiecezji KTa
kowskiej. W wypowiedziach tych uwidoczniajq sit: nie tylko postu
laty ale i doswiadczenia zwiqzane przede wszystkim z iyciem reli
gijnym rodziny: modlitwq, lekturq, katechezq rodzinnq, wychowa
niem, pomocq dla drugich. Zapewne sq to doswiadczenia rodzin zyjq
cych gl~bszym zyciem chrzescijanskim, ba.rdziej Swiadomych istoty 
i zadan rodziny. Stan przeci~tny natomiast przedstawia ksiqdz Kazi
mierz Belch w oparciu 0 socjologiczne badani~ praktyk religijnych 
dzieci tv zwiqzku z wychowaniem w rodzinie. 

Wreszcie artykuly psychologa i psychiatry. Maria Braun-Galkowska 
stawia pytanie: od czego zalezy szcz~scie malienskie? W odpowie
dzi opisuje fazy rozwoju milosci w malienstwie i w arunki tego roz
woju. Elibieta Sujak natomiast dokonuje wnikliwego przeglqdu 
konflikt6w i kryzys6w wyst~pujqcych czt:sto w iyciu rodzinnym 
zaczynajqc od wczesnego dziecinstwa a konczqc na kryzysach w ieku 
dojrzalego. W konkluzji przedstawia zasady rozwiqzywania konflik
tow. 

Jak wit:c widac artykuly powyisze skupiajq sit: gl6wnie wokol 
zagadnien malienstwa, w mniejszym stopnilL uwzgl~dniajqc sprawy 
wychowania. Do tych ostatnich b~dziemy jeszcze nieraz wracali. 

Oddajqc ten zeszyt Czytelnikom jednoctesnie zwracamy uwag~ na 
kwietniowy (br.) numer miesi~cznika "W Drodze", w ktorym zawar
te sq rowniei materialy dotyczqce spraw m alienstwa oraz informu
jemy, ie Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy w Krakowie przygo
towuje do druku obszerniejszq ksiqik~, poswi~conq sprawom malzeii
stwa i 7·odziny. Znajdq si~ w niej r6wniez niektore om6wione powy
iej artykttly . 



PAWEt JEWDOKIMOW 

KOSCIOl DOMOWY 

W jednej z homilii osnutych wok61 Dziej6w Apostolskk h sw. Jan 
Chryzostom mowi 0 domu chrzescijanskim: ,,1 noc~ nawet.. . wstawaj, 
kl~kaj i m6dl si~... Trzeba, aby tw6j dom byl stale domem modlitwy, 
Kosciolem". Slowo "stale" jest waxtosciowq wSkaz6wk~; zach~ca 
do duchowych czuwan : maly Kosci61 domowy !powinien dniem i no
Cq trwac przed obliczem Bozym. 

Tradycja wschodnia ujawnia wi~c gl~bokq natur~ wspolnoty ko
scielnej i wspolnoty malZeirskiej. Widzi je ona w postaci jeszcze 
nie zr6Znicowanej, w .postaci "pocz~tku": w raju ziemskim tajemni
ca Kosciola i wsp6lnota (communio) pierwszej pary ludzkiej stanowi 
jednq i t~ samq rzeczywistose. Pierwsza komol1ka malZenska jest 
zarazem pre-kosciolem ; w niej objawia Si~ wsp61notowa istota 
zwiqzk6w mi~dzy Bogiem a czlowiekiem. Tekst biblijny m6wi 0 tym: 
"Bog.. . przychodzil do ogrodu 0 porankli", aby rozmawiae z m~zczy
znq i kobietq (Rdz 3, 8). To wydarzenie zapowiada i oznacza to 
wszystko, co odsloni swi~ty Pawel m6wiqc 0 "Tajemnicy wielkiej" 
(Ef 5), tajemnicy zaslubin bosko-Iudzkich, wspolnym fundamencie 
Kosciola i malZenstwa. 

Milose malZenska otwiera dzieje Starego Przymierza ; podohnie 
Nowy Testament zaczyna si~ od opowiadania 0 weselu rw Kanie 
(J 2, 1). Taka zbie±'llose rue moze bye przypadkowa. Zresztq Biblia 
ucieka si~ do terminologii malZenskiej ilekroc mowa 0 n aturze sto
sunk6w mi~dzy Bogiem a czlowiekiem. Przymierze rna wyrainie 
charakter zaslubin. Lud Bozy, a potem Kosciol szczyci si~ mianem 
narzeczonej Pana (Oz, 2, 19-20), Oblubieni'CY Baranka (Ap 21, 9); 
Kr 6lestwo Boze obchodzi ich wieczne zaslubiny (Atp 19, 7). Tak too
logia malzenstwa rna sw6j ,poczqtek w eklezjologii i te dwie dyscy
pliny Sq tak blisko ze sobq spakrewnione, ze jedna szuka wyrazu 
w symbolach drugiej. 

I. TA SAMA TAJEMNICA 

Kiedy narzeczeni wyznajq swojq milose przed obliczem Przed
wiecznego i wypowiadajq T A K malZenskie, nabozenstwo slu'bne 
jest dla prawoslawia cZymS wi~cej niz prostym blogoslawienstwem, 
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czy wyrazeniem wzajemnej zgody, mies.zczqcym si~ w porzqdku stwo
rzenia. Chodzi tu 0 ewangelic:my porzqdek nowego stwoi-zenia, 0 je
go peIne dokonanie, transcendentne wobec historii i znajdujqce 00
bicie w wiecznosci. Dzi~ki rsakramentalnej wlacizy kaplana Kosci61 
lqczy ze sobq dwa ludzkie losy ipodnosi to zjednoczenie do godnosci 
sakramentu. Tak ukonstytuowany akt malzenski otrzymuje specjalnq 
lask~ w zwiqzku ze swym officium, ze swy:m poslugiwaniem koSciel
nym. Jest nim stworzenie komorki Kosciola, oddanej sluzeniu cale
mu Kosciolowi w ramach mali:enskiego kaplanstwa. 

W swej teologii malzenstwa sw. Pawel uzywa metody analo
gicznej do tej, jakq zastosowal w A'tenach (Dz 17, 22 i nast.). Wpa
trzony w ,pomnik poswi~cony "nieznanemu Bogu" sw. Pawelodczy
tuje, co kryjesi~ poza tq prostq anonimowosciq : deus absconditus, 
bog ukryty i tajemniczy to teraz Deus revelatus, Bog objawiony, 
a Jego imi~ - Jezus-Chrystus. Podobnie w LiScie do Efezjan (5, 31) 
swi~ty Pawel cytuje Ksi~g~ Rodzaju: ,,1 rb~dq dwoje jednym cia
lem", jednym bytem. Tajemnica tak jeszcze zagadkowa u swych 
poczqtkow, tu zostaje dbjawiona, wyprowadzona w jasne swiatlo 
dnia: "Wielka to Tajemnica, a mam na mysli stosunek Chrystusa 
do swego Kosciola" (5, 32). Teraz oto wyjaSnia si~ i rOzSwietla ,ta
jemnica malZenstwa, dawniej ukryta: malzenstwo staje si~ substan
cjalnym obrazem swego zrOdla, ikonq tajemniczych zwi~ow 
Chrystusa z Kosciolem - i dlatego "dwoje b~dq jednym by
tern". 

Sw. Jan Chryzostom nazywa malZenstwo "sakramentem milosci" 
i uzasadnia jego sakramentalnq .natur~ mowiqc, ze "miloM: zmienia 
'samq natur~ rzeczy". Milosc naturalna, stawszy si~ charyzrnatycz
nq poprzez sakrament, czyni cud, dokonuje przemiany. Wyd()lbywa 
ona par~ malZenskq ze sfery zwyczajnosci, z porzqdJku pierwiarstik6w 
tego swiata, uwalnia od zwie~ci i w prowadza w to, co niezwy
kle, w porzqdek laski, w mys'terion niesiony przez sakrament. "Dwie 
dusze tak zjednoczone .cle majq si~ czego obawiac. Majqc zgOO~, po
koj i wzajemnq milosc, m~zczyzna i kobieta posiedli wszystkie do
bra. Mogq Zyc w pokoju wswej niepokonanej twiercizy, ktorq jest 
milosc wedle Boga. Dzi~ki miloSci. Sq trwalsiniz diament .i twardsi. 
niz zelazo - plynqpo pelny:m morzu, zeglujq kuchwale wieeznej 
i codziennie post~pujq w lasce u Boga". Dlatego tei: - ciqgnie dalej 
ten sam Ojciec - "kiedy mqz i zona jednoczq si~ w mali:enstwie, nie 
wydajq si~ oni juz cZymS ziemskim, lecz ja!ktby obrazem samego 
Boga". Lecz - zaznacza o'll - byt mali:eils'ki jest Zywq ikonq Boga 
dlatego wlasnie, ze jest najpierw "tajemniczq ikonq Koociola", orga
nicZlnB, ikomorkB, Kosciola. Otoi; wszelka organiczna czqstka zawsze 
od!bija w sobie calos!':: pehria Ciala mieszka w niej i t~tni. 

Znamy maksym~ OJcow : "Gdzie Chrystus-tam Kosciol" . To fun
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damentalne stwierdzenie wyplywa ze slow Pana: "Gdzie dw6ch lub 
tr-zech zgromadzi. si~ w imi~ moje, tam ja jestem wpoSrOd rrich" 
(Mt 18, 20). Takie "zgromadzenie" jest c.zymS koScielnym ze swej 
natury, poniewaz rna swe miejsce w Chrystusie i staje w Jego obec
noScl. Klemens Aleksandryjski, pionier patrystycznej teologii :malZen
stwa, widzi. je bezpos<rednio w powi!lzaniu z cytowanym wyiej tek
stem i rnowi: "Kim S!l ci dwoje zl!lczeni w imi~ Chrystusa, W PO
Srodlku ktorych On stoi? Czyz to nie m~zczyzna i kobieta zjedno
czerri przez Boga?" To odkrycie budzi. glE:bokie zdumienie Klemen
sa i k ai:e mu wo1ae: "Czlowiek doswiadczxmy w zyciu malZeilskim... 
wyZszy jest nad ludzi". Malzenstwo jest transcendentne w s.tosunku 
do t ego, co ludzkie, poniewaz podobnie jak tajemrrica Kosciola sta
nowi, wedlug Klemensa, "male krolestwo" - ,,mikrobasileia", pro
roczy obraz Krolestwa Bozego, zapowiedz, zadatek dbrazujq;cy wiek 
przyszly. Ta'k oto eklezjologia malzenstwa, eklezjologia "malego Ko
sciola" odwoluje si~ do wielkie j Eklezjologii. Sakrament mali:eilstwa, 
"tajemniczy dbraz Ko.sciola", ukazuje, ze tesame zasady, ld6re kszta):
tuj!l byt KoSciola, ksztaltuj!l teZ byt malzeI1.ski. Trzy sq takie za
sady: dogmat trynitarny, dogmat chrystologiczny i takze malZeilskie 
Zeslanie Ducha, ,to znaczy - wedle wyraZerlla Klemensa Aleksan
dryjskiego - wylarrie Ducha SwiE:tego i jego darow 'w miejscu swi~
tym "malego domu Pana". 

II. POSTAWA TRYNITARNA 

BOg, bE:d!lcy jedn!l tylko osobll, ,nie bylby Miloscill; podobnie czlo... 
wiek, gdyby byl bytem oddzielonym lub calkowicie samotnym, nie 
by~by "na obraz BoZy". Dlatego juz u 'POCZ/ltkow Bog m owi: "Die 
jest ddbr-ze czlowiekowi bye samemu". I :tak BOg stworzylparE:, byt 
wsp6lnotowY, inaczej mowillc - ikoScieLny. 

Z tego punktu widzenia sw. Grzegorz z Nazjanzu opisuje tajemni
~ Trojcy. Z pewnoscill ten "opis" me sugeruje Zadnej ewolucji, Zad
nej "teogonii" w Bogu, lecz ,proponuje spos6b widzenia tego, co 
jeszcze ponadto jest jednym, jedynym niepodzielnym Aiktem: "Byt 
dziala i zaklada w tyro Drugiego; ich podwojnosc wyraza wieloSC, 
jeszcze rrie jednosc. Dlatego tez pr-zekracza si~ podw6jnose, a dzia
lame zatrzymuje siE: przy Trojcy, ktora jest 'pehrill". KaZda z trzech 
Osob zawiera dwie pozostale i to jest wieczny obieg miloSci we
w nqtrz-boskiej, jej Pleroma, troista i jedyna zarazem. Dogmat chro
ru transcendenmll antynomi~ tajemnicy: Bog jest doslowme i tak 
sarno "jeden i troisty"; Boska Triada jest 'ponad liczb!l. Doskonala 
rownose TrZech wywodzi IDE: od Ojca, ktOry jest 2rOdlem, nie 
w czasie, lecz w bycie ; to w Nim urzeczywistnia IDE: boska 
Jednose. 
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Lecz bez trreciego czynnika Bog i czlowiek pozostabby na zawsze 
odci~ci, oddzieleni od siebie. Osoba Slowa wcielonego jest tyro trze
cim <:zynnikiem, w ktorym 7Jbiegajq si~ i jednoczq !l1atura boska i na
tura ludzka. Dlatego dla komunii mi~dzy Bogiem a czlowiekiem n ie
z~dne i najwainiejsze jest Wcielenie Slowa. "Baranek ofiarowa
ny" wY'Przedza stworzenie swiata (Ap 13, 8) . 

Rozumiemy teraz naci:Sok, jaki mysl patrystyc2lna kladzie na po
wszechnosc zasady trynitarnej, ja'ko podstawy wszelk iego istnienia 
i wszelkiego bytu. Czlowiek slania si~ mi~dzy 'nicosciq a absolutem 
Boga, nie widzqc innego wyjscia. Doskonale okreSlil :to Kierkegaard: 
"Bog jest trzecim 'CZ)'llrukiem we wszystkim, czym czlowiek si~ zaj
muje". Kai:de jednoczenie si~, przekraczanie granic indywiduum 
jest zawsze powstawaniem jednosci w czyms trzec:im. Wszyst
ko, co rzeczywiScie istnieje, jest obrazem lub sladem Trojcy , 
a stopien rzeczywistosci jest uzaleiniony od uczestniotwa w tej Ta
jemnicy. 

W ten sposob Kontemplacja Ojc6w odkrywa w Bogu !l1iebian'Skl\ 
Ecclesia Trzech Osob Boskich. Ta wizja stanowi "obraz ISterujqcy" , 
idealny model Kosciola ziemskiego wsrod ludzi. Zaklada ona Ko
muni~, jednosc wszystkich w Chrystusie-Glowie. Na wzor Boga 
" jednego i troistego" Kosciol jest "jeden i mnogi". J ednosc Ojca, 
Syna i Ducha doznaje uwielbienia i chwaly juz w samej struk'turze 
Kosciola; jego istotowq tajemnicq jest bycie zarazem jednym i wszy
stkim. Kazde ludzkie zrzeszenie, kazda przyjazn i milose Sq rt;ylko n a
turalnym twoTzywem, jako takie - niewystarczajqcym, i wszystko 
to potrzebuje oZywlajqcej, nadprzyrodzonej zasady integracji, po
trzebuje ow ego trzeciego czyn!l1itka - obecnosci Bozej. Ta po~hodzi 
z samych gl~bin czlowieka. W istocie czl-owiek zostal stworzony jaiko 
para i jego struktura malzenska jest ,lwscielna. M~zczy7Jna i kobieta 
to elementy konstytutywne i uzupelniajqce jednego bytu malzen
skiego, ktore "majq si~ ku sobie". Jak mowi swi~ty Cyryl z Ale
k sandrli, "Bog stworzyl wsp6l-byt". A swi~ty Jan Chryzostom ze 
swojej stronypodkresla, ze malZonkowie nie Sq tylko zjednoczeni , 
lecz Sq jednym. Dlatego byt malzenski jest najodpowiedniejszym naj
dokla dniejszym i najdoskonalszym obrazem Boga. 

Ikonografia daje uderzajqcq ilustracj~ tej prawdy. Dna dawnych 
kielich6w weselnych przedstawialo Chrystusa trzymajqcego dwie ko
rony nad glowami malZonkow, odslaniajq<C w ten sposob ich boskie 
centrum integracji i czyniqc woSp61Bot~ malzenskq o'brazem Trojcy. 
Swi~ty Teofil z Antiochli czyni si~ echem tych symboli gloszqc, iZ 
"Bog stworzyl Adama i Ew~ dla najwi~kszej mi~zy nimi :milJOSci 
odbijajqcej tajemnic~ jednosci Bozej". Pierwszy z dogmatow chrze
scijanskich daje 'pewnq struktur~ bytowi malzenskiemu, czyniqc zen 
malq 1Jri.ad~, ikon~ tajemnicy Trojcy . 
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III. FUNDAMENT CHRYSTOLOGICZNY 

Dogmat chrystologiczny sformulowany przez Sob6r ChalcedOl'lski 
okresla blizej rol~ Wcielenia dla zbawienia czlowieka: dwie natury, 
boska i ludzka, Sq zjednoczone w osobie Slowa; bez zmniejszania 
i bez oddziela!nia dochodzi tu do pewnego wsp6lprzenikania - na
tura ludzka zostaje przebostwiona jak zelazo w ogniu. Odtqd cala 
ekonornia zbawienia zmierza do podobnej jednoSci tego, co ludzkie 
i tego, CO bosk ie. Laska Boska jednoczy sit=: z ludzkq naturq, Ko
Sci61 zas jest przede wszystkim miejscem tej Komunii. 

Kazda jednostka powinna przyswoic sobie ten powszechny owoc 
zbawienia - na tej wlasnie plaszczyilnie najcz~sciej spotykamy 
obraz "zaSlubin" - "mistyczne zaslubiny" Baranka i Kosciola, Ba
ra nka i kazdej ludzkiej duszy. Inny obraz wiqze si~ z poj~ciem 

"data", poj~ciem Pawlowym i wyraZnie w swym pochodzeniu zwiq
zanym z Eucharystiq. Czlonki scalone Sq w jeden organizm, cialo 
Chrystusa , w ktorym krqzy zycie Boze,czyn1.qc wszystkich "Jednym 
Chrystusem", zgodnie ze slowa-mi swi~tego Symeona. Jednosc braci, 
o ktOrej mowiq Dzieje Apostolskie (4, 32) dopelnia si~ przede wszy
stkim w Eucharystii, bo Eucharystia jest autentycznym i pelnym 
ukazaniem si~ Chrystusa. Orygenes tlumaczy to m6wiqc: "ChrystlL<; 
zyje jedynie wsr oo tych, 00 Sq zjedinoczeni". W ten spos6b wyrainie 
sformulowana zostaje eucharystyczna k oncepcja KOSciola: przez 
uczestniczenie w Tym, ktory sam jeden jest swi~ty, w Panu Jezu
s ie, jego Ciato otrzymu je 'postac Communio Sanctorum. 

WIELKI I MAtY KOSCIOt 

Teksty prawoslawnego Prawa Kanon.icznego okreslaj q wsp61not~ 
malzenskq jako szczegolnq form~ "Swi~tych Obcowan:ia" . Tak wi~c 
klasyczna formula Balsamona: "dwie osoby zjednoczone w jeden 
byt" jest wlasnie k onkretnym obrazem Kosciola "wielosci os6b 
zjednoczonych w jednym ciele". Nie przypadkiem sw. Pawel umie
szcza swojq nauk~ ° malZe nstwie w kon tekscie Listu 0 Kosciele. 
W Ef 4, 16 pisze on : ,,2 Niego cale Cialo - zespalane i utrzymywane 
w lqcznosci dzi~ki calej wi~zi umacniajqcej kazdy z czlonk6w sto
sow nie do jego miary - przyczynia sobie w:zJrostu dla budowania 
siebie w milosci." 

Cud Kosciola, jego jednosc zakorzeniona w Chrystusie, jest skut
kiem istnie nia tych wi~zi w ich najr6zniejszych formach. Obok 
wsp61not parafialnych i zako11'llych mamy jeszcze inny typ spo
lecznosci ~ wsp61not~ malZensk q, maly Kosciol domowy, organicznq 
komork~ wielkiej wsp6lnoty. 

Trzeba polozyc bardzo mocny akcent na t ym centralnym s twier
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dzeniu. Byt malZeI1slki w swym stosunku do Boga jest ,,na obraz 
i podobienstwo" Tr6jcy, lecz jego stosunek do KoSciola jest mny. 
Na tej plaszczyznie mamy cos wi~cej nii podobienstwo, niZ zwyklq 
analogi~. Chodzinie tylko 0 to, 'by si~ do Kosciola upodobnic: wspol.,. 
nota malronk6w w swej rzeczywistosci la-ski jest orga,nicznq c.zqstkq 
wspolnoty koscielnej, jest Ko.sciolem. SymboJizm Pisma zaklada 
bardzo scislq zbieznoSc i lqcznosc pomi~dzy r6Z:nymi plaszczyznami. 
Ta IqcznoSc kaZe w nich widziee rome wyrazenia tej samej, jedynej 
rzeczywistosci. 

Tak Klemens Aleksandryjski nazyvia wsp6lnot~ malZer1skq "do
mem Pana", co jest klasycznym dkreSleniem Kosciola; do tego tei; 

domu stosuje on slowa Mistrza: "Jestem w posrod nich". Swi~ty Jan 
Chryzostom mowi 0 ,,IIlalym KoSciele" , 0 "Kosciele domowym", 
ecclesia mikra, ecclesia domestica. Ta koncepcja wYWodzi si~ jeS?JCze 
ze stanu rajskiego lub czegos odleglejszego nawet. Juz Hermas i Kle
mens Rzymski uczyli, ze swiat zostal stworzony z uwagi na Ko
sci61 i Ze Kosciol istnial przed stworzeniem czrowieka, tak iz "Adam 
zostai stworzony na obraz Chrystusa, a Ewa na obraz Kosciola". "Bog 
stworzyl czlowieka, m~zczyzn~i-kobiet~ : . m~zczyzna przedstawia 
Chrystusa, kob'ieta przedstawia Kosci61" . Dlatego wlaSnie przed
wieczna J;l1ilosc Chrystusa i Kosciola jest archetypem malzenstwa 
i istniala wczeSniej niz ludzka para. Rozumiemy teraz lepiej funda
mentalne twierdzenie swi~tego Pawla 'W Ef 5, i zwiq;zek kazdego 
malZenstwa z tym, co Pawel na-zywa "Wielkq Tajemnicq". 

Ten zwiqzek tlumaczy zdanie, ktore znajdujemy w rytuale pra
woslawnym, zdanie 'Przy pierwszym zetkni~ciu zdumiewajqce: "Ani 
grzech pierworodny, ani potop w niczymnie umnie jszyly swietnosci 
malZenskiej jednosci". Mqdrosc rabinow widziala w milosci malZen
skiej jedyny kanallaski otwarty takze dla pogan. Wedlug doktryny 
prawoslawnej Chrystus me uStanowil sakramentu m alienstwa, lecz 
swojq obecnosciq na Godach w Kanie potwierdzil jego rajskie uSta
nowienie. 

WESELE W KANIE 

Swi~y Jan Chryzostom w swoim komentarzu do opowiadania 
o weselu w Kanie ujawnia scisly zwia.zek pomi~dzy symbolami, kt6
re m6wiq jednoczesnie 0 KoSciele i 0 malzenstwie. Tworzywo doko
nanego cudu - 'Woda i wino - rna zwia.zek z chrzt..em i euchary
stiq i przywodzi na mysl narodziny KoSciola na KrzyZu. "Z przebi
tego baku wyplyn~la Krew i woda" - to znaczy eucharystyczna 
istota Kosciola. Ten sam obraz odnajdujemy w Sakramencie mal
zenstwa, co szczegolnie akcentuje obrzqdek chaldejski: "Malroneik 
przypomina drzewo zycia w Kosciele. A m alwnka podobna jest do 
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kielicha z · czYstego zlota, z ktorego przelewa si~ mleko skropione 
krwiq. Niech Tr6jca Swi~ta na zawsze zamieszka w ich slrubnej 
komnacie". 
Swi~ta wi~z lqczy cud 'w K anie, Krzyz i kieli·ch eucharystyczny, 

sprowadza je razem, wiodq-c ku kie1ichowi, z ktorego r azem pijq 
malZonkowie w czasie sakr.amenta1nego obrz~du. 1m scislej malZon
kowie jednoczq si~ w Chrystusie, tym bardziej ich wspolny kielich, 
miara ich zycia i miara 'sarnego bytu, wy;pelnia si~ winem z Kany, 
staje si~cudem Eucharyst)"cznym, oznaczajqc ich przemia:n~ w "no
we stworzenie", wspomnienie raju, zadatek i zapowiedz Kr61estwa. 

Dla Swi~ego Jana Chryzostoma cudowna przemiana wody w wi
no .jest "obrazem przewodnim" milosci malZenskiej. Woda natural

. nyeh nami~tnosci zmienia si~ w szlachetne wino now ej milosci cha
ryzmatYCl'JIlej i -czystej. CzystoSc maizenska przekracza pierwiastek 
fizjologiczny i naleZy do struktur duchowych. 

W swej gemalnej, dialektyc:znej tnterpretacji obrzezania sw. Pa
w eI przeciwstawia fizjologicznemu 'POj~u "obrzezan1a dala" po
j~e duchowe, metafizjologiczne "dbrzezarnia seI\ca". To wlaSnie jest 
nowotestaInentowa i patrystyczna perspektywa malZenstwa. 

Wreszcie rw Kanie Jezus "ukazal SWq chwal~" (J 2, 11) w obr~bie 
ecclesia domestica . Wedlug tradycji liturgicznej i ikonograficznej to 
Chrystus przewodmczy godom w Kame. Co wi~ej, to On jest je
dynym narzeczon)"ffi podczas wszelkich zaslubin. !kana God6w 
w Kame przedstawia mi'Styczne zaslubiny Kosciola i kazdej duszy 
z boskim Oblubiencem. Przez sakrament Kazda para poslubia Chry
stusa. Dlatego teZ milujqc si~ nawzajem malZonkowie milujq Chry
stusa. "Spraw Panie, bysmy milujqc si~ wzajemnie, milowali Cielbie 
w ciqz 'coraz wi~cej". Od tejpory Kazda chwila zycia malZenskiego 
staje si~ doksologiq, oddawaniem chwaly, piciniq liturgicznq, cal
kowitq ofiarq byt~ malZenskiego skladanq Bogu (Por 2 Kor 11, 2; 
1 Kor 10, 31; Kol 3, 17). 

IV. FUNDAMENT W ZEStANIU DUCHA 

Dar Ducha w dniu Pi~cdziesiqtniey dopelnil ustanowienie KOOcio
lao Trwajqce na wieCl'JIloSC wylanie Ducha Swi~tego sprawia, ze kaZ
dy wierzqCY staje s:i~ bytem charyzmatycznym, bez r eszty, z du
szq i cialem przenikni~tym darami Ducha. Sakrament malZenstwa, 
b~dqc zalozeniem Kosciola domowego, domaga si~ swojej pi~cdzie
sicltnicy. W sercu Salkramentu znajduje si~ ep:ikleza, to znaczy mo
dlitwa, w kt6rej blagamy Ojca 0 zesIanie Ducha Swi~tego. "Panie, 
nasz Boze, ukoronuj ich (malzonkow) chwalq i zaszczytem". Te 810
wa wyznaczajq moment zstqpienia Ducha, to Sq wlaSnie malZenskie 
Zielone Swi~ta. Proszqc 0 ukoronowanie malZonk6w epilldeza na • 
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wi~zuje d o modlitwy arcykaplaiiskiej Chrystusa. "Dalem im chwa
l~, kt6ra, mi dales, aby byli jedno" (J 17, 22). MalZonikowie sa, uko
ronowani chwala" aby odta,d byli jednym w Kosciele - w Commu
nio Sanctorum. 

Ta forma epiklezy slubnej jest bardzo ciekawa z 'biblijn~go punktu 
widzenia. Odnajdujemy ja, we wszystkich decyduja,cych chwilach 
ludzkiego losu. U pocza,tkow histotii w chwili stworzenia czlowieka 
Bog "ukoronowal go chwala, i zaszczytem" (Ps 8, 6; Rbr 2, 7) 
u drugiego kresu historii, wchodza,c do Nowego Miasta "narody przy
niosa, rnu chwal~ i zaszczyt" (Ap 21, 26), skarby czyli dary osia,gni~
tej pelni. Ta sarna formula la,czy obietnic~ z jej wypelrueniem, Raj 
i Krolestwo - jest ona tez slowem, 'ktore dokonuje sakramentu 
malzeiistwa. Stan malZeiiski jawi si~ wi~ jako punM styczny mi~ 
dzy .alfa, a omeg!\ ludzkiego przeznaczenia. 

"tASKA RAJSKA" 

Na tym poziomie sytuuje si~ tradycja "rajskiej laski" malzeiistwa, 
o ktorej pisze Klemens Ale'ksandryjski. Laska ta pozwala mimo 
upadku przezywac na ziemi cos z radosci rajskiej . Bez milosci pierw
szej pary ludzi raj nie bylliy w .pelni rajem - bez tej radosci, ktora 
wybucha w pierwszych slowach Adama zwroconych do Ewy: "Oto 
cialo z mego ciala" (Rdz 2, 23). Bez tej radosci malZeiistwo nie bylo
by w pelni malzeiistwem. W Kanie i w kazdych chrzescijaiiskich za
slubinach obecne jest stowo i Duch, dlatego pijemy tam nowe wino, 
a to wino cudu daje radose, ktora nie jest tylko ziemska,. To jes t 
wlasnie owo "trzeiwe upojenie" Apostolow z dnia Pi~edziesia,tnicy. 
Obrz~d malzeiiski spiewa t~ radose i wznosi si~ ku radosci boskiej: 
"Jak narzeczona jest radosci~ narzeczonego, ty b~dziesz radoScla, 
Twego Boga" (Is 62, 5). 

Wsrod wszystkich ZliemSkich zwi~zkow tylko malienstwo same 
w sobie jest pelnia,. Swi~ty Jan Chrywstom pisze: "Ten, kto rue jest 
zwiqzany malzeiiskq wi~zia" nie ma w sobie calego swego bytu, lecz 
zaledwie polow~. M~zczyzna i kobieta to nie dwoje, lecz jeden byt". 
Malzenstwo przywraca czlowiekowi jego pierwotmq 'l1atur~, malZeii
skie "my" wyprzedza i zapowiada "my" M~skosci i Kobieoosci w ich 
calosci, a rue tylko "my" takiej czy innej pary: Adam jest .tu od
tworzony i wyposazony w Krolestwo. 
Swi~ty Klemens Rzymski cytuje agrafon na temat eschatologicz

nej tresci malZefrstwa. Na pytanie Salome: "Kiedy nadejdzie Kr6
lestwo'?" Pan mialby odpowiedziee: "Kiedy dwoje b~da, jednyrn". 
Objawienie pelni malZeiistwa nasta,pi w czasach ostatecznych. Mal
zeiistwo jest znakiem bliskosci Krolestwa, zapowiada, ze .nadeszta 
dla Kosciola godzina wejscia w wiek przyszly. Marana Tha 
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"Przyjdz Panie" z tego samego tytulu jest modlitwq Kosciola 
i wsp61noty malienslciej. Milujqcy si~ wsp61nie patrzq ku Wscho
dowi, ku Temu, kto przychodzi. Ziemskie horyzonty w niczym nie 
ograniczajq wsp6Jnego wspinania si~ malronk6w do Domu Ojca. 
Malierrstwo posiada wymiar niebianski i proroczy, kt6ry stanowi 
o jego wielkosci . . 

ASCEZA MAtlEt\lSTWA 

Kazda prawdzi.:,va radose, kaide uniesienie przychodzi u kresu ja
kiegos cierpienia. Liturgia ukoronowania mowi to z calq mocq. Je
dynie cierniowa korona Pana nadaje sen'S wszys1Jkim innym. We
dlug swi~tego J ana Chryzostoma korony narzeczony,ch przypomi
najq korony m~czennikow i wzy\Vajq do ascezy w maizeiis twie. 
Z milosci wzajemnej malionk6w tryska modlitwa z Oficjum 0 mp'
czennikach: "Ciebie pragn~, Panie m6j, szukajqc Oiebie walcz~ i po
swi~cam si~ wraz z Tobq, aby zyc w Tdbie". Kamea dawnych pier
scieni slubnych przedstawiala profile malionk6w polqczone krzy
zem. Milose doskonala, to milose ukrzyiowana. "W kaidym mat
zenstwie to nie droga jest trudna, lecz trudnosci Sq drogq" (Kier
kegaard). Dlatego malieiistwo jest saikramentem, kt6ry wymaga 
laski, a jego Iiturgia nieustannie btaga 0 "milose doskonalq". "Daj 
twq krew, a przyjmij Ducha" - ten aforyzm monastyczny z tego 
samego tytUfU odnosi si~ takze do stanu malzenskiego. 

Asceza malzeiiSka ma ponadto za przywilej i powolanie wykazae, 
i e "grzech cielesny" nie jest wcale grzechem ciala, lecz grzechem 
ducha przeciw cialu. Byt malzeiiski si~ga nieba - nie w spos6b 
poetycki, platoniczny, ani pustelniczy, duchowo - leez ontologicz
nie, przez charyzmat i swi~tose malzenskq. Wedlug dawnych oby
czajow ze zdj~ciem koron nalezalo czekae si6dmego dnia. Ten czas 
poswi~oony modlitwie przygotowywal do tajemnicy milosci. W sro
dowiskach wiernych tradycji malionkowie udawaIi si~ do klaszto!Ill , 
by s~dzie ten czas wsrod mnich6w i mniszek. 

Te dni wst~pnej wstrzemi~zliwosci wprowadzaly w panowanie 
nad cia1em i w sakrament malzeflslki. Jakai r6Znica pomi~dzy tymi 
czuwaniami inicjacyjnymi, a naszymi bankietami weselnymi, z kt6
rych milose najcz~sciej wychodzi zraniona, a koscielny charakter 
tajemnicy doznaje profanacji . 

NOWE WYMIARY 

Liturgia Pi~edziesiqtnicy odkrywa nieoczekiwane wymiary czasu , 
byrtu i egzystencji. Jest to przejscie od stanu zniewolenia do stanu 
"nowego stworzenia". I wi~ej jeszcze: obchodzenie tego swi~ta nie 
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t ylko zwiastuje te nOwe wymiary, lecz mesIe je w sobie. Trzeba 
skupic uwag~ na tej sym:bolice. Ewangelia wci~ nam to zaleca 
"Kto rna uszy do sluchania niechaj slucha" (Mt 11,15; 13; 9,43; 
Mk 4,9; Lk 8,8; 14,35). Mif;dzy bytem ochrzczonego a bytem nie
oehrzczonego znajdu je si~niewidzialna wewnf;trzna przepasc. 

Te nowe wymiary ksztaltujq egzystenejf; "malego Kosciola" mal
zeils:kiego. Kosciol udziela swoich eharyzmatow , aby malzens'two 
iylo tymi wymiarami i zgodnie z nimi rosh Wielki swif;ty rosyjski, 
Serafin z Sarow a, za eel i ycia ehrzeScijail.skiego uwazal nabywanie 
dar6w Ducha Swi~tego. KomentujClc przypo)VieSc 0 Pannach powie
dzial on, ze panny glU'pie z pewnosciCl byly cnotliwe, poniewaz byly 
dziewicami. Ieh puste lampy dowodzq, ze staTaly sif; zdobywac cno
ty moraIne zaniedbujClc dary Dueha Swif;tego, ktore by uczynily je 
bytami charyzmatycznymi. Kazdy eharyzmat dany jest w Kosciele 
dla okreSlonego poslugiwania calemu cia1u. Kazdy charyzmat rna 
eel apostolski 

TAJEMNICZE POSlANNICTW O ZIELONYCH SWIAT 

Liturgia Pif;cdziesiCltniey zawiera w sobie tajemnicze i lIliezmier
nie znaezClce 'POslannictwo. Wiqze sif; ono z eharyzmatami malZen
skimi. Tego dnia, jedynego w ro'ku, Kosciol modli sif; za wszystkieh 
zmarlych od poczqtku swiata i pozwala nawet na modlitwf; za sa
mobojc6w. W swym nadmiarze obfitosci taski owo swif;to stawia nas 
w obliczu tajemnicy piekla. Nie chodzi tu 0 doktrynf; wiecznoSc:i 
piekla i ostateczny los pot~onych. Chodzi natomiast 0 modlitewnq 
postawf; zyjqcych , jedynCl postawf;, jak a jest mozliwa w obliczu nie
zglf;bione j tajemnicy. Nie przesqdzajClc 0 niczym, liturgia zdwaja 
modlitwf; za wszystkich zywych i wszystkkh umadych. 

Czym jest pieklo? Miejseem, skCld Bog jest wykluczony. Z tego 
punktu widzenia caly swiat nowoczesny posiada wyra2Jny rys infer
nalny . Jest w tym ogromne pytanie skierowane do kazdego wierz1:l
cego: 00 robic z tym demoniczym swiatem? Myslf;, ze postawa 
chrzeScijanska moZe znaleic wskaz6W'k~ w bardzo starej tradY'cji, 
na kt6rCl 'POwo1u je sif; sw. Jan Chryzostom : podczas liturgii chrzciel
Ille j kaidy ochrzczony umier a z Chrystusem i takze wraz z Nim zs~ 
puje do piekiel i jak Chrystus zmartwychwstaly bierze na siebie 
los grzesznikow. Jakiez to potf;ine wezwanie do p6jscia za Chry...; 
stusem : i my takze mamy zstqpic w pieklo wsp61ezesnego swiata, 
nie jako turysci - jak to okreSlil P eguy m6wiClc 0 Dantem - lecz 
jako swiadkowie swiatla Chrystusowego! 

Tekst litur giczny z Wielkiego Piqtku opisu je zejScie do piekiel 
i ukazuje Chrystusa "wychodzqcego z piekiel jak z palacu zaSlu
bin" . Jest w tym okreSlone wezwanie do malZonk6w chrzescijan
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skich. Trzeba nawiqzac oblubienczy kontakt, stosunek ze swiatem, 
talkie, anawet 'Szczeg6lnie, w jego infernalnym aspekcie, wejsc don 
jak do slubnej 'komnaty, dac swiadectwo powszechnej obecnosci 
Chrystusa. Skoro - jak mowi Izaak Syryjczyk - zasadniczy grzech 
swiata to oboj~ tnosc wobec Zrnartwychwstalego, trzeba si~ nam tru
dzic nad .przywr6ceniem :tej wrazliwosci swiatu i czlowiekowi wsp61
czesnemu. DziS bardziej n:iZ kiedykolwiek kai:dy dom chrzescijanski 
jest miejsce:m spotkania i zjednoczenia, gospoda, na drodze la,cza,cej 
Sw:ia,tyni~ Boga z cywilizacja, 'bez Boga. 

KAPtANSTWO MAtZENSKIE 

W jaki spos6'b malZonkowie m aja, wywierac na swiat ten jakZe de
cydujqcy wplyw. Ot6z poprzez 'Swe kaplanstwo malZeI1s'kie. Wyra
za si~ one w szczegolnych charyzmatach m~Zczyzny i kobiety. M~z
czyzna jest bytem ekstatycznym. Wychodzi z siebie i szu'ka przedlu
2lenia w swiecie p:rzez narz~dzia i czyny. Kobieta jest bytern ensta
tycznym, nie jest aktem, lecz bytem ; zwr6cona ku swej gl~bi, skon
centrowana na i,nrt;erioryzacji, przypomina Dziewic~, ktora zacho
wuje Slowa Bore w swym sercu. Kobieta obecna jest w swifl<cie 
przez calkowity dar z siebie. Fresk w k atakumbach swi~tego Ka
l1ksta ukazuje m~zczyzn~ z r~ka, wyciqgni~tq nad ofiara" sprawuja,
cego eucharysti~. Za nim widnieje kobieta z r~kami wzniesionymi 
w m odlitwie. Dla m~czyzny rzecza, charakterystyczna" jemu wla
sciwa" jest dzialanie - dla kobiety: istnienie. Pozostawiony sobie 
m~zczyzna gubi si~ w aibstrakcjach i obiektywizacjach; gdy ulega 
zepsuciu, zaczyna niszczyc i tworzy swiat zdehumanizowany. KG
bieta rna strzec Swiata, m~czyzn i zycia ,jako matka - nowa Ewa; 
rna tez oczyszczac swiat jako dziewica. Ma nawr6cic rn~zczyzn~ do 
jego roli fundamentalnie kaplanskiej. W sposob sakramentalny rna 
on wnikac w pierwiastki tego swiata, uSwi~cac je i oczyszczac mo
dlitwa,. Kai:dy chrzeScijanin jest przez Boga wezwany do zycia 
z wiary i rna widziec to, czego inni nie widzq, kontemplowac 
Ma,droSc Boza, w pozornym bezsensie historii, stawac si~ swiatlem, 
objawieniem, 'proroctwem, ist sladem "gwaltownikow", ktorzy po
rywaj& niebo i czynla, swoim Kr61estwo (Mt 11,12). 

Tak Duch Swi~ty sprawia, ze w sercach m~6w w schodzi miloS!! 
kaplanska, a w sercach kobiet rnacierzynska czulosc. Du ch kaze im 
otworzyc si~ wobec swiata w trosce 0 wyzwolenie wszystkich bliz
nich i przywr6cenie ich Bogu. Jesli m nich wydobywa si~ ponad to, 
ea doczesne, malZenstwo chrzescijanskie dokonuje przeobrazenia 
czasu . Byt malze nski pogl~bia si~ i staje Epifania" mie jscem obec
nosci jedynego Oblubienca, punktem wyjscia, wsp6lnego wS~Powa
nia z Nim i w Nim ku Domowi OJca. 
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Ewangelia wedlug swi~tego Jana (13, 20) przynosi slowa Pana, bye 
moze najpowazniejsze upomnienie zwr6cone do Kosciola : "ikto przyj
muje tego, kogo Ja posl~ , Mnie przyjmuje , a kto Mnie przyjmuje, 
przyjmuje Tego, k 'to Mnie poslal". Te slowa skierowane SCl takie do 
malego Kosciola, jakirn jest kaZda rodzina chrze.scijanska. Slowa te 
glosZC\, ze los swiata zaleiy od postawy Kos.ciola, od jego tworczej 
umiej~tnosci przyjmowania i staTania si~ 0 przyj~cie, od sztuki mi
losci jego swi~tych. Sztuka ta jest czyms najprostszym i najwznio
Slejszyrn zarazern: rozpoznawaniem obecnosci Pana w kazdym bycie 
ludzltim. 

Tajemniczy 'posiew kielkuje w Kosciele i przygotowuje wiosn~ 
Ducha, swi~to zaiilubin Boga i Jego ludu, dokonuje si~ wreszcie 
W 'kazdym marnenstwie i w kazdej duszy, ktora chce je PrzyjClC. 
Radose paschalna dZwi~czy nowymi tonami. W obliczu pesymizmu 
i zlych obyczajow epoki rozbrznriewaj"l slowa Orygenesa : "Kosci61 
jest pelen Tr6jcy". Kazdemu ugi~ciu si~ pod ci~zarern przeciwsta
wiajCl si~ wspaniale -&Iowa Swi~ego GTzegorza z Nysy : "Moc Boia 
zdolna jest znalezc nadziej~ tam, gdzie nadziei juz nie rna i drog~ 
do ziszczenia tego, co niernozliwe". 

Pawef Jewdokimow 
lIum. Hallna Bortno.llta 
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PRZYMIOTY MAlZENSTWA 

CHRZESCIJANSKIEGO 


Kochanym moim Braterstwu, 
Krystynie i Tadeuszowi, 
t t: drobnostkt: poswit:cam 

Katolicyzm stanowczo odrzuca - t alk dziS modny - mora1ny re
latywizm w spojrzeniu na malZenstwo. "Malzenstwo - pisal 
Pius XI w swojej znakomitej encyklice poSwi~oonej malZenstwu 
zostalo U'stanowione i odnowione nie przez ludzi., ·ale przez Boga. 
Nie ludzie tez, ale B6g, Tw6rca natui'y, i Chrystus Pan, tejze natury 
odnowiciel, nadal prawa malzenstwu, zatwierdzil je i przeduchowil. 
Prawa te nie mogq zatem bye uzalemione od ludzkich upodoban 
ani od jakiejkolwiek sprzecznej z nimi umowy samych malzonk6w... 
Chociaz malzenstwo 00 do swej natury jest ustanow ione 'Przez Boga , 
niemniej jednak i ludzka wola bierze w rrim udzial, i to udzial 
ba.rdzo wybitny. Albowiem korukreme malzenstwo, 0 ile jest zwiClZ
k iem mi~dzy okreSlonym m~zczyznq i dkreSlonq kobietq, pOw staje 
nie inaczej, jak na podstawie dobrowolnej zgody narzeczonego i na
rzeczonej . Ten dobrowolny akt woli, ktorym obydwie strony daj'l 
sobie nawzajem i przyjmujq uprawnienia wlaSciwe malZenstwu, jest 
do zawarcia prawdziwego malzenstwa tak konieczny, ze zadna moe 
ludzkanie moze go zastqpie. Wolnose ta jednak dotyczy wylqcznie 
s twierdzenia, czy kontrahenci rzeczywiScie chcq zawrzee malZen
sllwo i czy chcq je zawrzee z tq osobq. Sarna jednak natura malZen
stwa jest calkowide ·niezalezna od woLnej woli czlowieka do tego 
stopnia, ze kto raz zawar! rnalzenstwo, ten juz podlega jego BoZym 
prawom i is·totnym wyma~aniom". 1 

Ale jak wobec tego wytlumaczye fa'ld, ze w roznych kuiturach 
i w romych epokach historycznych zycie malZerlskie przybieralo 
rozmaite formy? Mozna przeciez podae wiele przyklad6w, ze to, 00 

• Denz 3700-3701 (Brevtarum fldet VTI, 608-609). Caly tekst encykl1k1 byl jut 
po polsku wydany Idlka\crotnle. W zasadzle korzystam z tlumaczenla ks. Stani
s lawa B elcha: Plus XI, Encykltka 0 malzenstwte cllrzesctjansktm (Castl con
nubii) , Londyn 1945. 
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w jednych spoleczenstwach odrzuca si~ jako niedozwolone - np. 
poligarnia, rozwody, praktyki antykoncepcyjne - w innych jest 
uwa±ane za sluszne. Jednynl slowem, zaraz na pocz~tku trzeba nam 
si~ ustosunkowae do kIasY<!Zllego sporu, czy wartosci moralrne ~ 
wytworem Kultury, czy tez - choe realizowane w ramach ikuItu
ry - jednak ~ wobec niej transcendentne. 

ChrzeScijanstwo wyznaje j,ednomaC2lnie drugi z tych poglC\d6w. 
Odmienno§ci kulturowe stan~W"il:\ oczywiScie pot~Zny zesp61 oka
licznoSci, kt6re znacznie modyfik.uj~ moralnC\ wartose Iudzkich cr;y
n6w i postaw. Niemniej istota wartosci moralnych - odnosi si~ to 
r6wniez do malZenstwa - jest transcendentna wobec kultury. 

Nie Iudzie bowiem decyduj~ 0 tyro, co jest moralnll wartoSci~. 
Ludzie jedynie odkrywaj~ te war toSci, albo tei: ich nie dostrzegaj ~. 
R6wniez wrazliwoSc calych rkultur na okresione wartoSci moraIne 
moze bye wi~ksza Iub mniejsza. Jesli Grecy rozumieli, czym jest 
godnose ludzka, a Ba'bilonczycy rue bardzo, me mozna przeciei: stlld 
wyci~gae wniosku, jakoby Grecy godnoSc ludzk1\ wymyslili. Oni j~ 
tylko dostrzegli. Iwlasnie prrez to Ibyli bogatsi od Ba:bilonczyk6w, 
ktorzy tej wartosci jeszczenie znali. Relatywizm, kt6ry nakazuje 
uznawae rownoiz~dnose rozwi~n moralnych, uznawanych w r 6z
nych kulturach i SI"odowiskach za sluszne, k16ci si~ z elemen tarnym 
dosw iadczeniem moralnynl. Mi~dzy czlowiekiem, ktory ceni swojC\ 
godnose, a czlowiek:iem, ild6ry nawetnie wie , ze jll posiada, istnieje 
po p rostu roZnica calej klasy. Podobnie - przepraszam, zesi~gam 
po przyklad tak drastyczny - fakt, ze hitlerowcy swoje ,post~po

wanie uznaw ali za sluszne, nie zniech~cil cywilirowanej Europy do 
por 6wnania ich czyn6w z transcendentnynl kodeksem moralnym. 
Totez jesli k tos dzisiat chce glosic moralny iI"elatywizm, mum siE: 
jakoS 'ustosunkowae do faktu, ze byl proces norymberski. 

Sp6jrzmy z tego punktu wid.zenia na m alZenstwo. C6,;; z tego na 
przyk lad, ze w jakiejs ikulturze dopuszcza 'si~ poligarni~? M~zczy.zma, 
kt6ry zgodnie z dbyczajami ·swojego p lemienia rna kiika zon, moZe 
oczywiscie bye ez!owiekiem uczciwym. Ale popatrzmy rzeteinie : 
jego malZenstwo jest przede wszystkim wsp61notll ekonomicznll 
i s eksualnC\. PraktyC2Jnie przed tamtynli Iud?mri zamkni~te jest to, 
co w malZenstwie najcennie jsze : jednose duchowa m alwnk6w, ta 
jednose, kt6ra - jak powiada Pius XI - powiJnna byc wczeSniej
sza i scisIejsza niZ jednose cia!. 

J aSli jakieS nasze pogilldy na temat ma!zenstwa ~niezgodne 
z obiektywnym porzlldkiem moralnym, to rzecz jasna ;porz~dek mo
r alny pr zez to si~ me zmienia, Illatomiast m y jestesm y wowczas zu
bozeni, a cz~to wypaczeni. To'tez powinno nam zalezee na tyro, .aby 
Illasze ;pogilldy, a zwlaszcza nasze ,postawy byly zgodne z prawd/il 
moralnCl. 
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OkreSliwszy, w jakim duchu zamierzam pisae 0 malienstwie, 
mog~ przystqpic do tematu. Ot6z zamierzam om6wie trzy przymioty 
malzeflstwa chrzescijaflslkiego : wieJ'll1osc, ploooosc i sakramental
nose. Bazuj~ tu nakla:sycznym, pochodz&cym jeszcze od sw. Augu
styna, rozr6znieniu trzech d6br malienstwa, ktOrymi Sl:\ dzieci, wier
nose malzenska i laska sakramentalna. Pami~tam oczywiScie 0 tyro, 
re cz~stokroc w podr~ikach teologii problem przymiot6w mal
reilstwa ujmuje si~ inaczej, ze omawia si~ przede wszystlkim mo
nogamicznose malreilstwa i jego nierozerwalnosc. Uj~cie sw. Augu
styna wydaje si~ jednak Ibogatsze, a przy tyro umieszcza w pogl~
biaj<\cym kontekscie rownieZ prdblematyk~ monogamicznosci i nie
rozerwalnoSci. 

WIERNOSC MAtlENSKA 

Wiernosc jest wewn~trzD.l:\ cech l:\ prawdziwej 'PTzyjaZni. Wierno
sci domaga si~ zwlaszcza przymierze, czyli przyjaiil uroczyScie za
przysi~rona. Ot6z ani przyjazfl ani przymierze ,nie zl:\dajl:\ bynaj
m niej wyl<\cznoSci, kazdy moze miec przeciez wielu przyjaci61. Mu
simy wi~c postawic sobie pyitanie, na czym polega specyfika przy
jaini mi~dzy malwnikami i przymierza roalzeilskiego. Jak wiemy, 
zasada wyl<\cznosci jest tutaj czyms niezwy:kle istotnym, a jej na~ 
ruszenie jest slusznie uWaZane za 'Zdrad~. 

Warto przypomniee.. ze wedlug Pisma swi~tego jeszcze jedno przy
mierze domaga si~ wylC\cznosci. Az strach ,por6wnywac je z przymie
rzem malZenskim, ale sama Pismo Swi~te il;ak czyni. Chodzi 0 przy
mierze czlowieka z Bogiem. PrzYPatrzrny si~ wi~c, dlaczego wy
lqcznosc n aleZy do istoty tego przy;mierza. Porooze nam to zrozu
miee sens wylqcznoSci w przymierzu malzetiskim. 

Juz dajC\c dek alog, Pan Bog si~ przedstawia jako Bog zazdrosny, 
Ik t6ry nie zamierza ludzkiego serca dzielie z bozkami: "Nie b~dziesz 
mial bog6w obok mme!... Nie .b~dziesz si~ 'klanial przed 'nimi i rue 
b~dziesz im sluZyl, poniewaz Ja Pan, tw6j Bog, jestem Bogiem za
zdrosnym" (Wj 20, 3 i 5). Pan Bog czuje si~ zniewarony, jesli k tos 
probuje sluzyc jednoczesnie Jemu i bozkom. Tak czynily mael 

J udea, k t6re "popeln:ialy nierzqd ze 'Swoimi boZkami... Bo gdy 
ofiarowaly swych syn6w 'boikom, to jeszcze w tyro samym dniu 
wst~powaly do swiqtyni, bezczeszczqc jC\" (Ez 23, 37 i 39); "CD? 
Krase, mordowac, cudzolozyc, krzyrwoprzysi~gae, skladae Baalowi 
ofiary i biegae za obcymi bogami, ktorych nie macie - a .potem 
przychodzicie i stajecie ,przede Mnq w tyro darou, ktory nosi imi~ 
Moje, i m6wicie : Jestesmy zabezpieczeni! - aby popelniae dalej 
te wszystkie obrzydliwosci!" (Jer 7, 9 n). 

Dlaczego Bog zqda , zeby Go kochac - przynajmniej starac si~ 

i 
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Go ta:k kochae - "z calego serca, ze wtSzyst kich sil, z calej duszy"? 
Dlatego, ie Boga winny sposob w og6le kochae nie mo2ma. Bo
gu - tak, jak prawdzie i dobru, ktore od Niego pochodzq - alba 
si~ jest (stara si~ bye) oddanym carkow icie, albo uiywa si~ ich dla 
celow rzekomo od nich wa7miejszych. Ta druga postawa bezczeSci 
prawd~ i dobro, odziera je z przyrodwnej im godnoSci. Jesli ktoS 
bez ienady raz broni dobra, a drugi raz zla, zaleinie od swoich 
dorainych celow, to przeciei jego opowiedzenie si~ - od czasu do 
czasu - po strpnie dobra tylko je bezczesci. Jest czyms ublizaj1o\
cym dobru stawiac je na rOW1Ili ze zlem, albo czynic zen tylko sro
dek- do osi1o\gni~cia jakichs przemijalnych korzysci. 

Odchodzenie do Boga od 'bozkow, alba jednoczesne klania-nie si~ 
Bogu i bozkom, Pismo swi~te nazywa cudzolostwem. Pan B6g czuje 
si~ poniwny i obrawny, jeSli ·czlowiek stawia Go na r6wni z boZ
kamL Boilkowie bowiem s1o\ to sHy me tylko nizsze od Boga, one S1o\ 
r6wniez niZsze od czlowieka. To me czlowiek rna im sluzye, ale 
one powinny siuiye czlowiekowi. Dlatego tez one rue 510\ zdolne ko
chae czlowieka. Podniesione przez czlowieka do rz~du wartosci naj
WYZszej, one posluguj1o\ si~ czlowi~kiem. Czlowiek zreszt1o\ r6wniez 
posluguje si~ bozkami, w tym sensie, ie spodziewa si~ osi~n1o\c 
w ich sluzbie jakieS doraine korzysci. PoniewaZ zas cala ta sytu
a cja jest niezgodna z natur1o\ rzeczywistosci, sluzba 'bozkom wypa
cza czlowieka i ruszczy. 

Zupelnie inaczej m a sir: na:sza spraw a z Bogiem . B6g kocha czlo
wieka, nieustannie go obdarza, pragnie jego ·rozwoju. B6g ni'e za
slui yl so'bie na to, zeby Go stawiac na r6wni z 'bozkami, ieby Mu 
oddawae tylko cz~se serca, a drug1o\ cZr:Sc bozkom. Bozkowie Sq to 
sHy wzajemnie sobie przeciwstawne, nawzajem si~ niszczqce. Ot6z 
Pan B6g nie zamierza Wikraezac w tr: walkr: na zasadzie jednego 
z partnerow. W sercu m szczonym przez wrogie sobie namir:tnosci 
B6g nie zamieszka. B6g walczy z silami zla zupelnie inaczej nii one 
same mi~dzy sob1o\ : On jest Budowniczym Dobra i Dawc1o\ MHosci . 
"C6z wi~c ma wsp6lnego sprawiedliwose z niesprawiedliwosci1o\? 
Albo coz ma wsp6lnego swiatlo z ciemnosci1o\? Albo c6z za wsp6l
nota Chrystusa z Belialern lub wierz1o\cego z niewiernym? Co wresz-. 
cie 11o\czy swi1o\tynir: Boga z boZkami?" (2 Kor 6, 14-16). 

Slowem, odejscie od zasady wyll\cznosci w milosci czlowieka do 
Boga jest zarazern odejsciem. od samej milosci i wlaSnie dlatego 
wiernose jest tu r6wnoznaczna z wy11o\cznosci1o\. CoS podobnego jest 
w milosci malienskiej, totez czyny naruszaj1o\ce wy11o\cznose tej mi
losci zawsze S1o\ zdrad1o\. Cudzo16stwo ma si~ do milosci malienskiej 
mniej wi~cej ta'k, jak balwochwalstwo do milosci Boga, tzn. ni.:szczy 
milose mafzensk1o\. S1o\ to postawy zupelnie sobie przeciwstawne i nie 
dopogodzenia. 
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Dlaczego? WspohnalZonek jest przeciez tylko skonczonq i ulomnq 
istot q, dlaczegoz wi~c miala:by rnu si~ :nalezee analogiczna wylqcz
nose jak nieskonczonernu i wszechdoskon alemu Bogu? 

Zeby to zrozumiee, t rzeba zdbaczye nast~pujqcy paradoks zwiqZku 
malZenskiego. J est !to zwiqzek, ikt6rego rpierwszym celern jest zro
dzenie i wychow a:nie dzieci. A zatem - cytuj~ Piusa XI - ,;przez 
malZenstwo lqczq si~ ze sobq i zrastajC\ dusze, a zrastajq si~ wcze
Sniej i scislej roz ciala". Zauwaimy paradoks : zlqczenie cial jest 
cZymS wtornym w malzenstwie, mimo ze pierw,gzym celern rnal
zenstwa Sq dzieci. 

W tyro p aradok sie kryje si~ prawda 0 nieslychanej godnosci czIo
wieka , a takZe 0 swi~tosci i godnosci ludzkiej pici. Czlowiek jest 
istot<\ na t ej ziemi w yjqtkOWq, on jeden jest obdar zony iyciern du
chowym i w ezwany do zycia wiecznego , tot ez okolicznosci jego 
przyjscia na swiat powinny 'bye s zczeg6lne. Czlowiek w irnien si~ ro
dzie z prawdziwej milosci. J est wolq Bozq, aby dziecko bylo owo
cern prawdziwej rnilosci, jej znalkiem i piecz~ciq. J ezeli dziecko ro
d2li: si~ inaczej , jesli jest owocem r aczej zwierz~cej nami~tnosci niz 
milosci, znaczy to, ze rodzice nie rozumiejq swo jej wlasnej godno
Sci ani sensu wlasnej p k i. 

Ale trzeba wziqe poprawk~ na to, ze wszyscy jestesrny grzeszni. 
Wiernose i wylqcznose milosci rnalZenskie j rnajq si~ przeciez urze
czywistniae w swiecie rea}nym, a ludzki swiat jest obecnie nazna
czony grzechern. Fakt t en zmusza n as do rozr6znienia idealnego 
modelu m alzenstwa oraz praktyeznych sposobow jego realizacj'i. 

Zacznijrny od opisu rnalZenstwa idealnego, ktore w petni urze
czywistnie mogliby tylko ludzie wewn~trznie zharmonizowa'ni, bez
grzeszni . MalZenstwo takie od samego poczqtku cechowalaby do
skonala jednose dusz, a wi~ nie tylko jednoSe uczue, nie tylko ja
kas estetyczna wznioslose wzajemnej bliskosci, nawet nie tylko jed
nose woli. Praw dziwa jednose dusz jest jui: rzeczywistosciq trans
oondentnq wobec zmiennych kolei czasu , rna W SQibie cos wiekuiste~ 

go. Malzonkowie byliby wi~c n ie tylko sobie wierni, oni byliby 
w ogole niezdolni do niewier noSci. Doskonala i nierozerwalna wier
nose bylaby w6wczas nie t ylko obowiqzkiem, nie tylko postanowie
niem i pragnieniern takiego m alZenstwa , ale samC\ jego naturq. J ed
nose ciala, dajqca poczqtek 'now emu zyciu, bylaby w6wczas bez 
reszty przesycana duchern. 

Grzech, kt 6ry znieksztalcil wszystkie sfery ludzkiego zY'cia, 
w prowadzil nieporzqdek r6wniei w zycie rnalZenskie. Malzenstwa 
ludzi podleglych grzechowi nie cechujC\ si~ niestety wewn~trzn!\ 

niemoznosciq niewiernosci. Wielkie uczucia okresu narzeczenskiego 
wyrazajq d.z:iS jedynie t~sknot~ za jednoSc:iq dusz, albo co n ajwyiej 
zaledwie jakieS kielkowanie tej jednosci. GdY'by bylo inaczej, nie 
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byloby tylu rozwod6w ani grzech6w cudzolostwa, a uczciwi mal
Zon!kowie nie podlegaliby tylu pdkusom rozwodu i niewiemoSci. 
Niestety, iadna para przystwujqca do oltarza rue jest scemento
wana w taki spos6b, zeby 'byla wewn~tr:zm:ie niezdolna do. niewier
noSci. 

Zara.zem me IPrzeStalobye Wo.lq Bo±q, aby nowi ludzie ro.dzili si~ 
w IPrzestrzeni prawdziwej miloSci. A prawdziwa milose przenika 
duchem wszystko, co w okolicznoSciach przyjscia cilowieka na 
swiat zwierz~ce. Prawdziwa milose ponadto jest nieprzemijalna, 
nie podlega rdzy czasu. J,ak to? - cmnie nam si~ ,pytarnie - czyzby 
wi~c Bog z~dal od nas niemozliwego? Dlaczego, znajqc masz grzech, 
zqda od nas, abysmy zyli jak bezgrzeszni? 

Dochodzimy do sedna problematyki wiernoSci malZenskiej . Pan 
Bog oczywmcie :Mla grzech, ale w laSnie cale Zyci.e mamy 'PO to, aby 
usuwae jego skutki i - w oparciu opomoc Bozq - dojse do prze
znaczonej nam pelni. Milose malzenstwa idealnego recho.walaby we
wn~trzna niemoinoseniewiernosci. Milose malzenskq w obecnej na
szej sytuacji, w sytuacji grzesznikow, musicechowae dqZnose do 
tak pelnej jednosci dusz, aby jej rozerwanie nie 'bylo jui: moiliwe. 
Dqimose ta jest poparta publicznym - w obliczu Boga i Kosciola ~ 
postanowieniem takiej jednosci i przysi~gq, kt6re majq 'Pomagae 
w wytrwaniu, a zarazem tajemnkzo uobecniajq to, co w ,pelni jesz
cze me osiqgni~te. 

Oto dlaczego prawo Boze tak Ibezwzgl~d:nie zakazuje zlqczenia 
seksualuego przed i poza mali:enstwem. Bo nawet w malZenstwie 
jednose cial nie jest wyrazem doskonalego zjednoczenia dusz. Jed
nose dusz jest czyms, co w normalnym malZenstwie w prawdzie jui: 
istnieje, ale zarazem co si~ dopiero tworzy. Zlqczenie cial wyrai:a 
jednosc dusz, ale jeszcze cos wif;cej: jest decyzjq, aby t~ jednosc 
doprowadzie do konca, az do jej pehri.2 Zlqczenie cia! jest bowiem 
wejsciem w te swi~te i grozne (00 szczegolrrie nararone n a profa
nacj~) rejony, gdzie rodzq si~ nowi lu dzie, a wi~c szczegolnie musi 
bye zlqczone z milosciq i pragnieniem milosci coraz wi~kszej i 00

raz cz~stszej. J e.sli ktos wchodzi w te rejony bez milosci, jest pro
stym rozpustnikiem. Ale w te rejony nie mozna wchodzie nawet 
ludziom zwiqzanym przyjazrriq i milosci.q, je.sli rue podj~1i oni jeszcze 
ostat ecznej decyzji, ze swojq milose b~dq rozwijali az do smierci. 
Decyzja zas raz podj~ta jest rueodwolalna - dotyczy bowiem tego, 
00 duchowe, a wi~c tego , co z n atury iponadczasow e. 

• PrawdopodobnJe ta lntuicja (nJekonJecznJe zresztlj w peW u§wiadomiona) 
lezy u padstaw pogll\du, szeroko wyznawanego w ·srednJowieczu, ze malZen
side zll\czenJe cial ostatecznie cementuje zwiljzek malzensld. Jak wiadomo, r6w
nlet w KO§ciele dz1sie:!szym maU:enstwo nJedopelnJone podlega jeszcze rozwllj
zaniu. Ta sarna in.tuicja kaze nam uwaza<! maltenstwo bezdzietne ' za r6wnie 
9wlElte i nJerOlZwlqzywalne, jak maltenstwo posladajqce dziec1. 
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JaSti 'ktoS rozumie, Ze ludzka plciowoSc jest naznaczona jakl:\s 
tajemniczl:\ swic;:toSci.l:\, zasady te bc;:dl:\ dla niego oczywiste. Kto zaS 
tego nie rozumie, prawo Boze dotyczqce przeZywania swojej plci 
bc;:dzie mu sic;: za1pewne przedstawialo jedyrue jako zbi6r surowych 
za.kaz6w, ktorych sensu trudno dociec. O,t6i z call:\ pewnoscil:\ nie 
rozumie sensu swojej plciowosai. taki czlowiek, dla kt6rego zwil:\
zek plciowy jest tylko mocniejszym wyrazem wzajemnej sympatii 
i :przyjaZni, a1!bo pr{)bl:\ 'Pl'zezwycic;:ienia samotnosci i izolacji, alba 
calkiem jui prymitywnie - przygodl:\. 

Przepastna r6Znica mic;:dzy wsp6l::i:yciem maM:eiiski.rr). a cudzoloz
nym polega ,na tyro, ie pierwsze jest ,(lub maZe 'bye) otwarte na 
milosc, kt6ra jest mocniejsza nii czas i Ibc::dzie trwala zawsze, a dru
gie jest na takl:\ milosc zamkni~te. "Przemija swiat, a z nim jego 
pozl:\dliwoSc, kto zag wypelnia wolc;: Boil:\, ten otrwa na wieki" (1 J 2, 
17). Czlowiek,ld6ry przeZywa swojl:\ plaiowose niezgodnie z tq mi
roscil:\, do ktorej wszyscy zostaliSmy wezwani, sam na siebie spro
w adza Smiere. Bo w tych sprawach !l1aprawdc;: chodzi 0 zycie. Wie
dzieli 0 tym juz ludzie Starego Testamentu, oto wyjqtek z satyry 
na cudzolozrokow, zap:i:sanej w Ksic::dze Przysl6w (7, 21-23) : 

"Omamila go (rozpustna m c;:zaltka) dlugl:\ przemowq, 
pochlebstwem swych warg go uwiodla ; 

podqiyl za mil niezwlocznie, 
jak w6l, 00 idzie na :rzez, 

jak jelen zwil\Zany powrozem, 
a:i: strzala .przeszyje wqtrobc;: ; 


jak ptak, co miota sic;: w sidle, 

n i e sw i a d .0 m, Z e i d z i e 0 z y c i e" . 


Oto dlaczego m.i1.oSc m~zenska domaga sic;: wylqC2ll1osci, a nie
wiernosc jest krzywdq wyrzqdzonq wsp6lmalzonikowi i niszczy 
zwil\Z~k maM:enski. Nie moina jednoczeSnie swoje j plciowosci skie
rowac ku iyciu i ku Smierci, t aik jak rue moma jednoczeSnie sluzye 
Bogu i 'boZkom. Cudzol6stwo :jest wyrazeniem swojej plciowoSci 
w duchu tego swiata, kt6ry przem:inie razem z tym Swiatem. Kto 
sic;: dopuszcza cudzol6stwa, l'ownieZ swoje malZenstwo rprzeiywa 
w duchu tego swiata. W malZenstwie jest moztiwa nawet rozpusta, 
tm. wspolZycie plci.owe 'zezwierzc;:cone, rbez milosci.3 Tyro bardziej 
moiliwa jest w malZenstwTie milose itylko do czasu, milose pic;:kna 
moze, ale nie dose duchowa, zeby przetrwae r6me 'Przeciwnosci. 

Ot6z ikai:da ro~usta, r6wnieZ ta w m alZenstwie , sprowadza na 
czlowieka Smiere. Gl~boko wyraia t~ prawdc;: symboliczna opowiesc 
z Ksic::gi Tobiasza 0 siedmiu Ikolejnych mC;:Zach Sary, kt6rzy pomarli 

• Par. wstrz!\saj!\ce wyznanla ~OB, opubllkowane przez S. Mallrowskiego, Nasza 
przyszlotc?, W Drodze 5 (1977) nr 2 s. 92-97. 
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w cza:sie nocy p<.>Slubnej , dlatego ze t raktowali malZenstwo na spo
sob zwierzqt. Z drugiej strony nie wystarczy, ze milosc malZeiiska 
jest pi~kna, aby przetrwala czas. Mi~dzy milosciq duchowq i milo
sciq duchowq moze istrriee jakosciowa roznica : jedna miloSe ducho
'Wa zbliza si~ do wewn~trznej niezruszczalnosci, druga jest 'Pi~kna 
tylko w t aki sposob, w jaki bywajq pi~kne rzeczy tego swiata. 

Zakonczmy te rozwa:iania w ie:tkimi wezwaniami Pisma swi~tego 
na temat wiernosci malZenskiej. Najpierw z proro'ka Malacbiasza: 
"B6g wi~cej nie popatrzy na dar ani oie przyjrnie z r~ki waszej ofia
ry, kt6rej by Ipragnql. A wy si~ pytacie: dlaczego? Dlatego, ze Pan 
byl swiadkiem porni~dzy tobq a zonq twojej mlodosci, k!torq 'prze
niewier czo opusciles ! Ona byla twojq towarzyszkq i zonq twego 
przymierza. Czyi; ow Jeden nie dal przykladu, ten, ,ktorego ducha 
w yscie spadkobiercami? A czegoz ten Jeden pragnql? Potomstwa 
Bozego ! Strzezcie si~ tedy w duchu waszym : wobec zony mlodosci 
twojej n ie .post~puj zdradliwie!" (Mal 2, 13-15). 

I wieczrue aktua1ne wezwanie z Listu do Hebrajczykow : "We 
czci niech b~dzie malzenstwo pod k a:idym wzgl~dem i loze Qieska
lane, gdyz rozpustnikow i cudzoloZnikow oSqdzi Bog" (Hebr 13, 4). 
Oraz slowa samego Chrystusa : "Slyszeliscie, ze lpowiedziano: Nie 
cudzoloz. A J a w am powiadam : Kazdy, kto rpoz/fdliwie patrzy na 
kobiet~, juz si~ z niq cudzolostwa doptiScil w swoim sercu" (Mt 
5, 27- 28). 

PLO DNO SC MALZENSKA 

Nauka 0 czystosci m alZenskiej jest oCzywIsCle trudna inieko
nieczrrie popularna.4 Ale przeciez Kosci61 nie moze zaprzec si~ Chry
stusa i przys tosowac Jego n auki do ludzkich pl"agnien, bo r acze j 
swoje pragnienia powin nisrny dostosowywac do nauki Chrystusa. 
Na tern at cytowanych przed chwilq s16w Chrystusa pisze Pius XI: 
"Tych slow Chrystusa Pana nie moze uniewazruc nawet zgoda dru
giego z malZonk ow , wyrazaj!\ one bowiem prawo Eoze i n aturalne, 
k torego :ladna wola ludzka n ie rnoze lamac lub uchylac. Aby wier
nose rnalZenska zajasn iala w calym blasku, powinno nawet intym
ne w spolzycie rnalZonkow nosie znami~ skrornnosci. MalZonkowie 
powinni we wszystkim kierow ac si~ prawem Boiym i naturalnym 
jako normq i starac si~ zawsze post~powac zgodrue z wolq najrn~dr-

• Tylko w przypisle zasygnalizuj~ zwyczaj czasowego powstrzym ywania si~ od 
potycla m aliensldego ze wzgl~d6w r ellgij nych. Byl on znany jut gw. Pawlowl: 
,,Nle u n lkajcie jedno druglego, chy ba :!:e na pewien czas, za obop6ln !\ zgodl\, by 
oddac sl~ modlltwle" (1 Kor 7, 5). Pisalem 0 tym w artykule: WteZkt p ost w daw
nym KoScteZe, W Drodze :; (1577) n r 2 s. 31- S1. 
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szego i najswi~tszego Stworcy z gl~bokq czciq dla dziel Bozych".5 
Otoz latwiej jest zachowac "Bo:i:e przykazania, jesli si~ doswiad

cza ich sensu. Probowalismy wyzej pokazac, ze wiemosc malZenska 
to me tylko powst rzymywanie si~ od cudzolostwa, ale rowniez ,nie
usta!lU1e 'p0g1~bianie milosci malZeilskiej i nasycanie jej duchem. 
Slowem, fundamentem wti.ernosci jest czystosc milosci malZenskiej. 
Ale czystosc jest ponad warunkiem prawdziwie ludzkiej plodno
sci. Wystarczy proSty opis, czym jest ludzka plodnosc, zeby to zo
'baczyc. 

Lud2lkq p lodnosc naleZY bezwzgl~dnie widziee w kategoriach daru 
Bozego. "Dzieci Sq n ajcenniejszym darem malZenstwa i rodzicom 
rprzynOSZq najwi~cej dobra ... Dlatego prawdziwy szacunek dla mi
loScl m a1i:enskiej i caly sens zycia rodzinnego zmierzajq do tego, 
zeby m alZonkow ie, nie zapoznajqc pozostalych celow malzenstwa, 
sklonni byli m~znie w sp oldzialac z milosciq Stw6rcy i Zbawiciela, 
ktory przez ruch w ciqz powi~ksza i wzbogaca ' swojq rodzin~".6 
Ostatni sobor powtarza t u tylko tradycyjnq nauk~ Kosciola na ten 
temat. 

Zwroemy uwag~ na paradoks, zaw arty w poj~ciu daru Bozego 
i trafnie podkreSlony w powyZszym telticie. Mianowicie dar BoZy 
nie zawsze jest latwo przyjqC, jego przyj~cie moze niekiedy wyma
gac m~stwa i ofiary. Tu wlaSnie leZy przyczyna, dlaczego chrzesci
janie malej wiary zapominajq 0 tym, ze dziecko jest darem Bozym. 
"J akiZ to dar - pytajq zdziw ieni - jesli wymaga tylu oflar i po
swi~cen? " 

Po prostu nie rozumiemy t ego, co duchowe, rue umiemy gl~jej 

obserwowac zycia. Bo w eimy samq miloSc ma1i:enskq. Polega ona 
na tym, ze mqz sklada sj~ w darze ronie, a zona m~zowi. Ale r 6w
nieZ na tym, ze mqz przyjm uje dar, jaki mu z siebie sklada zona, 
i odwrobnie. Ot6z zarowno zloienie si~ w darze drugiemu, jak przy
j~cie daru z drugiej osoby jest czyms pi~knym, ale teZ trudnym 
i wymaga ofiary. Osoba to nie rzecz, przyj~cie daru z osoby wy
maga pr acy i poswi~cenia. Ale tel d ar z osoby jest nieskonczenie 
wspanialszy od wszystkich darow rzeczowych. 

OczywiScie, istniejq sytuacje, lkiedy m alZonkowie bar dzo nama
calnie doswiadczajq, :i:e dziecko na'Prawd~ jest darem Bozym j w6w
czas zadna ofiara nie jest za w ielka , byleby tylko t en dar otrzymac 
i utrzymac. Wystar czy wczuc si~ w przezy cia m alZonk6w bezdziet
n ych, albo w szcz~scie malZonk 6w , k t6rym po dlugim j pelnym nie
pewnoSci oczekiwaniu urodzilo si~ wres2lcie dziecko. Jak wielkim 
darem jest dziecko, doswiadcza si~ r6wniez w 6wczas , kiedy jego 
Zycie znalazlo si~ w niebezpieczeilstwie, alba k iedy okoli<CZIlosci 

• Den z 3708 (B reviarum fidei VII, 812). 
• Konstt/tucja duazpaBter,/ca 0 Ko'cteJe III 'wlech, wlp6ZczIIsnym 58. 
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uniemoZliwiajij normalne iprzebywantie razem z dzieckiem. 0t6Z 
Kaide dziecko jest darern 'BoZyrn., doslownie kaide. Rowniez dziecko 
pod jakimkolwiek wzgl~dem uposledzone - bo rOwnieZ one jest 
osobij, a wi~ istotq wartij miloSci; je:Sli zaS wartij miloSci, to i 'bo
gacijcij tych, ktOrzy jij ikochajij. 

Z faktu , ze cmecko jest darem Bozym, wymikajij wallie konsek
weIleje. Po pierwsze, me chciee dziecika, ktore zaistnialo, jest grze
chern przeclwko samemu Bogu. Moma me chciec dziecka 'Pl"Zed• 
jego lpocz~ern, z chwilij jednak, kiedy one juz .istnieje, rodzice 
majij dbowiijzek je przyjijc. Wi~cej , one wtedy musi. bye chciane, 
ono rna prawo do tego :przez sam fakt, ze iyje. Poj~cie "dzieako 

. niechciane", stosowane do dziedka juz zyjijcego, jest jakims mon
strualnym meporozumieniem i krzywdij. Rozumiem, ze poruszam 
problem tmdny, ze istniejij sytuacje, kiedy malionkowie mUSZij si~ 
pot~nie przelamywac, zanimpowiedzij nowemu zyciu: tak 1 Nie
mniej ostatecme rozwiijzanie moze byc tylko jedn~: nale.zy dziecko 
przyjijc i to przyjijc z radosciij. 

Sijdz~, ze latwiej jest wtedy podjijc decyzj~ zgodnij z wolq Bozij, 
jeSli samemu \Si~ cem swoje wlasne zycie. Bo nasze iycie ,tez jest 
darem Bozym - me ty1ko ilia innych, przede wszystklm dla nas 
samych. Nasze zycie naprawd~ nie jest podle, jak czasem jestcimy 
sklonni sqdzic w chwilach przygn~bienia, i doprawdy nie mamy 
racji, jesli je niekiedy iPrzeklinamy. Na:sze zycie jest przede wszyst
kim pi~ne :cho6by tylko przez to, i e mozemy kochac ilIUlych i czy
nic ddbro. Musimy wi~cej dzi~kowac Bogu za dar w la:snego zycia, 
w6wczas wi~cej b~dziemy umieli cenic zycie mnych i oieszyc si~ mm. 

Po wtore, z faktu, ze dziecko jest darem BoZym, wynika para
doksalnie, ze me jest ono wla&nosciq rodzicow. Wszystko, co jest 
przedmiotem Bozego daru, rue przestaje nalere'c do Boga, dotyczy 
to zwlaszcza osob. Ponadto, jeSli j a'kaS osoba jest przedmiotem da
m, przez ten fakt tym wi~cej nalezy do samej siebie. Osoba-dar 
staje si~ ,bowiem jakby cz~sciq oso'by obdarowanej, natomiast sta
nowczo me jest jej wlasnosciq. Ludziom, ktorzy majq elementarne 
doswiadczenie miloSci, nie trzeba chyiba udow adniae, ze przynale.z
noSe oso'by do osoby poprzez milooc czyni k azdq z tych oooh bar
dziej 'sobq, pogl~bia ich tozsamose. 

KaZda bowiem prawdziwa milose jest odblaskiem Tajemnicy 
Tr6jcy. W Bogu bowiem paraddks milo.sci realizuje si~ najpehriej . 
Osoby Boskie tak nieskonczenie 'nalezq d o siebie nawzajem , ze ist
niejq t& samq, jednq jedynq, Bosk q naturq, a zarazem toZsamoSe 
i odr~bnosc Ojca, Syna i Ducha Swi~ego jest nie tylko rea1na, ale 
nieskonczenie gl~bsza ,niz tozsamose i \.'<lr~hnoSe osob ludzkich, tak 
gl~boka, ie me jestesm y n awet 'W staniE:. jej sobie wyohrazie. ToteZ 
wlaSnie Tajemn ka Tr6jcy dootarcza nam kryterium, jak rozr6Znie 
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milose iPrawdziw<\ od nieprawdzirwej: nieprawdziwa 'polega na osi<\
ganiu jednoSci poprzez wzajemne lu:b jednostroIli1le rozplynit:cie si~ 
w sabie, poprzezzatrat~ rtoZsamosci przynajmniej jednej ze stroll; 
w mHosci zaS prawdz!.wej im wi~ksza jednose os6b, tyro gl~bsza 
toZsamose kaZdej z nich. 

Po trzecie. J es!i dziecko jest darem Bozym, to nie tylko wymaga 
inwestowania w me milosci, ale zarazem samo wspaniale obdarza. 
Dar Bozy jest bowiem zawsze wspanialy. Dziecko oIbdarza od pierw
szych chwil swojego isfm:ienia. Mimo :iZ 0 tyro. jeszcze me wie. Oto 
jak bardzo prawd<\ jest, Ze od Boga wyszliSmy i dla Niego zyjemy, 
oraz ze milose jest (powinna 'bye) najwazniejszym wymiarem rna
szego ludzkiego losu. Eo skqdze dziecko - jeSlinie od Boga - rna 
t~ wspanial<\ zdolnosc obdarzania irulych. J aSli zaS rna zdolnoSe 
obdarzania, jeSli jeszcze ,przed dojsciem do uZywania rozumu, a na
wet jeszcze przed u:rodzeniem, moze bye aktywnym uczestnikiem 
miloSci, znaczy to, Ze od samego poczqtku jest pe!nowartosciowq 
osobq. 

Prawdziwie ludzka plodnose obejmuje oczywiscie uksztaltowrune 
calego czlowieka, r6wniez jego ' ducha. ToteZ malZenstwo .jest tyro 
bardziej plodne, im .gl~biej jest zanurzone w warloSciach ducho
wych. Potrafi bowiem w6wczas ,prawdziwiej wprowadzie i wtaje
mniczye swoje dzieci w te gl~bokie wymiary r zeczywistosci, kt6
rych sarno doSwiadcza na co dzien. Totez Pismo swi~te, kt6re ,prze
ciez tak wysoko ceni wielodzie1lnose, ostrzega, ze nie kai:da wielo
dzietnose jest praw dziwie lUdZkq ,plodnosciq : 

"Niepragnij wielkiej liczby dzieci, jesli!by mialy bye 
przewrotne, 

ani nie chwal si~ sy.IJ.ami 'beZboZnymi . 
I chciailby 'byli liczni, rue IChe}p si~ nimi, 
je§li bojazni Panskiej nie maj<\ . ~. 
Wif;cej :bowiem moze znac~e jeden niZ tysi<\c 
i lepiej umrzee bezdzie1mym, niz miec dzieci bezbo:ine. 
Przez jednego m<\drego miasto si~ zaludni, 
a IPOkolemie zyj<\<!ych ibez Praw a zmarnieje". 

(Syr 16, 1-4) 

Plodnose m alZerustwa chrzeScijanskiego rna oczywiScie swoje wy
miary szczeg61ne. Ma sluzye m e tyl'ko zyciu staremu (jakim Bog 
oIbdarzyl nas s twarzaj<\<!), kt6r e zostalo skaiolne Smierciq przez 
grzech. Plodnosc malZank6w chrzescijan powinna uczestniczyc 
w Chrystusowym dziele przemiarny star ego zycia w nowe. Byloby 
czymS niezmiernie smutnym, gdyby m alienstwo, kt6re zrodzilo 
dzieci do pierwszego zycia, z wlasnej winy okazalo si~ niezdolne 
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zrodzic je do iycia nowego, zycia dla Chrystusa. PoniewaZ zas wa
rnnkiem prawdziwie ludzkiej plodnosci jest milosc, a warunlti€lll 
nadprzyrodzonej plodnosci - milose nadprzyrodzona, malwnkowie 
chrzescijaii'scy "Sq szczegohrie zobowiqzani do zycia w lasce. Tylko 
wowczas lbowiem mogq wypelnic 10 zadame, 0 ktOrym pi:sze Pius XI : 
"ich zadaniem jest ofiarowac Kosciolowi swe potomstwo 'PO to, aby 
ono przez t~, tak b ardzo plodnq matk~ dzieci Bozych, odrodzilo sit: 
w kqpieli chrztu dla nadprzyrodzonej sprawiedliw osci, i aby s talo 
si~ zywym czlonkiem Chrystusa , uczestnikiem zycia niesmiertel
nego i ostatecznie dziedzicem niebieskiej chwaly - do czego wszy
scy calym sercem t~sknimy" . 

W swietle powyzszego spr o'bujmy zobaczyc ten oto sen:s czY'stoSci 
m alZenskiej. Dziecko jest darem Bozym, a kazdy dar Bozy, zeby 
go w pelni przyjqc, wyinaga czystosci. Rodzicenie PO'trafiq przy jqc 
dziecka naprawd~ jako darn Bozego, jesli me b~dq mieli w sobie 
czegos dziewiczego. &:> w sferze ducha jest zupelnie inaczej niz 
w biologii. Innymi s low y, rodzice nie b~dq w stanie przekazae dziec
ku m ilosci, postawy bezinteresownosci, sprawiedliwosci, poczucia 
lu dzkiej godnosci, jesli w k h duszach b<,;dzie mieszk al egoizm i zwie
rz~ctwo. Dziewicze ro dzicielstwo J~efa i Maryi nie jest bynajmniej 
jakimS niezrozumialym kaprysem Pana Boga, ono jest idealnym 
i niedosciglym, ale naprawd~ realnym wzorem dla wszystkich TO

dzicow chrzescijanskich . Pi~knie mowil 0 t ym kard. Wyszyiiski: 
"Ja k w Mar yi - Dziewicy, Itak i w czlowieku oddanym iyciu m al
zeiiskiemu . m usi pozostae coS dziewiczego. My wolimy rodzic si~ 
z czystych matek ! Czysta ma1Jka przeniesie na swoje dzieci~ niesly
chan ie wiele wartosci duszy, ciala i krwi. Jest to t a jem nica Boza 
w zyciu kai dego czlowieka. Tr zeba miec duio szacunku dla sieibie 
samego. Trzeba pami~tac : jestem dzie ckiem Boga i On mi wyzna
cza zadania zyciow e".7 

Dodajmy na zakonczeme, ze plo d-nose malZer1.ska odnosi sit: prze
de wszystkiim do dzieci, ale n ie tylko do dzieci. Najpierw, przy
n ajmniej chronoI'ogicznie, odnosi si~ do samy,ch m alionkow : w ·tyro 
sen sie, ze milose i wsp61nota malzeilska pogl~biajq duchowo m al
zonkow (w k azdym razie lpowinny pogl~biac), a jednym z podsta
wow ych celow m alZenstwa chrzescijailskiego jest przeciez pomagae 
sobie w zajemnie w swojej w spolnej drodze do zbawienia . Poniewaz 

f s . Wyszynskl, U§wtecenie pracy zawodowej , Paris 1963, s. 55. Zacy tujmy tu 
jeszcze slynne slowa sw. Augustyna, p rzytoczon e m. in. przez Piusa XI w wspo
minan ej tu czt:Sto encykllce: ..Wlara malzenska wymaga. aby m llz 1 zona byU 
zlllczeni szczeg61nll, awletll I czystll mllosclll, aby sle n le mUowaU tak, jak slQ 
mllujll rozpustnJcy. lecz jak Chrystus sw6j Koscl61 umllowal. Takll bowlem re
lIule przeplsal Apostol, m6wlllC: Mezowle, mllu jcle zony wasze, jak 1 Chrystus 
um1lowal Koscl61". Por. m6j artykul, Swtetv Augustlln 0 godnoScf plct, W Drodze 
3 (1975) nr 8 s. 4z-47, 
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zaS kazde dobro (zlo, niestety, rowniez) z natury swojej promie
ni'llje na innych, plodnose milosci malZenskiej wychodzi poza wIa
snq rodzin~ i rozszerza si~ na srodowiska , w ktorych ana zyje. Wla
snie ellatego malzenstwo bezdzietne, ktoremu Bog admowil daru 
rodzicielstwa, jest pe1noprawnym malzenstwem, a w pewnym seIl

sie moze bye nawet szczegolnyrn darem Bozym ella calej spolecz
nooci: jezeli bezdzietni malZonkawie swaje dobre energie kierujq 
n a dziedziny szczegolnie za'niedbane i wymagajqce specjalnych po
swi~en. 

SAKRAMENTALNOSC MAtZENSTWA CHRZESCIJANSKIEGO 

Jak juz z pewnosciq zauwaZyliSmy w trakcie dotychczasowych 
rozwazan, przymioty malzenstwa rue Sq cechami, iktore daloby si~ 
rozdzielic, one na siebie wzajemnie zachodzq, a nawet calkawicie 
si~ przenikajq. Jesli wi~ datychczas nie wspomnieliSmy 0 sakra
menta1nasci malZenstwa ,chrzeScijan'skiego, alba czyll1ilismy. to nie
wyramie, wynikala to jedynie ze sztucznie narzucanej sobie dyscy
pliny. W rzeczywistoSci przeciez zar6wno wiel'lloSc jak plodrrosc 
malZenstwa chrzescijanskiego spebnia s:i~ w przestrzeni laski sakra
mentalnej . 

Sakrament malZenstwa umieszcza wsp61not~ malzensk q i zycie 
rodzinne w obr~bie Kosciola, to znaczy w obr~bie tej Milosci, ja:kq 
Bog n as ukochal w Chrystusie i jakq my ze swej strany probujemy 
addae Bogu.8 Slynne wezwania sw. Pawla z Listu do Efezjan (5, 
21-33), aby malZankowie nasladowali milase mi~dzy Chrystusem 
a Kasciolem, Sq powszechnie :zJnane i nie trzeba ich tu 'przypomin ae. 
Dodajmy tylko, ze milose mi~dzy Chrystusem a Kosciolem nie jest 
ella malZonkow chrzescijanskich tylko jak:ims W2JOrem z zewnqtrz, 
ale rzeczywistosciq, w Iktorej sami majq swojq CZqstk~. WIa§nie 
dlatega ostatni sabor m6gI swoje ro.v.yazania 0 malZeilstwie zakon
czye wezwarniem, aby wierzqcy malZanlkowie "siawali si~ przez ra
doScl i ofiary swojega 'powalania, przez wiernq swojq milose swiad
kami awej tajemnicy milasci, ktorq Pan objawil swiatu SWq smier
ciq i zmaI1twychwstaniem" (KDK 52). 

Co daje malZo'llkom laska sakramental'lla? Odpowiem ikrotka : La
ska sakramentu malzeilstwa jest to moe Baza, dzi~'ki ktorej zwykla 
milooc malZenska staje si~ wi~ksza niZSmiere. Bo nie kazda milose 
jest wi~ksza niz Smierc. Cz~sto milose - skqdinqd wydawaloby si~ 
bar.dzo wielka i wzniasla - nie jest w stanie przetflwae nawet dO' 

I Na temat sakramentarnosci malzenstwa pisalem kilkakrotrue: Malzen stwo chrze
§ct jan ;ako udztal w paschalnllm mtstertum Chrystusa, Ateneum Kaplanskie 75 
(1970) s. 17-28 ; Dlaczego glub k o§ctelny?, W Drodze 3 (1975) nr 4 s . 66-73; Slub 
ko§ci elny z osobq niew!er zqcq, W Dl"Odze 5 (1977) nr 1 5. 109-111. 
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Smieoci, a coz dopiero Smiere przekroczye. Zwykla ludika milooc 
jest Smierlelna tak jak ·czlowiek. 
T~ ,podatnose milosci na smiere wiara chrzeScijanska tlumaczy 

grzesznosciq czlowieka. Pustoszqce dzialaniegrzechu 'l1a tyro wla
snie polega, ze grzech przecina otwarcia czlowieka poza doczesnosc, 
zarnyka go bez reszty i calkowicie w czasoprzestrzeni. Prymitywi
zujerny grzech, jezeli sqdzimy, ie on uniezdalnia do przeZye ducho
wych. Przeciez nawet zbrodniarz moze ,bye kochajqcym ojcern lub 
wytrawnym znawcq sztuki. Grzech jest ojcem smierci, totez weale 
nie m usi .czynie czlowieka zupelnym ~er~ern: ,m e rnusi niszczye 
do tkonca duchowych wymiarow w czlowieku, wystarczy, ze je wtl.o
czy w ramy doczesnosci,podda je s.mierci. 

Sakramenty zostaly nam dane wlasnie jako g:rzeszrrikom . Moe 
Chrystusa przywraca temu, 00 duchowe pierwotnq trall'scendenc-j~ 

wo'bec doczesnooci, ,wyzwala od s.mierci. Spojrzmy z tego punktu 
widzenia na sakrament malZenstwa. Ot6z sakrament rnalzerlstwa : 
1 - zobowiqzuje tych, 'ktOrzy go ,przyj~li, do ulozenia swego zycia 
malZenskiego wedlug zasad ducha, 
2 - udziela mocy Ik>i:ej, ktOra pozwala - mimo ze jestes.my grzesu.. 
ni - owe zasady ducha rzeczywiscie wprowadzae w swoje Zycie, . 
3 - wlewa w malionkow milose nadprzyrodzonq, t~ milose, ktora 
przychodzi z gory i Iktora juz na ,tej ziemi daje nam poczqtek ucze
st'Ilictwa w zyciu wiecznym. Wlasnie dzi~ki darowi tej milooci, do
swia dczenie sw. Paw la: "Teraz to juz nie ja zyj~, to Zyje we mnie 
Chrystus" (Gal 2, 20) - jest mozliwe rowniez w zyciu malzeii.skiim 
i rodzinnym. 
Powtorz~ jeszcze to sarno innymi slow y: Milooe, j akq si~ wiqZq 

rn~zczyzna i kobieta, jest czyms tak wielkirn i swi~tym, ze wlasnie 
ona wedlug zamiaru Stworcy jest naturalnq przestrzeniq, w ktorej 
rna si~ rodzie i wychowywae kazdy czlowiek na ten swiat przycho
dzqcy. Otoz niestety jestesrny grzesznikarni, totez nawet wielka 
i wsparuala milooe rnalZenska miewa swoje dwuzrracznosci. Jest po
datna na rozrnaite ,nieupoTzqdkowane nami~tnosci, k tore h amujq 
kosmiczny i ogolnoludzki krwiobieg milosci. Nawet w Ibardzo uda
nej milooci malZeil:s'kiej zdarzajq si~ elementy egoizmu we dwoje, 
czy zgola egoizm 'Callkiern w ·pojedynk~. Slowern, zwykla ludzka 
rnilose, nawet ta najlepsza, nosi rw sObie zalqzek Smierci. I WIasnie 
dlatego jest nam tak potrzebny salkrament: kochajqcy si~ chrzesci
janie przychodzq do Chry:stusa, a'by przedstawie Mu swojq milose 
i otworzye na Jego przemieniaja;cq moc. Niech On sam oczyszcza 
nasZq milosc z jej dwuznacznosci i wyrzuci Z 'niej ziarno smierci. 
I wlaSnie dlatego Kosciol bezwzgl~dnie nie dozwala swoim d2:ie
ciom Zye w zwiqzku niesakramentalnym. Po prostu () zbyt wielkie 
rzeczy tu chodzi. MalZenstwo jest jec1nym z podstawowych vvy
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znacznik6w ludzkiego zycia i Kosci61 W og61e sobie nie wyobraza, 
aby naprawd~ 'Wierz<\cy chrzeScijanin mogi umicicie t~ talk istotnC\ 
sfer~ swego zyCia poza przestrzeni<\ laski. 

Sakrament pogl~bia nierozerwalnosc malZenstwa. Malzer1:stwo 
W ogole jest nierozerwalne, przypomnial nam 0 tym Pan Jezus: 
"Ze wzgl~du na zatwardzialose waszych serc pozwolil wam Mojzesz 
oddalae wasze zony, lecz na poczC\tku nie bylo tak" (Mt 19, 8). 
W szakze grzech poddal Smierci nawet milose, totez Ibez laski mi
lose pot rafi niekiedy umrzeC sZy'bciej nawetniz sam alowiek. Otoz 
jesli sakrament traktujemy powaznie, je.sli naprawd~ wierzymy, ze 
laska jest wi~ksza niZ grzech i ze jej mocC\ grzechowi mozna si~ 

przeciwstawiac skutecznie, malzenstwo ,sakramentalne musi bye nie
rozerwalne bezwzgl~dnie. Inaczej ublizalibysmy lasce i mocy Bozej. 

Juz slysz~ zarzut : "Alez IbqdZ pan realistq ! Przeciez rownie:i: w mal
zens<twach 'PO slubie koscielnym milooe umiera, a zmuszae wow
czas ludzi do kontynuowania swojego malZenstwa jest okrucien
stwem!" - I oto doszliSmY donie~iernie waimej prawdy. Mia
nowicie laska Boia przychodzi do czlowieka taikiego, jaikim on jest. 
Je.sli jest on d zieckiem, ,nie uiywaj<\cym rozumu, alba chorym, kto
ry utracil przytomnose, laska chrztu Iub ,rozgrzeszenia ogarnia go 
rzeczywiScie, bez jego aktualnej w spOlpr acy, dlatego ze Bog kocha 
kazdego czlowieka bez wyj<\tku i k aidego kocha w jego aktualnej 
sytuacji. Ale je.sli czlowiek u:i:ywa TOzumU i jest zdolny do kiera- , 
wania wlasnym zyciem, laska Boza tez ogarnia go stosownie do 
jego aktualnej sytuacji, :tzn. trzeba jq przyj<\e poprzez duchowq i mo
raln<\ prac~. Przeciez gdyby Bog inaczej udzielal nam laski, byloby 
to niezgodne z naSZq lUdzkq godnosciq. Ale dlatego, ze udziela nam 
laski wlasnie w t aki spos6b, lask~ Bozq mozna niestety zmarnowae. 
"Laska sakramentalna malZenstwa - pisze Pius XI - 'powstanie 
talentem nieuzytecznym i zakopanym w ziemi, 0 , ile malzonkowie 
silami n adprzyrodzonymi 5i~ nie poslugujq i ziaren laski, zlozonych 
w ich sercu, nie piel~gnujq i nie doprowadzajq do rozwoju". 

Tymczasem malzonkowie chrzescijanscy niekiedy zachowujq 'Si~ 

talk, jakby znajdowali Iprzyjemnose w naigrawaniu ,gi~ z Pana Bo
gao "Co Bog zlqczyl, czlowiek niech nie rozlqcza". Wiadomo, ze do 
sakramentu malZenstwa przychodzi si~ Po to, aby sam Bog nas 
zlqczyl ai; do smierci i zeby nas lqczyl kazdego dnia naszego wspol
nego iycia. Tymczasem cz~sto juz w narzeczenstwie zachowujemy 
si~ tak , jakby wcale nam rue zaleialo na tym, zeby Bog nas zlq
czyl; potniej r6wniez w m alzenstwie P an Bog i Jego iprawo liczq si~ 
niewiele. Ot62: jesli chrzeScijanie rozmysinie lamiq 'Prawo Boze i Sq
dz<\, ze znajq lepsze sposoby na scementowahie swojego zwillZku 
niz w sp61na jednosc w Bogu i wiernooc Jego prawu, rue moma 
si~ dziwie, ze lask a sakramentu malZenstwa jest w6wcras prak
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tycznie sparalizowana. "Ludzie, dajc:ie Bogu sza.ns~! Pozw6lcie dzia
lac lasce, kt6rq przyj~liSc:ie!" - chcialoby si~ ~w wolae.9 

Na koniec przypomnijmy :starq za'sad~ chrzescijal1skq, ze "przy
k azania Boze me sq trudne" (1 J 5, 3). Owszem, Sq trudne, jcili 
czlowiek przyjmuje je jako nalkaz z zewnqtrz, jako przygniatajqce 
jarzmo, kt6re trzeba diwigae. Ale .przecieZ przykarzania Sq darem 
Bozym dla czlowieika : wskazujq nam, gdzie leZy IJ1asze prawdziiWe 
dobra, co naleZY czynic, a:by osiqgI1.qe .pok6j i radose, jaltich swiat 
dae nie moze. Kw w zrozumie , w6wczas okaze mu si~ czymS oczy
wistym, ze nawet jcili prawo Boze jest jarzmem, w przeciez lek
kim, jeSli nawet jest ci~zarem, w przeciez slodkim. 

Do zrozumienia tych, z punktu widzenia naszej w iary, elemen
tarmych prawd ogromnie pomoze m alZonkom ooniedzielna Msza 
i cz~sta Komunia swi~ta. Dlaczego? Bo Eucharystia jest spotkaniem 
dzieci Bozych ze·Zmartwychwstalym. Uczestnicy Eucharystii - choe 
ciqgle jeszcze grzeszni - naleZq juz do Nowego Swiata. Juz nie 
wszystko w nich podlega Smierci. Juz pierwszy blask Wielkanocy 
ogarnia w nich w wszys"tko, co jest warte niesmiertelnosci . 

Jcili malZeil:stwo jest sakramentem., to juz nie tylko on i ona Sq 
powolani do wsp6lnoty eucharystycznej. Sq wezwani do Euchary
8tii - a wi~ do iycia wiecznego - jui nie tylko kazde z nich po
szczeg61nie, ale r6wniez jako wsp6lnota malzenska. To wszystko, 
co ich lqczy i sprawia, ze sq czyms wi~cej niZ tylko .poszozeg61nymi 
osobami, rna sens religijny i zasluguje na lask~ zmartwychwstania. 
Bo naprawd~ "kto poZyiWa t ego Chleba, zye b~dzie na wieki", a je
!iIi milose malzenska jest tym Chleberil wzmacniana, r 6wniez i ana 
przetrwa smierc. 

Jocek Soli; OP 

• Jak wlemy, W oczach K osc1ol a malzcnstwo p ozostaje nierozer-wa lne mimo 
cywllnego rozwodu. Po taklm rozwodzle w«:zeI malzensk1 pozostaj e albo jako 
w y rzut. albo jako trud wiernosci Bogu 1 odpowiedzlalnoscl (przynajmniej przez 
modl1tw~) za zbawienle wsp6lmalzonka. Jesl1 zas idzie 0 stosunkowo dzis cz~te 

sytuacje. kiedy chrzescijanie weszll w trudne do rozwi~zania zwi¥k1. niezgodne 
z prawem Bozym. por. m6j artykul. Ko§d6l a malZenstwa os6b rozwtedzionych. 
W Drodze 1 (1975) nr 2 s . 67-75. 
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.. 
MAliENSTWO WE WSPOLNOCIE 


LUDU BOiEGO 


Roinie moiM okreslac malieiistwo, poniewai jest ono rzeczywi
stoSciq przebogatq, ale slowa Sw. Pawla "tajemnica to wielka" (Ef 
5, 32) zawsze najgl~biej wprowadzac 'b~dq w zrozumienie istoty 
zwiqzku malieiiskiego. Juz Arystoteles zastanawial si~ nad tq "ta
jemnicq", w kt6rej uczestmiczy wi~kszosc ludzi na ziemi i zaliczyl 
moment zawarcia rnalieiistwa do najwi~kszych decyzji, podejmo
w anych tylko jeden raz w zyciu.1 

Dzis zwiqikiem dwojga os6b Zyjqcych w malieiistwie interesuje 
si~ wiele dyscy;plin naukowych, a literatura lposwi~cona temu za
gadnieniu rozrasta si~ z kazdym rokiem. Mimo zmieniajqcych si~ 
funkcji spoleoznych rnalZeiistwa i sytuacji, 'W ja:kich ono si~ r ealizu
je, mimo kryzysOw i zalamaii, malzeiistwo jest nadal wartoSciq trwa
lq i w czasach 'Wsp61czesnych, podobnie jak na przestrzeni wiekow; 
"m~iczyzna opuszcza ojca swego i rnatk~ 'Swojq ilqczy si~ ze S'Wq 
zonq" (Rdz 2, 24). Natura 'bowiem czlowiek a ·pozostaje zawsze ta 
sarna. 

Malieiistwo rna swojq lUdzkq i boskq histori~, kt6ra znajduje 
odbicie mi~dzy innymi w zwyczajach, symbolach i obrz~dach slub
nych. W obecnym szkicu, wychodzqc od tych r am kulturow ych, 
sprobujemy dotrzee do treSci, jaka je wypelnia , przedstawie nie
kt6re aspekty historyczno-liturgiczne malienstwa, ukazac jego war
tose w pla!l1ach Boiych i pelny wymiar, osiqgni~ty w chrzescijaii
stwie. 

1 

We wszystldch k ulturach zwil\Zek rn~zczyzny i kobiety wykraczal 
daleko poza sfer~ spraw osobistych i prywatnych, mial charakter pu
bJiczny, podlegal prawom i zwyczajorn wsp6lnoty. MalZeiistwo i ro
dzina uchodzily za podstawowq korn6rk~ spoleczeiistwa, stanowily 
jakby kamieii w~gielny calej budowy. Nic wi~ dziwnego, Ze sta-

I' Arystoteles, Etyka Nikomacnejska IV 5, 1123al. 
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rano si~ zahezpi~yc czystosc, tI-walosc i znaczenie tego zwiqzku , 
a uroczystosci jego zawarcia nadawano hogatq opraw~ obrz~dowq. 

W dawnych Indiach na Pl"ZY'klad ,bramini odprawiali cerernonie 
zaslubin w poblizu oltarza z plonqcym ogniem swi~tyrn. Przy wOO
rze modlitw kaplana ojciec panny mlodej w kilku slowach odda
wal cork~ panu mlodemu, ktory w zamian slubowal jej pomoc 
w osiqgni~ciu poboznosci, bogactwa oraz rozkoszy. Gdy na ogniu 
weselnym skladano ofiary z masla i ryZu, oblubieniec recytowal 
pi~nq formul~ zaslubin : 

"Jam jest Dim, 1ys jest niq... 
Jam jest niebem, tys jest ziemiq, 
Jam jest pieSniq, tys jest strofq, 
Pojdi, polqczymy si~ i wydamy na 'swiat potomstwo. 
W milosci, rozkoszy i weselu obySmY zyli sto jesieni". 

Uroczystosci weselne trwaly cztery dni. Na koniec ceremonii pan
' stwo m lodzi skladali przepisane ofiary. Gdy nadeszla noc, mqz prze
mawial do swojej malzonki czule i serdecznie : 

"Zespolone Sq nasze dusze, 
Zespolone n asze serca, 
Zespolone nasze dala. 
Przyrzekam, iZ b~d~ ci~ kochal. 
Obyzwiqzek nasz Ibyl nierozerwalny. 
Bqdi mi oddanq, bqdi mi towarzyszkq". 

Stawszy ,gi~ malZenstwem, oboje modlili si~ 0 rychle pocz~cie 
dziecka 2. 

Podobnie u Izraelitow zawarcie malzenstwa bylo chwilq pod
nioslq, stanowilo owe gody wese1ne, do kt6rych tak cz~sto nawiqzy
w al Chrystus w swoich przypowiesciach. Zeniono si~ wczeSnie. Nie
ktorzy uczeni w Pismie radzili ojcu, 'by szukal dla syna zony "gdy 
j"eszcze trzyrna ~k~ na jego karku". M~zczyi.ni wst~powali zwy'kle 
w zwiqzki m alzenstk ie mi~dzy 18-20 rokiem zycia, a kobiety w 13 
roku, po osiqgni~ciu dojrzalosci fizycznej. Odr6Zniano wyrainie na
rzeczenstwo i malZenstwo. Mlodzi, ktorzy postanowili si~ pobrac, 
byli zar~czeni i korzys1:ali z przywilejow oraz obowiqzkow okreslo
nych-- przez prawo. Dziewczyna np. po smierci narzeewnego byla 
traktowana jak wdowa, ale z drugiej strony, gdy udowodniono jej 
zdrad~, skazywano jq na ukamienowanie, podobnie jak cudzoloznl\ 
malZonk~. W okresie narzeczenstwa zalatwiano sprawy majqtkowe, 
ustalano dar, ktory chlopak musial zloZyc teSciowi za ~k~ corki, 
sporzqdzano odpowledni dokument. 

Wlasciwe zaw arcie malZenstwa polegalo na przeprowadzeniu pan
ny mlodej do domu pana mlodego. W przeddzien tej uroczystosci 
narzeczony, odswi~tnie ubrany, udaw al si~ w otoczeniu przyjaci61 

• J . A ub oyer, ZucIQ codztenne 10 !lawnucla Indlacll, warszawa 1968, •• 159-167. 
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do swojej narzeczonej.. Oblubienic~ z rozpuszczanymi wlosami, przy
odzianq w w elon spadajqcy na twarz, ozdobionq zlocistymi tablicz
kami ala czole, pr zenoszono w lektyce. W czasie drogi spiewano 
tradycyjne pieSni weselne, przekazywane z pokolenia na pokolenie. 

"Kim jest Ita, co si~ wylania z pustyni 
wsr6d slup6w dymu, 
owiana rworuq mirry i kadzidla, 
i w szeIkk h wonnosm lkupc6w?" 

(Pnp 3, 6). 
W domu pana m l:odego rodzice w ypowiadali formu1~ blogosla

wienstwa. Zebrani skladali mlodym gratulacje, zYCZqC szcz~scia ipo
wodzenia. Niekt6re z tych sl6w odnajdujemy na kartach Biblii : 

"Niech Pan udzieli t abie izonie twojej, 
blogosl:awienstwa niebieskiego 
i twemu ojcu i m atce twojej zony" 

(Tb 9, 11). 
"Siostro n asza, niech P'v ,omstwo twe b~dzie ,nieprze1iczone 
i niechaj zdob~dzie ono bramy swych nieprzyjaci61" 

(Rdz 24, 6) . 
Caly wiecz6r s~dzano na wesolej zabawie. Nie uczestniczyla 

w niej jednak oblubienica, kt6ra przebywala w odosobnieniu razem 
ze swymi przyjaci6lkami. A tmosfera dnia nast~pnego przypominala 
sWi~to ludowe. Organizowano gry i z3iWody zr~cznosci, spiewano 
piesni, pod wiecz6r podawano 'posHek, wr~czano upominki. Kdbie
ty i m~zczyzni siedzieli przy oddzielnych stolach. Pa:nn~ mlodq o:ta
czala grupa dziewczqt w 'bialych strojach. Zazwyczaj bylo ich dzie-:. 
si~c i - jak sugeruje ewangeliczna przypowieSc - trzymaly w r~ 
kach zapalone lampy. Oblubienica niby kr610wa siedziala pod bal
dachimem nUCqC pi~ne hymny milosne. 

"Niech mnie ucaluje pocalunkiem swych ust! 
Bo milose twa przednie jsza od w ina. 
Pociqgnij mnie za sobq ! Pobiegnijm yl 
Wprowadzmnie, kr61u , w twe komnaty. 
Cieszy6 si~ b~dziemy i w eselic tobq, 
i slawic tWq m iloSc nad wino, 
jakZe slusznie d~ miluj~" 

(Pnp 1, 1-4). 
Oblubieniec zas zblizajqc si~ do swo jej oblubienicy odpowiadal: 

"Powstan, przyjad6lko rna, 
pi~kna rna i p6jdZ! 
Golqbko rna, ukryta w zagl~bieniach skaly, 
w szczelinach przepaSci, 
ukaz mi SWq twarz, 
daj mi uslyszec sw6j glos ! 
bo slodki jest glos tw 6j 
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i twarz pelna wdzi~u" 
(Pnp 2, 13-14). 

Wr~cie lIlast~powalo spotkanie. Rozradowany widokiem oblu..., 
bienicy malzonek spiewal : 

,,0 jak pi~kna jesteS,przyjad61ko moja, 
jakZe pi~,kna. 

Oczarowalas me serce, siostro rna , oblubienico, 
oczarowalas me 'Serce 
jednym 'Spojrzeniem twych oczu, 
jednym pacioI'kiem twych naszyjni,k6w. 
Jak pi~kna jest milose twoja, 
siostro rna, oblubienico, 

• 0 ile± slodsza jest milose twoja od wina, 
a zapach 01ejk6w twych nad wszystkie balsamy". 

(Pnp 4, 1. 9-10). 
Przy spotkaniu "pod baldachimem" nast~powalo prawdopodobnie 

wlaSciwe zawarcie malZenstwa. Mlodq par~ obrzucano ziarnami, roz
gniatano przed nill owoce granatu, symbolizujqce plodnosc, tluczo
no naczynia napelnione wonnosciami.. Wtedy wlasnie zabawa osiq
gala punkt kulminacyjny. Kobiety i m~zczyZni si.edzieli juz przy sto
tach razem. Zaslubieni p6mym wieczorem oddalali si~ od gosci we
selnych, udawali si~ do swojej komnaty i z t q chwilq m alZenstwo 
uwazane bylo za dokonane. Cale w esele trwalo tydzien, a czasarni 
dwa. Nic dziwnego, ze musialo niekiedy zabraknqe na uczcie willa, 
jak si~ to zdarzylo w Kan ie Galilejskiej, Itym bardziej, ze na bie
siad~ spra:szano cz~sto ca111 wieS s. 

W starozytnej Grecji za.warcie m alZen'Stwa poprzedzaly r6wniez 
zar~czyny, kt6re dotyczyly mi~dzy innymi ustalenia wysokosci po
sagu. Swat lub swa tka szukali odpowiednie j dziewczyny. Kontrakt 
prawny odbywal si~ jednak cz~sto 'bez jej obecnosci, a dopiero p6z
niej nast~powaly uroczys'tosci religijRe. W dniu wesela dom panny 
mlodej przystrajano k wiatami, a ana sarna odbywala kllpiel w wo
dzie przyniesionej ze "swi~tego zrodla". W obecnosci zebr anych go
sci, kt6rzy przynosili ze sobq w ience mirtowe, skladat).o ofiary b6s
twom opiekujqcym si~ m alzenstw em i ogniSkiem rodzinnym: Zeu
sowi, Herze, Hestii, Artemidzie i Mojrom. Panna mloda ofiarowy
wala im swoje zabawki i pukiel w los6w. W koncu ojciec oddawal 
c6rk~ zi~ciowi. W czasie u~ty weselnej, okryta welonem, siedzia
la wsr6d swoich kole.ianek. 

Po posilku caly orszak przy spiewie okoli~noSciowych piesni 
przeprowadzal pann~ mlodq do mieszkania m~, kt6ry na r~kach 
przenosil j /l pr zez pr6g, 00 p rawdopodabnie mialo podkreslac jej 

• D. H o ps, 2:yc!e coffztenne to Patestllnte za c:ras6w Cllrystusa, Poznan 1954, 
s. 162- 174. 
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szczegolnq rolf; w tym domu, odr~bnq odpozycji innych kobiet. Przy 
tej ceremonii dbsypywano dziewczynf; daktylami, figami, drobnymi 
monetami, zYCZqC jej powodzenia i dostatku. Wsp6lne iycie rozpo
czynali matwnkowie od rozpalenia ogniska i zlozenia ofiar na olta
rzu domowym. Goscie zasiadali do uczty, a nazajutrz skladali poda
runki mlodej parze 4. 

Za panowania A leksandra Wielkiego, pod wplywem kultury 
wschodniej, rozbudowano bar dziej stron~ prawn<\ malZenstw a. Umo
w~ u trwalano 'na piSmie oraz ustalano cenf; kupna n arzeczonej, kto
r <\ wyplacal chlopiec ojcu c6rki na \vydaniu. W czasach helleilSikich 
uroczystosc zaczynala si~ od btogoslawieilstwa kaplana lub kaplan
ki. W Atenach iW pr zeddzieil za.slu bin prowadzono iPannf; m lod<\ na 
Akropol i tam sk ladala ofiarf; bogini miasta. Po zawarciu m alZeil
.stwa rnlo dzi udawali si~ do swi<\tyni, gdzie przyjmowala ich kaplan
ka At eny. 

W Rzymie narzeczonych dobierano w dzieciilstwie za ,posrednic
twem swatow. Gdy dziew czy:na s koilczyla dwana.scie la t odbywaly 
si~ zar~czyny. Na pytanie "czy przyrzekasz?", m lodzi odpowiadali 
,;pqyrzekam" i od tej por y naleZeli do siebie. Znakiem zar~czy;n byl 
zwykle pierscieil zelazny lub potem zlo ty, oraz pocalunek. Zerwa
nie umowy poci<\galo za sob<\ kar~ pieni~zn<\. Po jaikims czasie , 
w dniu przynOSZqcyill wed lug wr6ibit6w szcz~Scie, nast~powalo 
m alZeilstwo. Pann a mloda sk ladala w ofierze hogom swoje szaty 
i zabawki, ,przyodziewala bial<\ sza~, na glow~ wkladala ognisto 
czerwony lu b szafirowy welon oraz wieniec z kwiat6w. Staroscina 
wesela - "pron u ba", kobie ta ciesz<\ca si~ og6lnym szacunkiem , 
wprowadzala pann~ mlodq do zebranych gosci i n a oczach wszyst
kich przekazywala narzeczon emu, lqcz<\c ich dlonie. Skla dano ofia
ry, a poz.niej wszyscy zasiadali do s talu . Po uczcie z m uzyk<\ i spie
wem odprowadzano pann~ m lod<\ do dom u m~za. Przyjmowal j<\ na 
progu. M6wila do n iego pi~kn<\ formul~ : "Gdzie ty Ga jusie , tam 
i ja Gaja" . Slowa te m ialy znaczyc : "Gdzie ty - ojciec rodziny, 
tam ja - m atka rodziny". Panna m loda, zanim przekroczyla prog, 
namaszczala dr zwi tluszczem oraz ozdabiala je k olorowymi wst<\z
kami . Gestem tym chciala zjednac dla swojej r odziny zyczliw osc 
bOstw opiekunczych oraz zaznaczyc, ze obejmuje w tym domu obo
wiqzki gospodyni. MalZonek wilj;al przybywajqc<\ zon~ ogniem 
symbolem ogniska domowego oraz wodq - symbolem oczyszczema. 
Staj<\c przy lozu malzeilskim p anna rnloda prostia Geniusza - jedno 
z b6stw - 0 opiek~ i potomstwo 5. 

Nie trudno zauwazyc, ze w obrz~ach zaslu bin r 6mych narodow , 

• O . J urewicz. L . Winnlczuk. Staro:tytnt Grecy t Rzymiante w :tyctu prywatnym 
, 	panstw owym , Warszawa 1970, s. 18. 


I Tamze. s. 20-24. 
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bez wzgl~du na wyznawanq religi~ i stopien kultury, obok zwycza
jow swieakich, znajdowaly si~ rownici pi~kne cerernonie religijne 

, podkTeSlajqce fakt, ze rnalZenstwo z 'i!stoty swojej ,posiada charakter 
sakralny. Nie jest ono bowiern wynalazkiern czlowieka ani wyni
kiero slepych sil przyrody, poniewaz swymi korzeniami si~ga naj
gl~bszych pokladow natury ludzkiej, dotyka samej s truktury psy
chofizycznej rn~zczyzny i kobiety, wyrasta z wewn&znej potrzeby 
wzajeronego doskonalenia osdbowosci. J ego tworcq jest Bog, ktory 
po stworzeniu pierwszego czlowieka na obraz i rpodobienstwo swoje 
powiedzial: "Nie jest dobr~, wby ro~zna byl sam, uczyiImy rou 
zatern odpowiedniq dla mego 'Pornoc" (Rdz 2, 18). Takiej pornocy nie 
rnogl znaleze Adam w otaczajqcym go swiecie, choe rnial ;pelnq wla
dz~ nad 2,jwierz~tami. Dopiero 'ta i:s'tota, ktora byla "kosciq z jego 
kosci i cialero z jego ciala" (Rdz 2, 21) miala stae si~ dla niega opar
clem i dopelnienie.ro umyslu, serca i woli. Adam zwiqzal si~ z niq 
przez milose tak, ze stali si~ oboje "jednym cialern". A B6g blogo
slawil im roowiqc: "Bqd.Zcie ,plodni i rozmnazajcle si«:, abyScie za
ludnili zieroi~ i uczynili jq sobie podtcl.a;nq" (Rdz 1, 28). 

Taki byl ,poczqtek roalzenstwa. W 'prostych slowach roowi 0 tyro 
Biblia akcentujqc rownose rn~zczyzny i kobiety, a ltakZe miloSe, kt6
~a powinna ich lqczyc i prowadzic ,do pocz~cia nowego i;ycia. Wiel
kose i swi~tose zwiC\Zku malZenskiego opiewali dalej prorocy : Iza
jasz, Jeremiasz, Ezechiel, Ozeasz, kt6rzy, a by wyrazie gorClcCl mi
lose Boga do oSwego ludu, uciekali si~ z calym realizmem do obrazu 
ludzkiej milosci. Przyroierze Jahwe-"Oblubienca" z Izraelem~ 
"Oblubienicq" 'Pl'ZYbieralo rw ich nau czaniu charakter zwiClZku mal
zenskiego. Balwochwalstwo zas nazwane zostalo cudzolostwero, ktO
rego dopuszcza si~ malZonka, choe jest darzona w:ielkq milosciCl. 

WzOr idealnego malzenstwa odnajdujemy w ksi~e Tobiasza. 
Mlodych lClCzy czysta milose i gl~boka wiara, wyrazajqca si~ w rno
dlitwie i zachowaniu Prawa Panskiego. Po otrzymaniu r~ki Sary, 
Tobiasz wszedl do jej !komnaty i zanim udali 'si~ do 101:a roalzen-
Skiego, zacz~li roowie do Pana: . 

"Bqdz uwielbiony, Boze ojc6w naszych, 
i niech b~dzie uwielbione imi~ Twoje 
na wieki przez wszystkie pokolenia. 
Niech Ci~ uwielbiajq niebiosa, 
i wszystkie Twoje stworzenia 
po wszystkie wield. 
Tys stworzyl Adama, 
i stworzyles dla niegoporooCTICl ostoj~ ~ Ew~, 
jego zon~, , 
i z obojga powstal rodzaj ludzki. 
I Ty rzekles: 
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Nie jest dobrze byc czlowiekowi samemu, 
uczynmy mu pomocnic~ podobnq do niego. 
A t eraz rue dla rozpusty 
bior~ t~ siostr~ mojq za Zon~, 
ale dla zwiqZku prawego. 
Okaz mrue i jej milosierdzie 
i pozw6l razem doZyc starosci" 

(Tob 8, 5-8) 

2 

Zwiqzek matzeitski m~zozyzny i kobiety b~dqcy z natury instytu
cjq rnie tylko spolecznq, ale i religijnq, nabral nowego znaczenia 
w chrzescijanstwie. Jezus Chrystus jako Syn BoZy ,,narodzony z Nie
wiasty" (Gal 4, 4) uswi~cil swoim Zyciem w Nazarecie ludzkq rodzi
n~. Razem z Matka, i UC2lIliami bral rowniez udziat w uroczystosciach 
weselnych w Kanie Galilejskiej. Tam uczynil pierwszy i chyba naj
bardziej ujmujqcy cud, objawiajoic swojq chwal~ i potWIja,c radose 
nowoZenc6w. W czasie dzialalnosci publicznej Jezus sam siebie na
zywal "Oblubiencem", owszem, cale dzielo zbawienia ludzkosci po
r6wnal w jednej z przypowiesci do god6w weselnych, kt6re ojciec 
uczynH dla swojego syna (Mt 22, 1). Chrystus z wielkim szacun
ikiem uczyl 0 malzenstwie, przywr6cil mu pierwotna, godnose, przy
emiona, przez grzech czlowieka, poloZyl wreszcie nowy fundament 
pod wsp61not~ dwojga ludzi podnoszqc ich milose na wyzyny sa
kramentu. W ten spos6b naturalny zwiqzek m~zczyzny i kobiety stal 
si~ jednym z siedmiu znak6w specjalnej laski Zbawiciela, wyslu
zonej Jego smierciq na krzyZu. 

Nie wiemy dokladnie, jak wygla,dala liturgia zawierania matzen
stwa w pierwotnym chrzescijanstwie. Og61nie moma 'powiedziee, ze 
wierni z jednej strony trzymali 'si~ przepis6w prawa cywilnego, 
o czym wspomina filozof Atenagoras w apologli do cesarza Hadria
na (117-138) oraz autor Listu do Diogneta, z drugiej ZM starali si~ 
wprowadzae do rytualu zaSlubin tresci religijne, kt6re by podkre
slaly wielka, swi~tosc zwia,zku, nadana, mu przez Chrystusa w Ko
sciele. 

"MalZenstwo - pisal Klemens Ale!ksandryjski - kt6re dokonuje 
si~ przez Slowo, staje si~ uswi~ne, gdy zwia;zek ten. poddaje siE: 
Bogu i gdy zostaje spelniony w prawdzie serca, w wierze nieza
chwianej, pomi~dzy osobami uswiE:conymi na duszy, wolnymi od nie
prawego sumienia i obmytymi na ciele wodq czysta" pomi~ 000

bami, kt6re trzymajq si~ nadziei" 6. 

o P G 8,1337. 
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Akcentujqc sakramentalnosc 2JWlqzku m~zczyzny i Ikobiety, Kosci61 
jednoczeSnie dostosowywal swojq liturgi~ slubnq do zwyczajow miej
scowych. Z tradycji ludowych usuwal tylko te elementy, ktore wy
rainie lqczyly si~ z kultem poganBkim. Kaplani zwracali uwag~ no
woiencom, aby modlili si~ nie do Junony, lecz do Chrystusa i skla
dali ofiary nie Larom, ale Bogu prawdziwemu 7. 

W niektorych zabytkach sztuki starochrzescija nskiej spotykamy 
obr azy Zibawiciela z dwojgiem ludzi zawierajqcych zwiqzek m alzen
ski. Mlodzi podajq sobie r~ce, a Chrystus trzyma nad ich glowami 
wieniec. Podobnq tresc wyraza napis, znajdujqcy si~ na s tarym sar
kofagu w katedrze w Tolentino : "R6wnych zaslugami pola,czyl 
w slodkim malZenstwie Wszechmocny Pan" 8. 

W trosce 0 zachowanie chrzeScijanskiego chara:kteru malzenstwa, 
biskupi nie dopuszczali do rozwiqzlych zabaw, ktore czasami z oka
zji zaslubin urzqdzano. 
Zach~cali: rowniez nar zeczonych do przeprowadzania r ozm6w 

duszpasterskich. Sw. Ignacy na poczqtku II w. w llscie do Polikarpa 
zalecal: "Byloby dobrze, gdyby ci, ktorzy zabierajq si~ do stanu 
malZeriskiego, przed. zaw arciem zwiqzku zasi~gali rady bisk upie j, 
bo m alzenstwo rna 1Si~ opierac na woll Boiej, a nie na lIlami~tnosci". 

Choc wezwanie tbisk upa z Antiochii nie znalazlo szerszego oddZwi~
ku ani n a WlSchodzie ani lIla Zachodzie, to jednak swiadczylo, ze 
Kosci61 o d poczqtku interesowal si~ m alZenstwem swoich dzieci. 

Jeden z w czesnych pisarzy koscielnych , Tertulian (t 220) podaje, 
ze chrzeScijanie, i:yjqcy w kr~gu kultury lacinskiej , zawierall mal
zenstwo rpodobnie jak obywatele im perium rzymskiego. Najpierw 
odbywaly si~ zar~czyny, chlopiec wkladal swojej dziewczynie rna 
czwarty palec lewej r~ki pierscionek, n arzeczonq zaslaniano welo
nem, a nast~pnie m lodzi slubowali sobie wiernosc, wymieniaja,c przy 
tym uscisk dloni i ipOcalunek. Uroczystosc ta miala charak ter ro
dzinny. Dopier o sarno zawarcie m alzenstwa lqczono z blogoslawien
stwem Kosciola 'i ofiarq mszy sw. Tertulian wspomina wyraznie 
o u dziale w t ym obrz~dzie biskupa, kaplana i diakona, a r6wnoczes
.nie pot~pia wspolzycie seksualne niezalegalizow ane przez Kosci61, 
u wazajqc je za cudzo16stwo i rozpust~. Chrzescijan zawierajacych 
m alzenstwo poganskie Inaleialo odsunqc od wsp61noty braterskiej 9. 

Pasterze Kosciola zwracall 'baC2JTlq uwag~ na zaslubiny swoich 
wiernych, zarowno ze wzgl~d6w moralnych jak i dyscyplinarnych. 
OrganizujqC akcj~ charytatywnq, spieszqc 'z pomocq biedocie i ,sie

, I 

, H . Schmidt, Rltttel et sacramentallt/! dtt mariage chretien, w : Q uestions lltu r 
giques 56 (1975) 12. 

' L . Hertllng, E . Kirschbaum, Le catacombe Tomane e i IOTO martiri , Roma 
1949, s. 257. 

• P L 2, 1038. 
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rotom, duchowni musieli troszczyc si~ rowniez 0 zawarcie malezen
stwa swoich wychowan.kow. Ch~tnie w tych uroczystosciach brali 
udzial udzielajqc blogoslawienstwa, ktorenormalnie dawali sami ro
dzice. 

Szczegolnq troskq ogarnial Kosciol malzenstwa niewolnikow. We
dlug pmwa wielu krajow starozytnych, zwlaszcza narodu rzymskie
go, niewolnicy nie mogli zawierac malzenstwa mi~dzy sohq, a tym 
bardziej z osobami wolnymi. Wydaje si~ jednak, ze u Rzymian, 
przynajmniej w 'Okresie parnowania cesarzy, tolerowano po cichu te
go rodzaju zwlqzki i nazy;wano je nawet malZenstwami. Papiez Ka
likst (217-222) wbrew prawu cywilnemu pozwolil zenie si~ chrze
sc:ijanom z wyzszych sfer spolecznych z ludimi stanu niiszego, a na
wet ze swoimi niew01nikami. Do zawarcia tego rodzaju "malzenstw 
tajnych", k tore powinny pozos tae w ukryciu, domagano si~, jak po
uczajq nas 0 tym Philosophoumena Hipolita, zgody biskupa. 

Ze szczegolnq uwagq badano iycie prywatne katechumenow, ludzi 
pr zygotowuj l:\cych si~ do przyj~cia chrztu sw . Wedlug tradycji apo
stolskiej przekazanej przez Ripolita , jeZeU jui iyli oni w malzen
stwie, to uznawan'O je za 'prawowite. Jezeli ZM 'byli stanu wolnego 
i utrzymywali' z kilns ·nielegalne zwiqzki, nakladano im obowiqzek 
oddalenia tej osoby, wzgl~dnie ipoSlubienia jej, ,gdy 'bylo to mozliwe. 
RipoUt , k tory s przeciwial si~ zwiqzkom obywateli wo1nych z nie
wolnikami, podaje, ie m e powinno si~ odmawiac chrztu sw . kon
kubinom niewolnicom zwiqzanym z poganami,' jezeli wypelnialy 
swoje obow iqiki wzgl~dem dzieci i nie utrzymywaly cielesnych kon
t akt ow z innymi m~zczyznami 10. 

Kosciol pragnqc ograniczyc p romiskuizm seksua1ny wsrod warstw 
ruzszych oraz zwalczyc prostytucj~ uprawianq przez ,panow, rozta
czal swojq opiek~ nad niewolnicami i dziewcz~tami ubogimi. 

Dqiono do tego, aby zgoda na malZenstwo mogla bye potwier
dzona przez rodzin~ lub przyjaciol, chciano jq zabezpieczye na piS
mie, podkreslic takimi gestami i czynnosciam i, jak procesja, prze- . 
prowadzenie panny mlodej do dom u pana mlodego, wr~czenie pier
scionka, zlqczenie r l:\k itp. Podczas tych rytow wypowiadano rozne 
zach~ ty i przes trogi , przytaczano przyklady swi~tych malionkow ze 
StaregD Testamentu, podawano je jako wzor do nasladowania. 
W uroczystosci bral udzial cz~sto kSiqdz, z poczqtku jako swiadek 
glowny - kwalifikow any, ktory znajqc sztuk~ czytania i pisania 
sp.isywal umow~ i towarzyszyl ceremonii zaslubin odbywajqcej si~ 

domu. Poiniej udzialal rowniei blogoslawienstwa. 
Mirno -obecnosci biskupow i kaplanow przy zawieraniu malZen

st wa ,nie cia si~ dokladnie ustalic liturgii slubnej w pierwszych 
to K. Ritzer , Le mariage dans l es Eglises eh rettens du I-er au Xl-e steele, ParIs 

1970, s. 94 . 
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trzech wiekaeh ehrzeScijanstwa . ZaehowalIle do~umenty wskazuj~ 
jedynie na powstawanie ,pewnych rpoczqtkowych zwyczajow, ktOre 
stopniowo. doprowadzily do uformowania si~ prawdziwego rytualu. 
W jegosklad weszly naj,pi~kniejsze o'brz~dy ludowe~~ce jakby 
kwiatern dawnych tradyeji wese1nych. Ceremonial ten przylbieral 
odmienne formy iIla Wsehodzie i na ZaehodZie 11. 

3 

W Kosciele grecko-bizantyjskim ObecI1oSC duchownych przy za
wtieraniu rnalZenstwa byla bardzopoZ~dana, uchodzila za pewnego 
rodzaju wyr6znierue i honor. Biskup lub kaplan improwizowal rno- . 
dlltw~, spiewal rpsalmy, ,najcz~sciej psalm' 128 : 

"Blogoslawiony kazdy, kto looi si~ Jahwe, 
ktory chodzi Jego drogami. 
Mali:onka twoja jak plodny szczep winny 
we wn~trzu ibwojego doolU. 
Synowie twoi jak sadzonki o liwki 
dokola twojego stolu. 
Oto ta'kie hlogoslawienstwo dla rn~i:a, 

kt6ry hoi si~ J ahwe" 
(Ps 128, 1-4) 

Z ·czasem utworzono specjalne rnodlitwy dostosowane do be
gactwa gestOw i zwyczajow slubnych danej okolley. 

Wyratnie rozromiano zar~czyny od rnalZenstwa. Przy zar~czy

nach, ktore ddkonyrwaly si~ przez pqcalunek 'i zl~czenie r~k, dziew
czy;na otrzymyrwala dar w postaci pieni~dzy, zlota lub pierscienia. 
Dar tenpoci~al za Si6ba, skutki prawne. Zerwanie ukladu bylo 
traktowane jako rozw6d. Do VIII w . zar~czymy rue wiqzaly Isi~ z blo
gosla·wien'Stwern kaplana. Dopiero w X i XI w . . pola,czono obie te 
ceremonie i od tego ezasu ibenedykeja 'Stala si~ najwazruejszym ry
tern zar~ynowym. 

Uroczystosei zawierania mali:enstwa nadawano bogat~ opra;w~ ze
wn~trzn~. Wieczorem w dornu panny rnlodej od'bywala si~ uczta, 
na kt6r~ przyprowadzano w proeesji 'Pana rolodego. Pod koniec 
biesiady ojdec przekazywal rou swoj~ e6rk~, a Inast~pnie wkladano 
na kh glowy wience. W noey wsr6d glosnych okrzyk6w przepro
wadzano rnloda, zon~ do dornu jej rn~i:a. Rodziee w;prowadzali oby
dwoje do komnaty slubnej. 

W rodzinach chrzeScijanskieh przyja,l si~ zwyczaj, i:e nakladania 
wieneow dokonywal kaplan w dornu lub ,kosciele. Od tego rytu 
wzi~la poeza,tek sarna nazwa rnalzenstwa - "stefanorna" czyll 

it G. Baldanza, Matrimonio, W: Dlzionario Teologleo lnterdtsclpltnare, Torino 
1977, II, s. 504-509. 
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uWlenczenie. "Koron~ - 'objaSnia sW. Jan Chryzostom - zaklada 
si~ na glowy malZonk6w jako znak zwyciE:stwa. Nie pokonaly ich 
zqdze az do chwili malZenstwa i niezwyci~zeni zakladajq swoje do· 
mowe ogni.sko". 

W Koscielealeksandryjsk.im w IV w . z zaslubinami odbywajqcy
mi si~ w domu ,polqczono spra<wowanie Eucharystii. W kanonach 
armeilskiego prawa koscielnego znajdowaly siE: przepisy dotyczqce 
zgody rodzicow na zawarcie malZenstwa, obecnosci swiadkow, a tak
ze 'czasu, kiedy wolno bylo udzielae sakl'amentu. Uturgia dokony
wala si~ w kosciele, a lTlowozencom udzielano komwnti sw. Do uro
czystosci przygotowywano si~ modlitwq, postern, zaniechaniem wy
stawnych przyjE:e. 

Od VIII w. liturgia zaslwbin stala :siE: obowiqZkowa nie tylko 
z mocy prawa koScielnego, ale rowniez i prawa cywilnego. Bulla 
Zlota cesarza Aleksego (1081-1118) orzekla, Ze tylko malZenstwa 
zawarte w Kosciele Sq zwil\Zkiern waznym, natomiast lime celebra
cje .rrie · ,posiadajq znaczenia prawnego. W starych kodeksach grec
kich znajdujq si~ opisy zar~n i zaSlubin z calym 'boga.ctwem 
modlitw i symboli takich, ja'k 'Procesja, wsp6lny kieli<Ch, koronacja, 
trzy znaki krzyza nad glowami o'blubiencow, blogoslawienstwo kom
narty, wymiana ,piecicionkow, komunia sw. Ryty te ,powstarwaly ~
sto spontanicznie, poiniej je przeksztalcano i dostosowywano do 
potrzeb duchowych ludzi. I ta!k 'powoli rodzily siE: rome cererno
nialy sakramentu malZenstwa, obejmujqce mnostwo znak6w 0 gl~

bokim znaczeniu tealogicznym. Dla przykladu warto itylko wspo
mniee 0 namaszcZooiu malZonk.6w w rycie koptyjskim, 0 naklada'niu 
krzyza na ich glowy w rycie ormiailskim, 0 polqczeniu ich rqk przez 
kaplana w rycie syryjskim, 0 rwiqzaniu stulq ·ich dloni w rycie ma
ronickim. 

W liturgii chaldejSkiej przykuwa uwag~ glE:boki symbolizm zar~
czyn. Blogoslawiono kielich z winem, z piecicionkiem i 'krzyzem, 
a nast~pnie wkladano pierscionek do kielicha i ' dolewano par~ kro
pel wody, w ktorej rozpuszczona byla grudka ziemi nasiqkla krwiq 
m~czen.n:iJk6w (tzw. henana) . Nap6j podawano do spozycia narze
czonym. Byl to wymowny gest picia z tego samego kielicha miloSci 
ofiarnej, wiernej az do konca. 

We wszystldch symbolach i modlitwach slubnych najbardziej ude
rza ciqgle narwiqzywanie do historii zbawienia, szczeg61nie do idei 
przymierza 'Boga ze swoiIn ludem. 

Wydarzenia Starego i Nowego Testamentu podczascelebracji mal
ren3k'iej odzywajq na Ll10WO, O'bejmujq swojq ffiOCq uSwi~ajqcq dusze 
i ciala oblubienc6w, wlqczajq ich milose w Bozy plan zbawienia. 

Obecnie w liturgii bizantyjskiej obrz~du zar~yn dokonuje si~ 
w przedsionku kosciola. Sq pytania 0 dobrowolnosc decyzji, kre§li 
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sit; potr6jny znak krzyia nad glowami mlodej pary, jest wprowadze
nie do swiqtyni z kadzidlem i w czasie spiewu litanii odmaw ia si~ 
modliltwy, naklada pierscionki. W dniu zawarcia malZenstwa mlo
dych przyprowadza do oltarza kaplan, kt6ry nast~pnie recytuje dlu
gie modlitwy z cytatami biblijnymi 0 przymierzu Boga z ludem. 
Momentem szczytowym ceremonii jest koronacja, po ktorej nast~ 
puje potrojne blogoslawienstwo. Mqz i zona - krol i kroiow a w Kr;o- . 
Iestwie niebieskim, majq bye swiadkami Chrystusa w Swiecie. Le

ktor czyta dobrane teK'sty z Pisma sw. Kaplan podaje zasiubionym 


. kielich z iposwit;conym lwinem, ktore po trzykroe pij q, by podkre
5Iie jednose z sobCl i z Chrystusem. Nastt;pnie trzymajqc sit; za rt;ce 

obchodz'l z k rzyzem trzy razy oltarz ,na znak zaw arcia m alZenstwa 

w Chrystusie. Zegnajqc ich, ceIebrans mowi: "Uwieibieni przez 

Chrystusa idZcie teraz w swiat, zachowujqc przykazania Boze i prze

pisy prawa". 

4 

Na Zachodzie, podobnie jak na Wschodzie, obrzt;dy siubne poja
wialy si~ stopniowo. Pod koni ec IV w. papiez Syrycjusz w liscle do 
biskupa Taragony wspomina w yraZnie 0 blogoslawieniu narzeczonej 
zaznaczajqc, ze "j alkiekolwiek naruszenie tego blogoslaJWienstwa 
uchodzi w oczach w iernych za pewnego rodzaju swit;tokradztwo". 

W Galli najstarszq formCl benedykcj i spotyk anq w V w . bylo blo
goslawienstwo loza m alzenskiego. Z rt;kopisow sakramentarza prze
chowywanego w Bibliotece Narodowej w P ar yzu wynik a, ze tego 
blogoslav.rienstwa u dzieiano r owniez w dowie p rzy zawieran iu dru
giego zwiqzku. Byla to n owose, k t6rej nie znala liturgia rzymska. 

8w. Ambrozy uczyl, ze malzenstWo uswi~ca si~ przez nalozenie 
weionu i blogoslawienstwo k aplanskie. Mlodq part; przyprow adza
li do kaplana rodzice Iub swaci. Weion okrywal ich oboje. Przez 
najblizszq noc mlodzi mieli si~ powstrzymae od wspoliycia seksual
nego dla "uszanowania blogoslawienstw a". 

o blogoslalWieniu 7lWiqzku mali ens'kiego pi-sal pi~knie w jednym 
ze swoich poemat6w uczen Ambrozego, sw. Paulin z Noli. Memor, 
bislmp Benewentu, przyprowadzil swojego syna Juliana, poZni.ejsze
go bisk upa Eklany wraz z corkq Emila, biskupa Kapui, do oltarza, 
gdzie 'hiskup Emil zblizyl .ich glowy, nakryl welonem i odm6wil 
modlitw~. W utwo!"ze swoim sw. Paulin wypowiedzial wiele cennych 
m ysli na tem at zaslubin i zwiqzku m alzenskiego, przyblizajqc nam 
idealy religijno-moralne chrzescijan z pierwszych wiekow. Zwra
cajqc 'Si~ do mlodej pary napisal mi~dzy lnnymi: 

Zgodne dusze wasze niech sit; polqczq czys tq milosciq. 
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Chlopiec CZysty na1eZ~cy do Chrystusa i dziewczyna - dziewica 

nalezqca do Boga. 

Chrystusie Boze, wiedz do Swego Serca par~ golllbk6w. 

Wloz im naposluszne szyje lekkie jarzmo. 

Sluiba Tobie jest latwa, gdy si~ jq ch~tnie i z milosciq przyjmuje. 

Dla o.pornych swi~te brzemi~ czystosci jest ci~Zkie. 


Dla ludzi szlachetnych opanowywanie spraw ciala jest slodltim 

ci~zarem. 

Niech od loza malZenskiego daleka b~dzie rozpusta bezmyslnego 
Hurou i Junona, Kupido, Wenus - symbole rozwiqzlosci. 
Niech mlodzi lqczq si~ umOWq 'ze czciq przyjmujqc swi~tq re
kojm~ kaplanskq. 
Niech im towarzyszy pokoj , skromnosc, gorliwosc, 
'00 wspolzycie malZenS'kie jest TownoczeSnie umilowaniem po
boznosci, uczciwq milosci~ i pokojem Bozym. 
Eog wlasnymi UlStami uswi~l to przymierze. 
R~kq Boskq utworzyl pierwszq par~ ludzkq. 
I aby mocniej podkreslic jednosc milosci, 
z jednego ciala utworzyl oboje. 

Autor zwraca dalej uwag~ lIlowozencom na dobre obyczaje i zycie 
chrzescijanskie, przestrzega przed zewn~trznq pompq, zabawami 
i ozdobami w stylu poganskim. Panna m loda powinna unikac jed
wabnych sukien, poniewaz sarna laska Boza jest zlotq szatq, powinna 
odrzucie takze ozdoby wysadzane perlami,bo sarna rna bye dla P a 
na ped q szlachetnq. Podobnie pan mlody musi zwracae uwag~ n a 
b ogactwa, jakimi Chrystlls ozdobil jego dllSZ~, unikajqc wszystkie
go, co prowadzi na drog~ zatracenia. Dla obojga Siowo Boze po
winno bye srebrem, a DllCh Swi~ty zlotem. Gdy w ten spos6b za
wierajq zwiqzek, to sam Jezlls stoi przy nich jako "pronubus" i za 
mienia wod~ w wino. Narzeczonym towarzyszy wtedy r6wniez Ma
ryja, kt6ra b~dqc Dziewicq, narodzila Boga, pozostajqc nietkI). i ~ t!~ 

p rzez m~zczyzn~, staia si~ matkq. Sw. Paulin konczy swoje poetyc
ki e rozwazanie pi~knym zyczeniem: 

Niech krzyz b~dzie dla was czcigodnym jarzmem, 

spieszcie do Chrystusa - waszego Brata . 

Bqdzcie jednym cialem wiecznego Ciala. \ 

Niech was polqczy ta milose, kt6ra Kosci6l Iqczy z Chrystusem 

i kt6rq Chrystus otacza swoj Kosci61. 

Chryste, wysluchaj kaplanow, wysluchaj w szystkich blaga jqcych , 

przychyl si~ do 'pobomych zyczen i swi~tych proS'b, 

napelnij nowozencow Sobq, niech ich dom b~dzie Twoim miesz
kaniem 12. . 

Sw. Paulin nie wspom nial ani slowem 0 odprawianiu mszy sw. 
11 P L 61, 602--608. 
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podczas udzielania blogoslawienstwa malwnkom. Tego rodzaju swia
dectwo spotykamy jednak w dziele nieznanego autora, pisza,cego 
za ,pontyfikatu Sykstusa III (432-440). Odpowiadaja,c na bl~dne 

doktryny 0 malzenstwie szerwne przez pelagian i semipelagian, 
anonim ow zwr6cil im uwag~ : "Poprawiacie zasady Kosciola. Po
t~piacie to, co bylo rozpowszechnione w swiecie: kaplanow udzie
laja,;cych blogoslawienstwa zawieraja,cym zwia,zek maaenski, po
Swi~aja,cych i la,cza,cych ludzi w czasie sprawowania tajemnic Bo
Zych" 18. 

Pierwsze formularze mszy sw. s1ubnej pochodza, z czasow pOzniej
szych i znajduja, si~ w trzech najstarszych sakramentarzach : leonian
skim, gelazjanskim, gregorianskim (VII i VIII w.). Sq to teksty zwi~
zle, trciciwe, nawiqzuja,ce do Pisma Sw. Mi~dzy poszczego1nymi for
mularzami istnieje pewna zaleznosc, ale 'kazdy Wil10si oos ll1owego. 
Sakramentarz gelazjanski np. oprocz modlitw mszalnych, wyst~pu':' 
ja,cych w sakrament arzu loonianskim, podaje rowniei prefacj~, kto
rej tam brakowalo. Jest ona jaklby hymnem na czesc Stworcy 
glownego autora przymierza malzenskiego. Poza tym sak,ramentarz 
gelazjanski posiada rowniez pierwsze rubryki. Poleca, aby blogo
slawienstwo malzonki dokonywalo si~ po Ojcze nasz. Przewidziane 
jest t akze blogoslawienstwo ipo Komunii sw., ktore wypowiada si~ 
nad obydwoma malzonkami. 

Wsr6d czytan biblijnych ,najcz~sciej mozna bylo w tym czasie 
spotkae wyjqtki z pierwszego Listu sw. Pawla do Koryntian 0 swi~ 
tosci ciala, ktore jest przybytkiem Ducha Swi~tego (1 Kor 6, 15
20), 0 zyciu malzeD.s.kim (1 Kor 7, 2-10), 0 ,dziewictwie, ktore moz
na zachowywac takze we dwoje (1 Kor 7, 32- 35) . Znany fragment 
o zaSlubinach Chrystusa z Kosciolem - wielkim wzorze dla m~ 
i 6w i ion, Z Listu do Efezjall1, tak oz~sto spotykany w liturgii wschod
niej, ll1a Zachodzie nadko wyst~powal, szczeg61nie przed mszalem 
z 1570 r. 

Jezeli cnodzi 0 perykopy ewangeliczne, najstarszy ewangeliarz 
pochodzenia angielskiego, z okolo 700 r., podaje opi'S cudu w Kanie 
Galilejskiej, kt6ry byl ulubionym tekstem na Wschodzie. W pOi
ruej szych ksi~gach spotyka si~ jeszcze swiadectwo Jana Chrzci
ciela 0 Oblubiencu (J 3, 37-29) lub nauk~ Chrystusa 0 ,nierozer
w alnosci malzenstwa (Mt 10, 1-9). m ne czytania z Ewangelii brano 
tylko w yja,tkowo. 

Sarna, ceremoni~ zaSlubin w Kosciele rzymskim opisal dose do
kladnie papieZ Mikolaj I (856-862) w liscie skierowanym do Bul
gar6w . Najpierw odbywaly si~ zar~czyny. Robiono je za zgodq na
rzeczonych oraz tych, kt6rym oni podlegali. W obecnosci zaproszo
nych przedstawicieli obu rodzin, chlop.' ec nakladal dziewczynie na 

U P L 53, 8'10. 
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palec pierscionek na znak wiernosc:i, wr~al jej odpowiedni pvsag 
oraz spisanq umOw~. Wkrotce zawierano przymierze malzeiiSkie. Po 
wyraZeniu wzajemnej zgody w domu, mlodzi udawali si~ do koscio
la, skladali ofiary, otrzymywali blogoslawieiistwo kaplana oraz za
slaniano ich welonem slu'bnym. Dla uzasadnienia iego obrz~du pa
pieZ powoluje si~ na Pismo W., ktore poucza, ze Bog blogoslawil 
pierwszej pane ludzkiej w raju mowiqc: "Rosnijc:ie i mno:?;c:ie si~". 
Podobnie Tobiasz, zanim zaczql wspolZyc ze swojq zonq, modlil si~ 
wraz z mq do Pana. Po opuszczeniu swiqtyni mlodym nakladano na 
glowy wience 14. 

Malzenstwo zawierano w rodzinie pod "okiem Kosciola" . Dopiero 
po wymianie wzajemnej zgody udawano si~ do swiqtyni. Od XII' w. 
obserwuje si~ dqznosc do Iqczenia obu tych uroczystosci i przenosze
nia ich do domu Bozego. Wymiany konsensu w niektorych regio
nach dokonywano jednak pl'zed kosciolem, przy tzw. bramie slub
n ej , ktorq ozdabiano figurami Boga Ojca blogoslawiqcego Adama 
i Ew~, lub rzeibami ewangelicznych panien czekajqcych na przyj
scie oblubienca . Kaplan ubrany w szaty liturgiczne kropil caly or
szak wodq swi~conq, zapytywal mlodych czy chcq zawrzec zwiqzek, 
a po sprawdzeniu dokumentu 0 zaw artej uprzednio umowie ma
jqtkowej , ojc:iec h,lb opiekun oddawal dziewczyn~ chIopcu. Oboje 
wypowiadali form~ slubowania, po czym celebrans poswi~cal obrqcz
ki i nakladal je oblubie ncom. Dopiero teraz w procesji przyprowa
dzano mlodq par~ do oltarza, gdzie kaplan celebrowal Eucharysti~ 
oraz udzielal uroczystego blogoslawieiistwa. Przed komuniq sw. pan 
mlody Iprzyjmowal od celebra nsa pocalunekpokoju, ktory nast~p
m e przekazywal swo jej zonie. Po mszy sw. swi~cono chleb i wino, 
podawano je zaSlubionym, (l() wedlug zwyczajow gennaiiskich mialo 
oznaczac potwier<trenie zawartego przymierza. 

Dekrety Soboru Tryden ckiego i rytualy rzymskie me narzuc:ily jed
nolitej formy zawierania malzeiistwa, zaakceptowaly romorodnosc 
ceremonii, w zale:i;noSc:i od kultury i potrzeb danego kraju oraz po
lecily je zachowywac. Dzi~ki temu konsens malZeiiski, s tanowiqcy 
istot~ . sakramentu, zachowal w c:iClgu wiekow .bogat Cl opraw~ ze
wn~trznq. 

W Polsce z chwilq przyj~c:ia chrzeScijanstwa upowszechnil si.~ 

zwyczaj zawierania zwiq.Zku maIzeiiskiego w "obliczu Kosciola". 
ZmOwiny i wesele .jako jeden akt prawny odbywaly si~ w niezbyt 
odleglych termin ach, a sam rytual za.slubin ksztaltowal si~pod 
w plywem liturgii zachodniej. Zgod~ na malZeiistwo wyrazano przed 
wejsciem do swiC\'tyni z tyro, ze biskupi uwzgl~dniali zqdania szlach
ty i pozwalali r6wniei 'na zawarcie malZeiistwa w domu. 

Wsr6d ceremonii ,,rodzinnych", zwif\zanych z tyro sakramentem, na 
to P I. 111, 87•. 
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uwag~ zasluguje blogoslawienie wiankow zamiast piecicionkow. 
Pierwomie dziewczyna ofiarowYiWala swemu chlopakowi wianek, 
a on odwzajemnial si~ jejpodarunkiem. W XV, w. rozpowszechnila 
si~ praktyka wymiany wiankow jako znaku wzajemnej zgody na 
malzenstwo. Piecicionki pojawily si~ u nas poZrrlejpod wplywem 
prqdow idqcych z Zachodu, szczegolnie z Niemiec, i weszly takze 
w zbior obrz~dow slubnych. W 'ten sposob oprocz wia'l1.k6w, mlodzi 
przekazywali sobie rOWiIlie.z i pierscionki. 

W najstarszych ksi~gaeh liturgicznych uZywanyeh w naszyeh clie
cezjach znajdujq si~ modlitwy odmawiane w czasie Iblogoslawienia 
nowozeneow, formularze mszy slubnej, benedykeje przy bramie ko
sciola, poiniej takie wys~pujq modlitwy na poswiE;cenie pierscion
ka i loza malZenskiego. W rubrykaeh spotyka si~ przepisy 0 obo
wiq~ku przedstawienia mlodej pary kaplanowi przez rodzicow i dzie
wosl~bow, 0 wymianie poealUlnk6w, 0 powstrzymaniu si~ od wsp61
zycia seksualnego przez jednq noc po slubie. Wreszcie pojawiajq 
si~ pytania kaplana 0 zgod~ ("Pytam eiebie bozq moeq, jestli tdbie 
N. wedle ciebie stojqCq milll1"), wys~puje wiqzanie stulq r qk oraz 
formula slubowania podobna w swoim brzmieniu do dzisiej
szej 15. 

5 
Zawarcie malZenstwa w kosciele otaczal zawsze wieniee gestow, 

modlitw i symboli, ale na eeremoniaeh nie wszystko si~ konczylo. 
Chrzescijanie wierzyli i wierzq, ze za oprawq zewn~trznq zw iqzku 
stoi rzeczywistosc niewidzialna, dziala tajemni'cza moe Boia, rue
uehwytna dla ludzkich oczu, ale r 6wnie realna i praw dtiwa. Po
przez te slowa i gesty, k t6re moma 'l1.azwac "znakami na gl~bi", 
Jezus Chrystus dotyka nowozenc6w swojq r~kq. W kazdym bowiem 
sakramencie On s am jest obecny, On 2Jbawia i uswi~a ludzi. Slowa 
i gesty maja, uczestnikom liturgii przyblizye i uzmyslowie wewn~ 

trznq tresc sakramentu, a tyro s amym pobudzic wiernyeh do owoc
niejszego przyj~cia Bozego daru, ale nie wyczerpujq calej rzeczy
wistosci. "NajwaZnie jsze - powiada A. Saint-Exupery - jest nie
widzialne dla oezu." 

ObrzE;dy slubne, tkwiqce czE;sto swymi korzeniami w tra dycjach 
kultury i folklorze danego narodu, ' ulegaly w cia,gu wiek 6w zmia
nom i przeobrazeniom , ale istota sakr amentu pozostawala zawsze 
ta sarna. Jak w Jezusie Chrystusie jest n atura Bosk a i ludzka, tak 
i liturgia - pi:sal Pius XII - "sklada siE; z pierwiastk 6w BoZych 
i ludzkich. To, co Boze , ustanowione przez Boskiego Zbawiciela , 
nie moze zadnq miara, bye zmienione przez lu dzi , n atomiast to, co 
ludzkie, moze w edlu g p otrzeb ezasu, okolicmosci i dusz, u legac 

II W. Schenk, Ltturgta sakrament6w ~wt~tych, Lublin 1964, II, S. 134-144. 
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przemianom, k t6re zatwierdza Hierarchia Koscielna wspar ta pO
m OCq Ducha Swi~tego" 16. 

Odnowa liturgii, jakiej dokonano w Kosciele po Soborze Waty
kansk im II obj~la rowniez sakrament malZe nstwa. Konstytucja 0 li
turgii polecila zmienie dotych czasowy obrz~d t ak, -by " jasniej ozna
czal laske, sakr amentalnq i podkreslal obowiqzki malZonk6w". R6w
noczesnie w yr azila zgod~ na ulozenie wlasnego rytualu "dostoSGwa
nego do zwyczaj6w miejscowych i n arodowych" (KL77) . W Polsce 
taki r ytual, opracowany na podstawie ksi~gi w ydanej przez Kongre
gacje, Obrz~dow w Rzymie w 1969 r ., ukazal si~ w 1974 r . i od 
30 m arca roku nast~pnego wszedl w zycie. 

Zawarcie malzenstwa wedIug nowych przepisow liturgicznych za
rowno w czasie m szy sw. jak i poza niq, poprzedza liturgia Slowa. 
Odpowie~nio dobrane teksty Pisma sw., k.torych zestaw w obecnym 
rytuale jest bar dzo bogaty, lqc2lnie z przemowieniem celebransa , 
w prowadzajq zgromadzonych w atmosfer~ udzielanego sakramentu, 
ozywiajq ich wiar~ i angazujq w czynne uczestnictwo. Czytanie i ob
jasnianie Slowa Bozego Starego i Nowego Testamentu ma r 6wniei 
na celu ukazanie prawdziwego obrazu malzenstwa chrzescijanskie
go, przedstawienie wielkosci i swi~tosci milosci, podkreSlenie wza
jemnych praw i obowiqzkow malzonkow. 

Modlitwy, czytania i blogoslawiensiwa zawarte w nowym rytuale 
przedstawiajq malZeiistwo jako "mist~um zaSlubin Chrystusa 
z Kosciolem", na kazdym kroku podkreSlajq sakramentalny cha
rakter zwiqzk u, m6wiqc 0 rum z upodobaniem : swi~ty obrz~d, swi~ 
ty w~zel, swi~te malZenstwo, znak Bozego umilowania, sakramen
talna wspolnota, swi~ty sak rament, Mory uswip,ca wzajemnq milose 
ludzkq. 

Wszystkie gesty i symbole wyst~pujqce w tym rytuale odnaleie 
mozna w dawnych zwyczajach i liturgiach, ale obecnie otrzymaly 
on e gl~bszq podbudow~ bibIijnq i patrystycznq, uwzglQdniajq caly 
post~p chrystologiczno-eklezjologiczny, jaki dokonal si~ w teologii 
po ostatnim soborze. Malzenstwo z uroczystosci domowej i rodzin
nej s talo si~ wydarzeniem wainym w Zyciu Kosciola, a celebracja 
tego sakramentu ukazuje donioslq rol~- zwiqzku dwojga ludzi w e 
wzroscie Mistycznego Ci.ala Chrystusa. 

Sarna ceremonia slubna dokonuje si~ przy oltarzu i rozpoczyna 
'q dialog kaplana z narzeczonymi. W im~eniu Kosciola celebrans za
)Jytu je nuptnrientow, czy chcq dobrowolnie wejse w zwiqzek mal
~enski, zyc w nim do konca iycia, oraz czy Sq gotowi przyjqc od 
Boga i po katolicku wychowac potomstwo. Do waznego zawarcia 
malienstwa wymagana jest wzajemn a zgoda oraz pelna wolnose 
tron wYI:!uczajqca wszelki przymus fizyczny i moralny. 

II Pius XII, Mediator Del, Kielce 1947, s. 38. 
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Po 'Ws0p6lnym oS'wiadczeniu "chcemy" nast~puje spiew hymnu: 
' ,,0 Stworzycielu Duchu przyjdi", lctOry jest modliJtwC\ lblagamq w in
tencji mlodej pary 0 uswi~cenie zwiC\zku oraz lask~ wytrwania 
w prawdziwej milosci. Sw. Pawel zapewnia, ze ci chrzeScijanie~ 
kt6rzy pozwolC\ kierowae si~ Duchowi Swi~temu zakosztujC\ w iyciu 
takich owoc6w Jego obecno.sci jak: milose, radose, pok6j, cierpliwose, 
uprzejrnose, dobroe, wierno.se, opanowanie (Gal 5, 22-23). SCi to da
rryniezb¢ne dla budowania szcz~sliwego zwiC\zku. 

Jednym z najwainiejszych moment6w ceremonii s1ubnej jest przy
s:i~ga malzenska. M~zczyzna i :kobieta zwr6ceni do siebie twarzami, 
powtarzajC\ kolejno slowa: "Ja N. bior~ sobie Ciebie, N., za zone 
(rnalzonika) i slU'buj~ Ci milose, 'Wiernose i uczciwose malZen.sk~ oraz 
Ze Ci~ me opus~ az do Smierci. Tak mi dopom6i, Panie BoZe 
WszechmogC\cy, w Tr6jcy Jedyny i wszyscy swi~ci". 

SCi to najwieksze slowa, jakie moma na ziemi powiedziee drugie
mu czlowiekowi. Mlodzi wypowiadajC\ je z przej~ciem, cz~sto driC\
cym glosem, wiedzC\c, ze w tej chwili dokonuje sie swiete przym'ierze 
malzenskie. Dwie osoby, dwa odr~bne, czasami przeciwstawne some 
charaktery, sciSle i gleboko zespalajC\ sie ze sobC\. Powstaje taka 
wSpOlnota zycia, kt6ra jest obrazern milo.sci i jednosci, istniejC\cych 
w lonie Trojcy sw. miedzy Ojcem, Synem i Duchem sw., wzywa
nych na swiadk6w 'W czasie slubowania oraz jednosci Chrystusa 
i Kosciola. 

Te jednose sym'bolizuje na zewnC\trz uScisk prawych dloni, kt6re 
kaplan okrywa koncem stuly oraz wzajemne wkladanie sobie na 
palec pier.scionkow. Od tej chwili malZonkowie muszC\ mi'eC przez 
cale iycie takie nastawienie woH, jakie ma para taternik6w na 
wspinaczce wysokog6rskiej. Z urwistej sciany w pojedynke odwro
tu :nie mao Odejscie jednego skonczyloby sie tragediC\ obydwojga. 
Jedynym ich ratunkiem jest wzajemna ,pomoc, asekuracja, zgodne 
wsp6ldzialanie, pokonywanie trudnosci i uparte dC\zenie do szczytu 
mimo przeciwnoSci losu. 

W milosci chrze.scijanskiej malzonk6w r6w:niei odwrotu nie rna. 
We wsp6lnej wspinaczce przezywajC\ oni dni jasne i ciemne, chwile 
radoSct i zalaman, ale mimo wszystko chcC\ wiernie trwac obok sie
bie, .rue uchylajC\ sie od najcieiszego wysilku, a mocC\ milosci prze
mieniajC\ go w sHe tw6rczC\. PotrafiC\ sobie przebaczae, uznae swojC4 
wine i jC\ naprawie. 

Zaden i:nny sakrament nie wchodzi tak glEi!boko w zycie dwojga 
ludzi, jak wlasnie sakrament malZenstwa, kt6ry nie usuwajC\c struk
tur naturalnych i psychofizyc:mych, wynikajC\cych z romcy plci, 
przenika je aZ "do samego dna", przepromienia laskC\ cielesno.se 
i seksualnose malZonk6w do tego stopnia, ze ruc tu nie po2lOStaje 
swieckiego ani ,,nieczystego", jeZeli szanuje sie w tej dziedzi.nie 
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stwOrcz'l mysl Boga. Podobnie ja:k ik1"opla wody zl'lczona z winem 
na skutek sl6w konsekracji zostaje p1"zemieniona w k1"ew Chry
stusa, tak 1"6wnieZ natu1"alny zwi'lZek malZenski, dzi£:ki sak1"amen
towi staje si~ now'l 1"zeczywistoSei'l. Sak1"ament bowiemnie jest 
jakqs zewn~trzn'l deko1"acj'l zwi'lzku ani p1"ezentem slubnym ze 
strony KoSciola, lecz l'lczy si~ z sam'l wnow'l dwojga ludzi we
wn~trznie i tak seisle, ze me moze bye pomic:dzy wie1"zqcymi p1"aw
dzirwego malZenstwa, kt61"e tyro samym roe ,byldby sakramentem, 
Juz Leon XIII w encyklice Arcanum Divinae Sapientiae przestrze
gal, ze "nie rna nic ba1"dziej sp1"zecznego z p1"awd'l, jak twie1"dzie, 
ze sakrament to tylko jakiS ozdobny dodatek albo p1"zymiot zewn~
trzny, kt6ry wol'l ludzk'l moze bye od umowy malZeilskiej oddzie
lony i odlqczony". 

Do godnosei sak1"amentalnej podniesi.ona zostala obop6lna zgoda 
nowozenc6w. Stqd malzenstwo jest jedynym sakramentem, kt61"ego 
nie spelnia kaplan. W normalnych warunkach jest on obecny przy 
zawie1"aniu zwi'lzku, w imieniu spolecznosei Koseiola czuwa nad 
dokonywaj'lc'l si~ "tajemnic'l", ale stoi jak gdyby z zewnqtrz. Wla
seiwy sak1"ament spelniaj'l sami nowozency moc'l kaplanstwa ot1"ZY
m anego na chrzeie sw. Celeb1"ans tyllko powag'l Kosciola malZen
stwo "potwierdza i blogoslawi". 

Sakramentai lle "tak" por6wnuje si~ cz~sto z p1"ofesj'l zakonnq 
i z "fiat" Matki Bozej. Poswi~ca ono poslubionych Bogu, oddaje 
ich na swi~tq sluzb~ w 1"odzinie, kt61"q zakladaj'l i w Misty~nym 
Ciele, kt6re maj'l ,,1"ozbudowywae" wydaj'lc na swiatpotoinstwo. 
"Osobny sak1"ament umacnia, jakby ikonsekrnje, malZonkow ch1"ze
seijanskich do obowi'lZk6w i godnosci ich stanu" (KDK 48). 

Zycie zgodne z tresci'l przysi~gi malzenskiej mozliwe jest dopie
1"0 wtedy, gdy zaslubieni zdo1ni Sq doposwi~cenia i ofiary. Moze 
zaden sak1"ament do peW swej 1"ealizacji nie wymaga od czlowiaka 
tyle wysilku, co wlaSnie malZenstwo. Najwznioolejszym wzo1"em 
milosei maaenskiej jest przeeiez wedlug sw. Pawla milose Chry
stusa do Kosciola posuni~ta do zlozenia calkowitego darn z siebie. 
Chrystus wnilowal Kosei61 az do Krzyza, a Koseiol umilowal swego 
Pana az do m~czenstwa. T£: samq tajemnic~ milosei wiernej i wiel
kodusznej maj'l 1"ealizowac w swoim zyeiu malZonkowie. 

Wszystkie sak1"amenty swi~te sq sciSle zlqczone ze smie1"eiq i zmar
twychwstaniem Chrystusa, ale w ma'lzenstwie 'ta wi~z jest szcze
g61nie uderzaj'lca przez to, ze malwnkowie oddajq si~ calkowieie 
sabie w milosei na wzo1" "wydania si~" Ch1"Ystusa i Koseiola. Nic 
dziwnego, Ze odnowiony rytual sakramentu malzenstwa usilnie za
leca zawie1"anie slubu w czasie mszy sw. Ofia1"owanie si~ wzajemne 
ch1"zescijan w sak1"amencie malZenstwa wiqze si~ p1"zeciez seisle ze 
Smie1"ci'l Chrystusana Krzyiu, a r6wno.czeSn:i.e z Ofiary Eucha
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rystycznej , uobecniajqcej n a oltarzu ~ Milose, m ajq malZonkowie 
jak ze Zrodla {!zerpae si1~ i wzor do swojej ofiary, kt orq "kropla 
;po kropli" skladac b~dq przez wszystkie dni wspolnego zycia. 

Trzy nowe formularze mszy sw. slubnej, k tore nowozency mogq 
sobie dobierac lqcznie z zestaw em tekstow czytan biblijnych i mo
dlitwq wiernych, Sq 'bardzo pi~kne i bogate w trese. 

Powraca w nich jak refren m ysl, aby "zawierajqc m alzenstwo 
przy oltarzu, umacniali si~ we wzajemnej milosci... , wiernie trwali 
przy Panu i glosili ludziom Jego imi~". 

W slowach tych zostal 'Podkreslony apostolski charakter milosci 
malienskiej. Dzi~ki temu bowiem, ze "wspolnota zaSlubionych 
jak si~ wyraza jedna z modlitw liturgicznych - jest symbolem 
zwiq~ku Chrystusa z Koseiolem", milose ludzka realirowana w mal
zenstwie staje si~ w spolecznosci wierzqcych i wobec swiata swia
dectwem milosci Chrystusa i Koseiola. Najpierw doswiadczajq skut
kow tej milosci sami malZonkowie, w swojej milosci, nast~pnie ich 
dzieci, ktor e w milosci o jca i m atki odczuwajq po raz pierwszy 
"cieplo" milosci Chrystusa do Kosciola, a ,wreszcie inni ludzie 
wierzqcy i niewierzqcy - .ktorzy nawiqzujqc jakikolwiek kontakt 
z ich w SpOlnotq rodzinnq, zetknq si~ z milosciq chrnescijans'kq b~ 
dqcq obrazem i a'ktualizacjll mHosci Chrystusa do 'swojego Ko
sciola i Kosciola do Chrystusa. 

Czesfaw Drqiek SJ 
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ZYCIE RELlGIJNE RODZINY 

RODZINA PODSTAWOWA WSPOLNOTA REL/GIJNA 

"Pozdrawia was serdecznie w Panu Akwila i Pryscylla r azem ze 
zbierajqcynt si~ w ich domu KoSciolem" - czytamy w Liscie sw. 
Pawla do Koryntian (1 Kor 16, 19). Zdanie to pokazuje nam naro
dziny lokalnych wspolnot chrzescijaiiskich, lokalnych kosciolow. 
"Rodzinna i prywatna goscinnoSc byla wi«:c pierwszym gniazdem, 
w kt6rym powstaly pierwsze poszczegolne koscioly" - stwierdza 
Pawel VI w jednym ze swokh przemowieii (ll VIII 1976). Ale wy
r azenie "kosci61 domowy" ma nie tylko historyczne znaczenie, od
nosi si~ one do kazdej rodziny naleZllcej do Kosciola. "Z m alzeii
stwa chrzescijaiiskiego bowiem wywodzi si~ rodzina, a w niej ro
dZq siE: nowi obywatele spolecznosci ludzkiej, ktorzy dzi~ki lasce 
Dueha Swi~tego stajll si~ przez chrzest synami Boiymi, aby Iud 
Boiy trwal na wieki. W tym domowym niejako Kosciele rodziee 
przypomocy slowa i przykladu winni byc dla dzieci swoich 'Pierw
szyiru zwiastunami wiary i piel~gnowac . wlasciwe kaidem u z nich 
powolanie..." - czytamy w soborowej Konstytucji dogm atycznej 
o Kosciele (KK 11). Rodzina chrzescijaiiska jest wi~c Ko§ciolem, 
"przedstawia i tworzy Kosci61 w miniaturze, element budowy jed
nego i powszechnego Kosciola, kt6ry jako 'Calo§c jest Mistycznym 
Cialem Chrystusa" - przypomina znowu Pawel VI w cytowanym 
wyzej przem6wieniu. 

Coz to jednak znaczy w praktyce? Przeczytajmy uwainie j~szcze 
jeden fragment soborowego dokumentu: 

."Rodzina jako taka otrzymala od Boga poslannictwo, a by stac 
si~ pierwszll i Zywotnll kom6rkll spoIeczeiistwa. wypelnl ona to po
slannictwo, jezeli przez wzajemnll mil(;sc swych czlonk6w i przez 
modlitw~ wsp61nie zanoszonq do Boga okaie si~ niejako domowym 
sanktuarium Kosciola, jezeli cala rodzina wlllCZY si~ w kult litur
giczny, jeieli wreszcie rodzina swiadczyc b~dzie czynne milosier
dzie i J;>Opierac sprawiedliwosc oraz inne dobre uczynki, sluzllce 
wszystkim braciom znajdujllcym si~ w potrzebie" (DA 11). 

Rodzina chrzeScijaiiska nie tylko wi«:e sklada si~ z chrzeScijan 
i naleiy do Kosciola, ale jest Kosciolem, religijn!\ wsp6lnotll. Zna

893 



STEFAN WILKANOWICZ 

czy to, ze jest wsp6lnotq apostolskq, misyjnq. Jej czlonkowie S<t 
w szczegolny spos6b wzajemnie odpowied.zialni za sw6j rozw6j 
i zbawienie, a takze rodzina jako calosc rna pewn~ misj~ w stosun
ku do innych rodzin czy os6b, jest takie do innych poslana. Oczy
wiScie odpowiedzialnosc rodzicow za male dzieci jest wi~ksza nii 
dzieci za ,rodzk6w, niemniej ta ostatnia takze istnieje, podobnie 
odpowied.zialnose za rodzenstwo, dziadkow i krewnych. Podobnie 
jest w calym KoSciele, i tu istnieje w sferze duchowej jakis system 
"naczyn pol~czonych", choc "przeplywy l:aski"nie dadzq si~ o bser
wowac ani tez nie tylko od nas zalez~ - Bog jest ich autorem. 
Zres~ takie i na plaszczyinie psychologi<:mlej dziecko jest zarazem 
wychowankiem i wychowawca,. 

PO'sluchajmy zwierzenia jednej z matek: 
,,0 ile wychowywalam dzieci, to na tyle sarno ,bylam przez nie 

wychowywana i to Towniez pod wzgl~dem religij,nym. Wiar~ prze
kazywalismy sobie wzajemnie Tazem z milo§cia,. One pytaly, a ja 
baTdzo cz~sto wtedy dopiero musialam pewne zagadnienia przemy
slee, czy nawet 0 nie pytae lub czytac na te tematy, ale 0 ile szu
kalam wyjasnien, to nie pod k~tem przekazywania ich cdzieciom, a le 
najpierw zdobycia wiedzy dla siebie. Nigdy rue potrafilabym po
wiedziee, jak trzeba dzieci wychowywac, ani nawet jak naleiy im 
przekazywae wiar~ w Boga ; trzeba je po prostu kochae i chciee 
dla nich najwy±szych wartosci, a do poznania tych dochodzi si~ 
r azem z nimi". 

JeSli tym w istocie Tzeczy jest rodzina chrzescijanska, to brak 
wsp6lnego iycia religijnego jest czyms zgola nienaturalnym, nie do 
pogodzenia z jej istotq. Ale wydaje si~, ze nie zawsze mamy tego 
swiadomose. Dose cz~sto zarazeni jesteSmy indywidualizmem, kt6ry 
rna takze swoje odbicie w iyciu religijnym. Nasze rozmowy staja, 
sip' powierzchowne, nie umiemy si~ zwierzae, nie umiemy si~ wsp6l
nie modlie. Czasem uwazamy nasze zycie religijne za cos tak bardzo 
osobistego , intymnego, ze jui: nie potrafiroy Tozmawiae 0 nim lUl

wet z najbliZszymi osobami. 
OczywiScie, Sq sprawy mi~dzy Bogiem a czlowiekiem, 0 k t6rych 

si~ me m6wi, M ore moze mUSZq nawet pozostae tajemnicq. Ale pr ze
ciez rue rozwijamy si~ i nie zda,zamy do Boga pojedynczo. Nasz 
rozwoj i nasze zbawienie bardzo zaleza, od innych, zwlaszcza od 
naszych bliskich. W szczeg6lnosci rodzina jest spolecznosciq, w kt6
rej jeden dla drugiego jest wainy jako osoba, a nie ze wzgl~du na 
swo je stanowisko czy rol~ spole cznq. Poslubia si~ czlowieka, a n ie 
etat czy tytul. Kocha si~ dziecko, malego C2iowieka, a nie przyszlego 
inzyniera, lekarza czy profesor a. Za tem w rodzinie slabni~cie osa
bowych, duchow ych, religijnych wi~z6w jest najbardziej bolesne 

n ajbavdziej grozne dla jej spoistosci, jak i wypelniania jej zadan. i 
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~tQ przyczyn<t malZeriskich kryzys6w jest swoista "samot
nose we dwoje", powierzchownosc kontaktow, nieumiejt:tnose roz
wi<tZYWania rueuniknionych k9nfl±kt6w. Te slabosci bior<t si~ wlaSnie 
z Ibraku gl~bszej duchowej wsp6lnoty, ta zas wytwarza sit: najpierw 
przez wsp6ln<t modlitwt:, rozmowt: 0 najwaZolejszych sprawach, Iek
tun:... A takze ,przez wsp6ln<t pract: dla dnnych. 

eM dzisiejsza rod.zina made zaofiarowania mlodym Iudziom? 
Nie wygra konkurencji z instytucjami trudni<tcyroi sit: dostarcza
niem 1m ,rozrywek. MoZe im dac jednak to, czego im potrzeba naj
bardziej, choc nie zawsze 0 tyro wiedz<t: niezawodn<t, glE:bok<t przy
jain, .bE:d!iC<t wyrazem milosci. Zarowno teologia, jak i:psychologia 
prowadzq do tego samego: potrzeby glE:bszego duchowego .zycia ro
dziny, a ole tylko jej czlonkow. Kto wie, czy nie jest to pierwsza 
potrzeba wspolczesnych rodzin. 

JAK KSZTAtTOWAC DUCHA WSPOLNOTY RELlGIJNEJ 

Wroerny jeszcze na chwilE: do pierwszych wiekow 'ohrzeScijanstwa. 
WyobraZmY sabie zbieraj<tc<t siE: w czyimS domu lokaln!i wspolnotE: 
chrzeScijan. Jak takie zebranie wygl<tdalo? Mozemy siE: tu posluZye 
opisem zawartym w pochodzqcej z II wieku pierwszej Apologii Sw. 
Justyna: 

" ... Tedy czyta sit; Pami~tniki apostolskie albo Pisma prorockie, 
p6ki czas na to pozwala. Potem, gdy Iektor skonczy, przelozony da je 
Zywym slowem upomnienie i zachE:tE: do naSladowania tych nauk 
zoakomitych. Nastt:pnie wszyscy z miejsc powstajemy i modlimy 
sit:. Potem, jak siE: juz ,powiedzialo,gdy rnodlitwa mE: skonczy, przy
noszq chieh oraz Wino i wodE:, a przelowny zanosi rnodlitwy tu
dziez dziE:kczynienia, He tylko moze, Iud zaS z radosciq odpowiada : 
Amen. Wreszcie nast~puje rozdawanie i Tozdzielaole wszystkiego te
go, co sit: stalo Eucharystiq, oleobecnym zaS rozsyla' siE: jq przez 
diakonow. Ci, kt6rym siE: dobrze powodzi i kt6rzy dobrq majq wo
IE:, dajq, co chcq, a wszystko, co siE: zbierze, sklada siE: na rE:ce prze
lozonego. On zas roztacza opiekE: nad sierotami, wdowami, chory
mi a lbo z innej przyczyny cierpiqcymi niedostatek, nad wiE:zolami, 
dbcymi gosemi, jednym slowern spieszy z pornocq wszystkim, co 
Sq V{ potrzebie". I 

yv tyro prostym, tchnqcym swie:i:oSciq i autentyzmem opisie u de
rzajq najpierw dwie rzeczy: radosny i 'wsp6lnotowy charakter t ego 
eucharystycznego zgrornadzeola oraz troska 0 wszystkich czlonk6w 
wspolnoty, najscisIej zl!iczona z przeiywaniern zwiqzku z Bogiem. 
Takze pewna spontanicznoSc i elastycznosc tej l1turgii: czyta siE: 
"poki czas pozwala", a przelorony zanosi modlitwy i dziE:kczynie
nia, "ile tylko moze". Wid2iimy w jej ramach poznawanie n auki 
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Bozej, refleksj~ nad wlasnym zyciem, wspolnq modlitw~ i uczynki 
milosierne. 

Teraz przeniesmy si~ do Polski wspolczesnej i posluchajmy zwie
rzenia jednej z rodzin : 

" ... U nas glowna i stala w sp6lna rozmowa rna tematy religijne 
toczy si~ jako kontynuacja modlitwy wieczornej. Trudno narn na
wet stwierdzic, gdzie jest granica dzielqca modlitw~ ad naszej roz
mowy. Rozpoczynamy jq przewaznie odczytaniem wybranych przez 
jedno z l'l.as mySli, zdan z Pisma sw. lub ksiqzki religijnej; - jest 
to zaczyn naszej dyskusji na t en temat. Dyskusji, ktora dotyczy 
zrozumienia oraz odczytania tych mysli. A dalej nawiqzuje do zycla 
codziennego, do porownania w swietle czytanego wersetu naszych 
reakcji codziennych i reakcji inn'ych otaczajqcych nas ludzi. Potem 
lqczy si~ to z podsumowaniem dzislejszego dnia (ocena naszych po
st~powan, czynow) i planowaniem jutra. 

Czy te wieczorne pol godziny wystarczy? Nie zawsze. Cz~sto trze
ba si~gac do literatury, bo cos np. w tej naszej rozmowie nie wy
szlo. Korzystamy tez z prasy religi jnej, w tyro przede wszystkim 
z Tygodnika Powszechnego. Niekt6re artykuly tam zawarte dajq tez 
podstaw~ do naszych wieczornych dyskusji. 

Wykorzystujemy r6wniez do wymiany poglqdow mi~dzy nami 
niedzielne kazania. Zawsze odnajdujemy w nich cos, co prowokuje 
do rozm6w, do wYrazania swoich odczuc". 

Czy nie widac podobienstwa do opisu sw. Justyna? Oczywiscie 
jest istotna roznica: owo wieczorne zgromadzenie domowego, ro
dzinnego Kosciola nie jest Mszq sw. Ale zawiera poznawanie nauki 
Bozej, refleksj~ nad wlasnym zyciem, wsp6lnq modlitw~ i - jak 
si.~ wydaje - takze planowanie uczynk6w milosierdzia. Co do tych 
ostatnich warto przytoczyC jeszcze innq opini~: 

"Nawet w najbardziej zapracowanych rodzinach powinno si~ zna
leic cias na opiek~ wszechstronnq (takze religijnq) n.ad jednq sa
motnq, chorq lub 'starq osobq, W kt6rej braliby u.dzial wszyscy bez 
wyjqtku czlonkowie rodziny, z malymi dzieCmi wlqcznie. Nie uchy
lac si~ od udzialu w spolecznych akcjach swieckich, jak np. w szkol
nych komitetach rodzidelskich, szerZqC tam apostolstwo przykladu 
i ducha'miloSci chrzeScijanskiej". 

Troska 0 najscislejsze powiqzanie wiary z :.i:yciem cechuje wypo
wiedi innegQ zespolu synodalnegQ rodzin : 

"Nale:.i:y starac si~ gl6wnie przez przyklad pokazywac dzieciom 
i mlodzie:.i:y, ze wiara to rue dodatek do zycia, ale to czynnik wpro
wadzajqcy lad i celowoSc w cale dzialanie czlowieka - poczynajqe 
ad zabawy, odpoczynku i pracy - a konczqc na uczestnictwie w sa
kramentach. 

Nale:.i:y uczyc praktycznego stosowania przykazania miloScl Boga 
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i bliiniego, n p.: m oma dziecku zwrOCIC uwag~, by sarno pozyczylo 
drugiemu swojq zabawk~, gdy zauwaZy, ze tamto rna ochot~ nill si~ 
pobawic; spowodow ac, by pierwsze podeszfo do drugiego, choc tarn
to wywolalo kl:otni~; wlqczac. w dbowiqzki domowe, a:by wyr~czyc 
rodzic6w. U czulenie dziecka na t e sprawy juz w wj.eku przed~ol
nym ulatwi p6Zniej wychowanie go do otwarcia si~ na drugiego 
czlowieka , do poczucia odpowiedzialnosci za innych ludzi, do go
towoscl pr zebaczania i przyjscia z pomOCq innym, co jest tak istot
ne w zyciu prawdziwie religijnym. Nie b~dzie wtedy takich para
doksow, jak bardzo powszechne wsr6d mlodziezy - i nie tylko 
mlodzieiy - opinie, ie swi~tosc to nie dla normalnych ludzi . Trze
ba ich uczyc, ze sprawy Boie to wlasnie dobroc i rzetelnosc w ro
dzinie, w pracy, w i yciu codziennym, a m odlitwa i sakr amenty to 
bardzo istotny srodek do celu, jakim jest zjednoczenie swego zy
cia z Wolq Bozq" . 

Czas jedn ak wyjasnic , skqd t e wypowiedzi si~ wzi~lY . Otoz 
w 1975 r. kierownictwo Duszpa sterskiego Synodu Archidiecezji Kra
kowskiej zwr6cilo si~ do Synodalnych Zespolow Studyjnych z pro
sbq 0 zebranie doswiadczen i przemyslen dotyczqcy ch przekazywa
nia i rozwoju wiary w r odzinie. Zespoly te, liczne (kilkaset), skla
dajqce si~ w ogromnej wi~kszosci ze swieckich, nadeslaly ponad 
sto odpowiedzi, n iekiedy bardzo wnikliwych i obszernych. Cyto
wane teksty z nich w laSnie pochodzq. Jest to waine dlatego, ze 
wypowiedzi zespor6w w znacznej mierze opier a jq si~ na doswiad
czeniu, n a istniejqcej praktyce - nie Sq to tylko marzenia dus2lpa
st erzy. A jezeli n awet wyrazajq niekiedy jedynie t~sknot~ , to jest 
to t~sknota zdrowa, bo dqzqca do tego, aby rodzina byla bardziej 
Kosciolem, a Kosciol bardziej rodzinq. 

ISTOTA ZYCIA RELlGIJNEGO RODZINY 

W zyciu domowego KoSciola w yr6zniC moma trzy n ajistot niejsze 
sldadniki: przekazywanie nauki Bozej, zycie modlitwy (wlqcznie 
z uczestniczeniem w liturgii i przyst~powaniem do sakramentow 
sw.) oraz czynienie dobra . Sprobujmy kolejno za3tanowic si~ nad 
nimi. 

PRZEKAZYWAN IE W IARY 

Przekazywanie Slowa Boiego pojmuje si~ najcz~sciej jako u cze
nie dzieci p rawd wiary, katechizmu; sporo rodzin uwaza zresztq, ze 
ich rola jest tu czysto pomocnicza. majij dopilnowac, zeby dziecko 
chodzilo na katechizacj~ i uczylo si«:. a potem sprawdzic czy umie 
tak, jak z innymi lekcjami. Jeden z zespol6w tak {) tyro pisze : 

"Szukanie wlasnej wygody i zostawianie spraw wychowania in
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nyro moze bardzo ujemnie odbie si~ nie tylko na rodzinie, ale na 
calym przyszlym spoleczenstwie. A jednak rodzice poddajq si~ po
kusie przerzucania niemal calego wychowania na zlobek, przed
szkole, potem szkol~, swietlic~, w lecie kolonie... Nie wykorzystuje 
si~ wszystkich istniejqcych mozliwosci tworzenia dzieciom wla
snego, silnego srodowiska w domu, w k~ domowych przyjaci61, 
we wsp61nocie opartej na walltoSciach, kt6re cenimy. TakZe wy
chowanie religijne przerzuca si~ na duszpasterzy tak, jakby mogli 
temu zadaniu podolae bez wsp61pracy rodzic6w. Tymczasem, zwla
szcza gdy chodzi 0 mlodsze dzieci, proporcje powinny bye odwrot
ne: to duszpasterze powinni tylko pomagae rodzicom, a nie bez
skutecznie upominae si~ 0 minimum wsp6ldzialania. 

Nieraz falszywie i niekonsekwentnie pojmujemy trosk~ 0 dobro 
dzieci. Pojawia si~ np. przesadna obawa 0 zdrowie fizyczne, k tOrq 
llsprawiedliwia wcalenie sluZqce zdrowiu wygodnictwo i lekcewa
zenie obowiqzkow domowych i religijnych. JednoczeSnie nie wkla
da si~ dose wysilku i wyrzeczen w rozsqdnq i zdrowq organizacj~ 
dnia dziecka, w ktorym nieraz brak czasu i na sen i na kontakt 
z rodzicami i na modlitw~". 

Tymczasemrodzice Sq pierwszymi katechetami swoich dzieci 
i ich pierwszoplanowa rola utrzymuje si~ dlugo. Tylko ta domowa 
k atecheza nie musi naSladowae koSciemej . Dla swieckich apostol
s two jest w pierwszym rz~dzie dzieleniem s.i~ doswiadczeniem zy
cia chrzescijanskiego, a podstawowym jego nar~dziem - rozmo
wa. Stqd pierwszym obowiqzkiem rodzicow wobec dzieci jest roz
mowa z nimi 0 sprawach wiary, przy;najmniej odpowiadanie na 
kh pytania. 

Ale tu pojawia si~ trudnoSe. C~sto rodzice skariq si~, ze nie 
umiejCl na te pYtania odpowiadac, ze im brakuje wiedzy. Istotnie, 
nie zawsze jest latwo odpowiadae na pytania dzieci, nie zawsze 
rna si~ gotowCl odpowiedz. Niemniej trzeba jej szukae, zastanawiac 
si~ , czasem zajrzee do katechizmu czy odpowiedniej ksiClZki. To 
doskonala okazja do sprawdzenia nie t ylko stanu swoich wiado
mosci, ale i stanu swojej wiary: pr6bujClc sobie odpowiedziec na 
rozne pytania, uswiadamiamy sobie jednoczesnie, jakq przeszla ona 
ewolucj~. Czy prawdy wiary SCl dla nas rzeczywistosciCl naprawd~ 
przysw ojonq i przezywanCl, czy rtylko zapami~tanymi (lu b nie) 
z dziecinstwa formulami pozbawiom.ymi gl~bszej treSci. 

Ten egzamin wiary dokonuje si~ najcz~sciej wskutek zmiany pro
gramow 'katechizacji. Odeszlismy o d formy katechizm6w zloronych 
z pytan i odpowiedzi, uiywamy' dzis innego j~zyka, 1l1owe podr~cz
niki wymagajCl bardzfej zrozumienia n iZ zapami~tania ' definicji. Pod 
pew nym wzgl~dem Sq trudniejsze, wymagajq wi~kszego wysil:1ru 
umyslowego i chyba stawiajq w yzsze wymagania moraIne. To wszy
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stko sprawia trudnosc dzieciom, rodzicom, a takze katechetom. 
Trudnose ta wymaga scislejszej wsp61pracy pomi~ .nimi: w pierw
szym r~dzie powinny bye wsp6lnie om6wione programy katechez 
na dany okres, a potem trzeba sobie sygnalizowac nawzajem poja
wiajClce Si~ prolblemy i trzeba si~ troch~ doksztalcac. Wa±nCl rol~ 
majCl tu odegrac zespoly synodalne pomagajClce rodzicom i kateche
tom 'W organiwwaruu tego doksztalcarua, chocby przez cz~tCl wy

, mian~ doswiadczen. 
. KoScielna katecheza, choc 'bardzo waina, cierpi jednak najcz~

Sciej na dotkliwe ograniczenia. Katecheta spotyka dziecko raz lub 
dwa razy w tygodruu i zawsze w duzej grupie. Zatem nie jest w sta
nie dobrze go poznac. Tymczasem - jak powiada Chesterton _
zeby Johna nauczyc matematyki, trzeba dobrze znae... Johna. Ka
techeci niewCltpliwie lepiej od ,rodzic6w znajCl teologi~, ale znacznie 
gorzej dzieci. StCld rodzice SCl niezastClpieni 

JeSli jednak rodzice nierzadko nie umiejCl odpowiadae na pytania 
dzieci, rue umiejCl z nimi rozmawiae, wy:nika to nie tylko z braku 
wiedzy, ale cz~sto przede wszystkim z tego, ze mi~dzy sobCl nigdy 
o sprawach wiary nie rozmawiajCl - jakoo si~ przyzwyczaili, ze 
sClto ich prywatne, intymne sprawy, albo po prostu to ich nie in
teresuje. Wtedy oczywiscie bywajCl zaskoczeni i zmieszani, gdy pa
da pytanie, a nie moma si~ od odpowiedzi uchylic bez utraty auto
rytetu. 

Swiatopogll\d dziecka zaczyna si~ ksztaltowac bardzo wczesnie. 
Prosta obserwacja post~powarua rodzic6w wskazuje mu, co jest 
wazne, a co rue - ustawia hierarchi~ wartosci, kt6ra jest przeciez 
cz~sciCl poglCldu na swiat i na sens zycia. Zatem zar6wno slowa ro
dzic6w, ich przekaz nauki Bozej, ' jak i ich zachowanie Si~ formujq 
SwiatopoglCld dzieci. Stqdpotrzebna jest rodzicom wyrama swia
domose chrzeScijanskiej hierarchii wartosci i okreslenie celu wy
chowania. Jeden z zespol6w synodalnych tak to ujmuje: 

"Co naprawd~ chcemy osi~qc przez nasze domowe wysitki 
j przez posylarue dzieci na nauk~ religii? Na kogo wychowujemy 
nasze dzieci? ato nasze pr6by odpowiedzi, kt6re mogq posIuZyc 
j ako m aterial do dalszych przemysleii: 

Chcemy tak wychowywac, aby nasze dzieci dorastajClc mogly 
chcialy samodzielrue; dobrowolnie wybrae (a raczej stale wybie

rae) swiatopoglCld chrzeScijanski, chrzeScijans'ki styl Zycia - czy 
po prostu: przymierze z Bogiem, zaufanie Bogu i Jego przykaza
niom, bli:skose Pana Jezusa, p6jscie Jego drogq. To :Ilnaczy, ze w ro
dzinie dzieci ma jq si~ uczye wyboru wartosci, prawidlowego usze
regow arua wartosci, aby widzialy w trudnych chwilach, co jest lOaj
wazniejsze w Zyciu, aby poznaly sens zycia. Celem naszego wycho
wania jest, aby kazde dziecko mialo w lasnCl twarz, bylo sobCl, ce

i 
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nHo sobie wlasne sumienie i jego wskazania. Leez n ie majq to bye 
wsk azania byle jakie: sumienie powinno bye uksztaltowane przez 
Ewangeli~ ... 

P rzekazywanie wiary to wYrobienie przekonarria 0 wainosci 
Ewangelii i 0 jej prawdzie, to wprowadzenie w zycie KOSciola 
w przyjazni z Bogiem. W poezuciu J ego ·obecnosci w swiecie , w przy
rodzie , w Zyciu ludzkim. To rna bye tak moene, ze zycie tym nie 
zachwieje. Historii moiDa nauczyc kazdego, wiar~ natomiast trze
ba 'przekazac tak , jak to czynil Chrystus sam i J ego apostolowie. 
Gdy chodzi 0 przekazanie wiary, a nie tylko wiadmnosci 0 wierze. 
nikt nie moze zastqpie rodzicow w ich w ychowawczej roli". 

tYCIE MODLlTWY 

Przekaz wiary w rodzinie me rna si~ wi~c dokonywac n a spos6b 
szkolny, ale r aczej w atmosferze modlitwy. NajIepsze jest tu polq
czenie wsp6Inej modlitwy, Iektury i rozmowy. 

"Najwainiejszq spraWq w zachowaniu, rozwijaniu i pogl~bianiu 

wiary w rodzinie jest wsp6lna, codzienna modlitwa, czytanie Pisma 
sw. i rozmowa na ternaty r eligijne. Widok codziennej, 'pokornej 
i zarliwej modlitwy matki i ojca, t ych, kt6rzy chociaz caly dzien 
rozkazujq, rzqdzq, ale potrafiq z kolei jak dzieci ukl~knqc przed 
Bogiem, czyniqc rachunek sumienia ze swoich grzech6w, korzqc si~ 
i przepraszajqc - jest najcen:niejszym dziedzictwem, jakie moze 
przekazae, zwlaszcza ojciec rodziny. swoim dzieciom. a w szczeg6l
nosci swoim synom". 

Nie naIeiy sqdzic, ze male dzieci nie mogq brae udzialu w takiej 
wspolnej modlitwie, ze wystarczy odmowic z Dimi "paciorek". "Juz 
od najmlodszych lat (3-4) moiDa w draiae dziecko do bezposred
niej rozmowy z Bogiem... Dzieci Sq bardzo chlonne i bardzo latwo 
przekazae im to, ze ranG mozna poprosic Boga 0 to, by dzien si~ 
udal, wieczorem zastanowiesi~ n ad swoim dniem: czy bylo grzecz
one, co zrobilo iIe, co moglo zrobie dobrego, a rue zrobilo, ze naIeZY 
podzi~kowae za to, CO mu sprawilo r adoSe, co si~ udalo, przeprosic 
za to, co niezbyt wyszlo, ofiarowac Bogu caly swoj dzien z jego ra
dosciami, smutkami czy lIlawet cierpieniem, zasugerowac moZnoSc 
ofiarowania ich w jakiejs intencji... " 

"Dziecko chlonie i po swojemu rozumie nawet wiel1rie Boze Ta
jemnice, a odpowiednio pouczane przezywa maZe nawet gl~biej niZ 
dorosly obecnosc Boga, z kt6rym rozmawia na modlitwie i sklada 
ofiar~ podczas Mszy sw.". 

Oczywiscie lektura, rozmowa i modlitwa mUSZq bye do poziomu 
dzieci dostosowane. uwzgl~dniac ich j~zyk i zainteresowania. 

Jeden Z ojc6w tak opisuje sobotnie spotkanie rodzinne: 
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"W sobotf;, po w ieczerzy, ktorq staram sif; urzqdzic jakos od
swif; tnie, w pokoju przy nakrytym stole, z potrawami meeo lepszy
mi nii codziennie, staram sif; naprowadzic rozmow~ n a jakis r eli
gijny temat, poruszyc jakies aktualne w ydarzema z iycia Kosciola , 
dieeezji czy parafii ; staram sif; kazdego z obecnych, r owniei dzieci, 
wciqgnqc w dyskusjf;, docenic ich wypowiedzi - chocby byly in
faIlltylne i kontestatorskie - staram si~ 'lIlaSwietlic poruszane pro
blemy w duchu wspolod,powledzialnosci za nasz w spolny Kosci61. 
Potem spiewamy jakqs aktualnq piesii - np. wielkopostnq ~zy aci
wentowq - przy zapalonej swiecy przed obrazem Najswi~tszej 

Maryi Panny lub przed krzyiem , a dalej jeszcze ze dwie nowe pio
senIti religijne, ktore nam szczeg61nie przypadly do gustu . N a ko
niee modlitwq "Ojcze nasz" wspolnie dzif;kujem y za doznane 
w ostatnich dniach laski, i tu kazdy w ymienia, za co w tym tygod
lniu powinien. dzif;kowac". 

Moi na tak, mozna inaczej . KaZda rodzina powinna wypracowac 
wlasny "styl" modlitwy. Styl, a nie ISchemat, bo potrzeby lSi~ zmie
niajq, budzq si~ nowe zainteresowania i p ytama, zmienia si~ wraZ
Uwosc. Zatem i modlitwa winna si~ zmieniac, jej sposob i t reSc 
wiqzac si~ z radosciami, s.IIlutkami i niepokojami zycia.' Obowiq
zuje t u wielka roztropnosc. Nie mozna do wspolnej modli'twy zmu
szac, me moina komenderowaC. Trzeba stwarzac tu pole inicjatywy 
dla kaidego, proponowac takie dzieciom przewodniczenie rodzin
n ej modlitwie. Zawsze n alezy pamif;tac, ze wszelki przymus czy n a
cisk w tej dziedziinie daje sku tki odwrotne od zamierzonych. Za
t ern najwazniejsze jest tu obudzenie pragnienia modlitwy, lektury 
czy roZIDowy. 

Wobec malych dzieci jest to najlatwiejsze, one same majq tu m e
raz inicjatyw~, to odpowiada ich potrzebom. Znacznie t rudniej jest 
ze starszymi, zwlaszcza w tedy, gdy weszly w ok res gwaltownej po- . 
trzeby samodzielnosci. Nieraz trzeba bardzo dlugo czekac na oka
zj~, na pomyslny moment, odruch zainteresowania. A cza:sem moz
na si~ nie docze'kac. 

Z drugiej strony modlitwa w spolna nie moze zastqpic osobistej. 
Zat em t am, gdzie si~ jq praktykuje codziennie, powinna bye: na 
tyle kr6tka, zeby zostawila czas na osobistq, zeby do niej przygo
towywala. I zeby prowadzila do iycia. Stqd jakaS forma <rachunku 
sumienia jest zawsze potrzebna. Niekoniecznie indywidualnego, 
r 6wnie:i:, a moze przede wszystkim, rodzinnego tzn. odnoszqcego si~ 
do zycia rodziny. Na og6l nie znajdujemy takich wzorow rachull
'kow sumienia, tTzeba je dopiero wy:pracowac. Na poczqtek wysu
wajq sif; dwa ogorne pytania : co jest zlego, a co dobrego w zyciu 
naszej rodziny? Jakie mamy zadania wobec innych (wobee kogo) 
i jak je wypelniamy? 
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Brakuje jeszcze wypr6bowanych fonn jakichS rekolekcyj
nych narad rodzinnych, w k'torych i mniejsze dzied moglyby brae 
udzial. Byldby :to szczeg6lnie wainedla dzi.e'ci przygotowujll<!ych 
si~ do pierwszej spowiedzi i Komunii sw. Ten bowiem okres jest 
bardw wazny w zyciu dziecka, od niego wiele zale±y. "Jesli choe
my utrzymac wi~z z naszymi dzi.eCmi, gdy zaczynajll dorastae, mu
simy bye ich przyjaci6lmi. Jcili chcemy, by zostaly przy Bogu, mu
simy pom6c zaprzyjaznic si~ z Nim juz w dziecinstwie" - pisze 
jeden z zespol6w. 

Niestety, bardzo c~sto rodzice ograniczajll si~ do "posylania na 
re1igi~" i co najwyiej do skontrolowania elementarnych wiadomo
Sci. Cz~sto .rowniez przygotowania do uroczystosci koncentrujll si~ 
na strojach, prezentach i potrawach, zas jej przebieg raczej utrud
tria przezywanie tego, 00 najwaZniejsze : spotkania z Bogiem. Inny 
zesp61 tak to ujmuje : 

"W okresie ·przed pierwszll Komunill sw. troszczye si~ przede 
wszygtkim 0 duchowe przygotowanie dziecka, a potem dopiero 0 sza
~ zewn~trznll. Najlepiej byloby, aby wszystkie dzieci byly ubrane 
w jeden typ stroju liturgicznego. CaIa rodzina wraz z rodzicarni 
chrzestnymi powinna przysllll?ie do Komunii sw. Przyj~e zrobio
ne z okazji tej uroczystosci absolutnie bez alkoholu. Upominlti 
w postaci ddbrej ksillzeczki czy rozanca S!l mile. Nie trzeba dawac 
kosztowny.ch ;prezent6w, lepiej te pienilldze przeznaczye dla potrze
buj~cych i poprosic dziecko, aby osobiScie je im wr~czylo". Dodaj
my, ze istnieje 'ta'ltze praktyka odwiedzenia .chorych przez dziecl 
w dniu ich pierwszej Komunii sw. 

Jesli si~ chce dziecku oos atrakcyjnego ofiarowac, to w kazdym 
razie nie trze'ba podarurrku wr~czyc w tym wla.snie dniu, lecz poz
niej, ieby nie odwracac jego uwagi od tego, co najwamiejsze, "Od
Swi~tny Inastroj rna wprawdzie' pomoc w utrwaleniu si~ tej chwiU 
w pami~ci - czytamy w innej wypowiedzi - ale nie powinien prze
slaniae wielkiego wydarzenia wewn~trznego" . Wiemy, ze nieraz 
trudno si~ pozbye zlych przyzwyczajen, trudno nie .poddawac nad
skowi zlych tradycji. Nawet jeSli rodzice starajll si~ 0 dobre przy
gotowanie dziecka i 0 najlepszq atmosfer~ tego dn ia, Sll jeszcze inni, 
kt6rzy jq psujq. Stqd tak wazne Sq spotkania rodzic6w przed uro
czystosciq, w czasie ktorych trzelba si~ postarac 0 przekonanie moz
liwie wszystkich, 0 przygotowanie rodzin dzieci do tego wielkiego 
wydarzenia. Podobnego przygotowania wymaga r6wniez sakrament 
bierzmowania. Najtrudniejszq sytuacj~ mamy wtedy, gdy brak po
rozumienia i soIidarnosci w tej sprawie u samych rodzic6w. Jak 
post~powac wtedy, gdy jeden z malwnkow nie wierzy lub jest re
ligijnie oboj~tny, albo tylko babciatroszczy si~ 0 religijne wycho
wanie dziecka? Albo gdy Todzina jest rozbita, rodzice weszli w in
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ne 2lWiqzki? Bardzo trudno dawac tu szczegolowe rady, konkretne 
sytuacje mogq si~ bardzo r6Znie od sielbie. Wiadomo, ze zawsze 
trzeba dbae zarowno 0 prawd~, jak i 0 szacunek i milose. Jeden 
z zespolow tak to ujmuje: 

"W rodzinie rozbitej ktos powinien ukazac dzieclcu blqd rodzicow, 
za ktorych dziecko rna obowiq.zek si~ modlie, ma ich kochae, rna 
szanowae, a rownoczesnie wiedziee, ze cierpienie dziecka jest jed
noczesnie cierpieniem Chrystusa; kazae wierzye, ze Chrystus bar
dziej niz innym dzieciom okaze mu swojq milose". 

Nie mozna ukrywae przed dzieckiem, ze ,ktoreS z rodzicow ina
czej wierzy lub nie wierzy. Podobnie jak w poprzednim wypadku, 
ujawnienie prawdy nie powinno ani zagrozie szacunkowi i milosci 
dziecka do rodzic6w, ani prowa,dzie do relatywizmu i oboj~tnosci. 
Nie jest to latwe, wymaga odpowiedniego przygotowania. Jeden 
z zespolow synodalmych tak pisze na ten temat: 

"Trzeba tprzygotowae dziecko do tej rozmowy, mowiqc np. 0 'l'OZ

nych religiach, roznych sposobach czczenia Boga, 0 tym, ze niekto
rzy ludzie wNiego nie wierzq, podkreslae, ze Bog ikocha rowno 
wszystkich ludzi, wierzqcych i bJqdzqcych, bez romicy rasy, naro
dowosci i wyznania. Rownoczesnie trzeba podk1'eSlie, ze nasza re
ligia jest ll1ajlepszq formq czczenia Boga". 

W rodzinach skt600nych dzieai mogq odegrae duzq nieraz rol~. 
Z natury rzeczy dysponujq wi~kszym niz zm~czeni rodzice ikapitalem 
radosci i nadziei, Sq naturalnym irodlem radosci dla starszych, zwla
szcza dla rodzicow. 1m ,tez najbardziej zalezy na zgodzie i milosci 
w rodzinie. Nieraz mogq skuteczniej niz ktos inny oddzialae na ro
dzicow, zwlaszcza wtedy, gdy konflikty Sq raczej okazjonalne, jesz
cze nie utrwalily si~ i nie nabraly zawzi~tosci. Oto znamienna dla 
tej sytuacji wypowiedz: 

"Bardzo cz~sto w rodzinach skl6conych przeszkodq do uzdrowie
nia jest falszywy wstyd. Nikt nie chce okazae si~ bardziej ust~pltwy 
i lagodniejszy. A ktos musi zaczqe. Pierwszy odwaimy, ch06by to 
bylo dziecko, zazwyczaj pociqga za sobq innych i potrafi zmienie 
caJy nastroj domu... Trzeba docenie rol~ dzieci w usw;i~ceniu rodzi
cow i rodziny... Mogq one miee i nieraz majq duZy wplyw na 000
j~tnych czy formaJnie traktujqcych wiar~ rodzicow". 

Dzisiejsza rodzina jest 'I1a ogol rodzinq sJabq, majqcq duze trud
nosci w spelnianiu swej funkcji w zmienionych warunkach cywili
zacyjnych. PeWne formy wzajemnej pomocy, zwlaszcza w wycho
waniu dzieci, sq koniecznoociq. Majq one szczegolne znaczenie dla 
mJodzieZy w okresie dojrzewania, kiedy zaczynajq si~ trudnosci po
mi~dzy dzieCmi i rodzicami, kiedy mJodzi potrzebujq samodzielnosci 
a jednoczesnie oparcia w srodowisku. 
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CZYNI ENI E DOBRA 


KaZda kochajqca si~ rodzina je,c:;t znakiem, kt ory innym wskazuje 
chrzescijanstwo lub przynajmruej j akies wyZsze war tosci. Ale znak 
ten moze blyszczee f alszywie, jcieli rodzina tylko "si~" kocha a nie 
interesuje si~ innymi. Sporo mamy niestety porza,dnych, dobrych 
rodzin dotkni~tych suhtelniejszymi formami egoizmu. Cz~~o jego 
i rodlem jest niezdrowa m ilose rodzicow do dzieci, a zwlaszcza m a
t ek, ktore chcq swoim dzieciom zapew nie "wszystko". Vi praktyce 
to "wszystko" sprow adza si~ do dziedzin materialnej i intelekt ual
nej a prowadzi do egoizmu i niedol~twa. 

Kimze jednak m a si~ rodzin a in teresowae, jakq i wobec k ogo rna 
misj~? Chyba 'najpierw wolbec najblizszego otoczenia: sqsiadow, zna
jomych, pr zyjaciot Nie od rzeczy b~dzie np. zastanowic si~ czasem, 
Mo to jest dobry sa,siad i - czy takimi jestesmy. A moze najpierw: 
czy znamy naszych sqsiadow , a jesli nie, to dlaczego ? Wsk utek oba
w y, oboj~tnosci 'czy niech~ci do narzucania si~? 

To oczywiscie tylko przyklady. Zyje wsrod nas duzo osob nie
szczt:sliwych, k tore nie .potrafiq calkiem samodzielnie Zye. So, to 
przede wszystkim samotni ludzie starzy i chorzy. 1m lepiej rozwija 
si~ domowe piel~gniarstwo , tym wi~cej wykrywa si~ przypadk ow 
wymagajqcych stalej opieki. Ten paradoks jest logiczny : jest po 
prostu w ielu ludzi , 0 ktorych rue wiadomo, ze pomocy potrzebuja,. 
Dopiero gdy pojawia si~ k tos, kto jej moze i chce udzielie, przypadki 
si~ ujawniaja,. So, nawet pienia,dze n a oplacenie roznych form opieki, 
PKPS placi osobom, k tore si~ podejmq sprzqtania, robienia zaku
pOw czy przynoszenia obiadow . Ale ch~tnych stale bar dzo brakuje 
i widac, ze pieniqdze sprawy nie zalatwiajq. Zadna instytucja nie 
rozwiqze tego problemu przy tym stanie brak u stosunkow mi~dzy
ludzkich na terenie sqsiedzkim. 

Jest wiele osob, ktore potrze'bujq f achowej opieki piel~gniarskiej, 

wi~cej chyba takich, ktorym kaZdy moze pom oc, a najwit:cej za
pewne tych, ktore bardziej ,potrze bujq ludzkiej obecnosci niZ u slug. 
Sta,d np. tak godna poparcia teleWizyjna akcja "niewidzialnyeh" rna 
zalet~, ktora jest jednoczesnie ograniczeniem : pomoe anonimowa 
jest dyskretna, nie na pokaz, ale jednoczesnie nie likwiduje przy
m usow ej samotnoSci "podopiecznyeh". Na ogol ogranicza si~ do sfe
r y materialnej, jakbynie biora,c pod uwag~ ich k ultur a}nych po
trzeb, ktore momanieraz la two zaspokoic, ale r aczej nie b ez osobi
stego kontaktu. 

Druga grupa ludzi potrzebuja,cych pomocy to zaniedbane dzieci. 
ZaIIliedbane z roznych Ipowod6w i w rozny sposob i w romym stop
niu - od przezywaja,eych przejsciowe trudnosci, ktorym trzeba do
raznie zastqpic niezbyt m a,dryeh czy wrazliwyeh rodzieow, do kan

904 



2VCIE RElIGIJNE RODZINV 

dydat6w na spoleczne sieroty albo i pensjonariuszy zaklad6w wy
chowawczych. M6wi si~ dziS cz~sto 0 rodzinach zas~pczych, bo po
trzeba ich coraz wi~cej. Ale moze najbardziej potrzeba wieNdej 
ilosci rodzin p61- czy CwierCzas~pczych, po prostu takich, gdzie 
dziecko sqsiad6w moze znaleic Zyczliwy usmiech, bulk~ czy troch~ 
slodyczy, gdzie moze przyjsc, gdy deszcz pada, a w domu nie rna 
ni'kogo, gdzie moze si~ schronic i wyi:alic w trudnych dla siebie 
chwilach. 

Wszystko to Sq rzeczy ruby proste i oczywiste, ale w prakJtyce 
rue tak latwe. Bardzo nam trudno zar6wno przyjmowac, jak i ofia
rowywac pomoc - tak si~ nieraz kr~pujemy. ze bezposredniczqcej 
instytucji ani rusz. Wiemy dobrze, jakie mechanizmy dzialajq na 
rzecz powi~kszania nieufnosci i sklonno.sci do izoIacji, ale rue moma 
im ulegac, bo to - nawet pomijajqc podstawowe wzgl~dy moraI
ne - spoleczne samob6jstwo. A r6wnoczesnie zaprzeczerue istoty 
chrzeScijanstwa, istoty Ko.sciola. Rodzina staje si~ Kosciolem nie 
tylko przez modlitw~ (rugdy tylko przez modHtw~), ale przez ksztal
towanie zdolnosci do tworzenia rozrastajqcej si~ wsp61noty. Inaczej 
powiedziawszy chodzi ° to, aby rodzina byla bardziej Kosciolem, 
a Kosci61 bardziej rodzinq. 

Stefan W ilkanowicz 
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pytariie: Jak wyobrazacie sobie rodzinf;, ktorll mozna by nazwac 
chrzescijanskll? Czy mozecie wymienie jej charakterystyczne cechy? * 

Odpowiedzi : 

Kiedy jakas rodzina jest wsp61notq, w ktorej k tos sta je sif; sobq 
w milosci, wtedy mamy do czynien ia z prawdziwq rodzinq. Do tego 
okreslenia moma dodac w szystkie przymiotniki, jakie sif; tyl'ko ze
chce - wsrod nich takze przymiotnik "chrzescijanska". Dla mnie 
w ystarczy, ze bf;dzie to rodzina. Osobiscie uwaiam, ze im wif;cej 
przymiotnikow dodajemy do jakiejs nazwy, tym wif;ksze rodzi sif; 
podejrzenie, ze nie m amy jasnej idei rzeczy, ktorq ta n azwa repre
zentuje. J ezeli w rodzinie brakuje poczucia wspo1ooty albo milosci 
(co w rzeczywistosci jest jednym i 'tym samym) , wydaje mi sif;. ze 
nie tylko nie jest ona juz rodzinll "dabrll, chrzescijanskll, m aho
metanskq", czy jak sif; jq jeszcze nazwie, a le ze nie jest ona juz 
w ogole rodzinq. 

Nigdy n ie ,postawilam sobie tego pytania, a jesli w ogole je sta
wialam, to nie w tych kategoriach, obawiajqc sif; tworzenia oleo
drukaw swif;tej rodziny. W ogale uwaiam, ze rodzina musi bye zwiq
zana czyms wif;cej .niz obowiqzkiem wspalzycia. 

Kazdy z czlonkaw chrzescijanskiej rodziny stara si~ zye osobo
wo a zarazem we wspolnocie z dziecmi i z innymi domownik ami. 
S tara si~ zye naprawd~ po chrzescijansku, to znaczy w granicach 
swoich mozliwosci "tlumaczyc" na codzienne dzialanie wlasne do
swiadczenie Jezusa Chrys tusa, uwarunkowane wiekiem, poziomem 
in telektualnym i doj rzalosciq. Cechy charakterystyczne wynikajq 
bezposrednio z wymienionych w yzej postulatow. Pomimo zasadni
czo odmiennych warunkow srodowiskowych znamienna pozostaje 
jedna cecha - duch milosci i o ddanie si~ innym, umiej~tnose mo
dlitwy samotnej i wspalnej. 

Charakterystyka chrzescijanskiej rodziny w inna wykluczae wszel
k q izolacj~; w rodzinie poza wzajemnq miloscill powinna bye milose 
do ludzi z zewnqtrz, pomocna w rozwiqzywaniu ich problemaw. 

• Pytanie tak te p os tawtono n a spotkaniu grupy rodzln oraz w anktec1e prze
prowadzonej w jednej z medtolailsktch parafiJ. Ponitej d rukujemy fragmenty 
w ypowledzi opracowanych przez M. Campi 1 opubllkowanych jako jeden z roz
dzlal6w ksl~zkl nosz~cej tytul Per una famtglw. tntzto dl una Bocteta nouva, Jaca 
Book , Milano 1972. 
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Chr ystus nie' zaproponowal ani nie stworzyl jakiejs "struktury" 
chrzescijanskiej rodziny. Tylko "duch" mieszkajqcy w rodzinie mo
ze 'bye chrzescijanski lub nie. Rodzina jest chrzescijanska jezeli 
ludzie, lctarzy w niej zyjq i rosnq Sq zdolni - pojedynczo i w gru
pie - do stworzenia nowego ·ezlowieka, a do odrzucenia ezlow ieka 
starego . 

Rodzina chrzescijanska jest rodzinq zbudowanq na pr awdziw e j 
milosci. J eZeli m qz i zon a kochajq si~ w Chrystusie (m ilosciq prie
k rc czajqcq to, co .czysto ludzkie), to swiadomie i odpowiedzialn ie 
dajq zycie dzieciom i wychowujq je nie jak swojq wlasnose, lecz 
jak dzieci Boze. 

Rodzin~ chrzeScijansk q wyobrazalem sobie zaw sze jako wielk q 
otwartq bram~. Otwartq, poniew az czlonkowie takie j rodziny m u
SZq bye zawsze gotowi do w yjscia n a spotkanie komus, s tojqcemu 
na zcwnqtrz. Otwartq nawet wtedy, gdy w s:.:yscy czlonkowie rodzi
ny Sq razem, aby w k azdym momencie k tokolwiek magI przekro
czyc prag i b ye przyj~ty jak nowy bra t. Nawet w 6wczas, gdy rodzice 
i dzieci Sq z koniecznosci oddaleni. Zyja nadal razem dZi~ki idealom. 
k tare ich lqczq. ZYJIl wzaJemnll miiosClq, omaezag cq w zaJemnq po
moc zar6wno w tworzeniu dobrobytu m ateriamego jak i w poszu
kiwaniu dabr duchow ych. 

Chrzescijailscy m alronkowie m ajq doda1lkowq gwarancj ~ dojrza
lo.sci ich u ezucia dzi~ki temu, ze ich milose zostala scementowana 
m ilosciq Chrystusa. Przyjm ujq dzieci jako ak t zaufania ze strony 
Boga i z lWielkq obowiqzkowosciq pode jmujq powierzone im zada
nie, by uksztal tow a6 osoby, k tare b~dq mialy odwag~ d awae swia
dectwo 0 Chrystusie w k azdym srodowisku i w kazdej sytuacji zy
ciowej . Prawd2liwie chrzescijan ska rodzina nie ogranicza si~ do dzia
lania we wlasnym kr~gu zgodnie z prawem Bozym, ale s ledzi zaw
sze uwaZl1.ie i rozumnie przestrzega pr awa Kosciola (zrnienia jqce si~ 
w kazdej epoce) , s tarajqc si~ stosowae je do rozwiqzywa nia wla
snych trudnosci, n awet jesli wymaga to poswi~cenia, a przede wszy
stkim jesli niekiedy oznacza p6jscie pod prqd swiata . 

Chrzescijanska rodzina jest p raktyk ujqca, gdyz wie ° t ym, Ze Bo
gu - poza modlitwq prywatnq - nalezy si~ r owniez k ult zewn~
trzny wlasnie po to, a by dac swiadectwo w lasnej milosci synow
skiej oraz a by odczue swojq jednose z innymi braemi w wierze. 

W prawdziwej rodzinie chrzescijanskiej kazdy powinien czu e si~ 
zalezny od drugiego, kazdy ezyn powinien miee n a celu dobro 
wszystkich ; kazda decyzja - rozwazana w swietle Do bra. Wszyscy 
uczestniczq razem we Mszy sw. 
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Wyobrazam sobie rodzinf; zawsze otwartq ella i.ru'lych, szanujllcll 
wolnose swoich czlonk6w i wolnooe innych. Ub6stwo materialne. 
Miejsce modlitwy zar6wno wsp6lnotowej jak i osobistej. Wsp6lne 
uczestnictwo w zyciu spolecznym. Wszystkie te wlasciwosci musZll 
bye realizowane we wsp61nocie rodzinnej, kt6ra dzieli si~ wszystkim; 
gotowose przedyskutowania wszystkiego ella wzrastania w je<inoSci. 
Punkt odniesienia dla ka'zdego dzialania, a: jego celem - realizacja 
wif;kszej jednosci z Chrystusem i wszystkimi braCnrl.. Przekazywa
n ie dzieciom tych wszystkich wartosm przykladem wlasnego zycia, 
wlasnych wysilk6w. 

Wyobrazam jq sobie jako wspolZycie dwojga os6b, w ,ktorym urze
czywistnia si~ dynamiczny dar milosci (caritas) nastawionej zawsze 
na zrozumienie drugiego, pelnej najwyZszego szacunku dla indywi
dualnosci i wolnosci wsp6ltowarzysza ; dziecko pochodZllce z takiego 
zw1qzku powinno znaleie w tym srodowisku odpowiedniq gleb~ 
dla swojego wzrostu: oby jednak rodzi,na trzymala go na uwif;zi! 
Naszym zdaniem charakterystycznq cechq rodziny chrzescijanskiej 
jest przede wszystkim atmosfera pogody i spokoju oraz wiara 
wiara daleka od iluzji, lecz oparta na powadze zamiar6w i na upo
rze w ich realizowaniu. Znakiem chrzescijanskiej rodziny Sq otwar
te drzwi, umiej~tnose wysluchania z zaufaniem syna zaangazowa
nego w studenckq walk~, choeby akurat przypalala si~ pieczen. 
I uwaine zrozumienie ciszy, bez zakl6cania jej. Dla kazdej rodziny, 
dla kazdego czlowieka jest inny spos6b, ale zawsze winien bye jed
nakowo uczciwy i konsekwentny, 

Ro~ina moze nazwae si~ rodzinq chrzescijanskq w6wczas, gdy 
wszyscy lub prawie wszyscy jej czlonkowie SIl chrzeScijanami, to 
znaczy, starajll si~ przestrzegac mora1nosci chrzescijanskiej szczerze 
i w praktyce, a nie tylko w slowach. Nie w ystarczy slub koscielny, 
chr zest dzieci oraz inne sakramenty. 

Cechy .charakterystyczne: milose (caritas), uczciwose wobec bliz
niego i wobec swiata. Pomi~dzy w szystkimi czlonkami rodziny musi 
bye milose, zrozumienie, gotowosepomagania sobie nawzajem, a t ak
ze pewna zdolnosc do poswi~cen. 

Hum. Ludmila Grygiel 
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ROZWOJ MllOSCI W MAlZENSTWIE 

W liturgii rnalZenstwa mamy teraz wiele czytan do wyborn. J ed
nym z nich jest Ewangelia: "Wy jestescie solll ziemi". Biorllc pod 
uwag~ fa,kt, ie wi~kszoSc ludzi doroslych zawiera zwillZek rnalZen
ski, moZna by si~ dziwic temu wyborowi. Jesli jednak zastanowie 
si~ nad rodzinll gl~biej, to widae wyraznie, ze "oolll" tej rnalej zierni 
i pierwszej ojczymy, jakll jest rodzina, jest relacja mi~dzy rn~zem 
a zonC\ uswi~cajC\ca si~ przez sakrament. Jesli ta "s61" zwietrzeje, 
rodzina rozsypuje si~. 

M6wiC\c 0 sp6jnoscirodzJiny, mozemy wlaSciwie m6wie 0 szc~sciu 

rnalzenskim. Wazne jest dobre wychowanie dzieci, wla~ciwe uloie
nie kontaktow z teScia.mi, organizacja zycia domowego, ale solq 
ziemi rodzinnej jest wi~z mi~dzy malionkami. A wi~c dla samych 
rnalwnk6w i dJa calej rodziny, pytanie: od czego zaleZy szcz~scie 
rnalzenskie, jest pyitaniern zasadniczym. 

Odpowiedziec Moina na nie kr6tko - sz~scie malZenskie zaJeZy 
od milosci mi~dzy rnalwnkami, dokladniej mowillc od tego, jaka 
rnilooc lqczy rn~za i zon~ w dniu slubu i jak si~ on a dalej ro2lWija. 

MiloM; nie jest czymS danym z zewnqtrz, ale relacjq mi~dzy dwo
rna osobami i od osab tychl zaleinC\. Moina jC\ rozumiec jako chwilo
we przezycie ernocjaria1ne, albo coS bardziej trwalego, czyli posta
w~. W pierwszym wypadku, choe przeiycie to mme rbye silne, nie 
powinno prowadzie do rnalienstwa, bo emocje, jeSli rue Sll zwillZane 
ze strukturC\ bardziej stalC\, czyli PO'stawll, nie mogC\ bye baZll zwiC\z
ku na cale zycie. Inaczej przedstawia si~ sytuacja, jezeli zaangawwa
nie ernocjonalne, erotyczne w stosunku do wybranej osoby "nalozy 
si~" na uksztaltowanll wczesniejzdolnosc do milosci. Mi~oSe jest 
aktywnym, pozytywnym ustosunkowaniem si~ do drugiego czlowie
k a. Umiej~tnose ta powinna rozwinllc si~ w okresie dziecins twa 
i dorastania i jeieli na niej oprze si~ wyb6r wsp6lmalZonka, staje 
si~ trwalC\ postawq i rnozna na nim oprzec wsp61ne zycie.1 Dla tego 
stopien dojrzalosci psychlcznej w mornencie slubu jest pierwszym 
czynnikiern szcz~scia malienskiego. 

1 Grzywak-Kaczynska M., PSllchologia dla katldego, Warszawa 1975. 
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Slub jest momentem waimym ale me kulminacyjnym, w roz
wo'ju wi~zi mi~dzy malwnkami. R02JWoj milosci nie' Ikonczy si~, 

tylko zmienia charakter, gdyi mozliwosc w yboru towarzysza ±ycia 
od tej pory me i'Stnieje, jest jednak m ozliw osc wyboru sposO'bu 
odnoszenia si~ do niego. Zawarcie m al:i:enstwa jest momentem przy
j~cia za drugq - wybranC\ - osob~ odpowiedzialnosci na zawsze. 
Oczywiscie juz w okresie narzeczenstwa istnieje jakas odpowiedzial
nose za partnera , ale moment slubu jest podj~ciem tej odpowie
dzialnosci w sposob nieodwracalny. 

Juz same rozumienie slub u jako decyzji "na zawsze" rna znacze
nie dla p owodzenia malzenstwa. W moich badaniach, osoby z ma1
zeirstw udany ch i nieudanych roZnily si~ mi~dzy sobq s topniem 
akceptacji normy niero~erwaln06ci m alzenstwa. Osoby zadowolone 
z m al:i:enstwa cz~scie.i uw azaly, ie jest to zwiqzek trwaly i na cale 
zycie,· niezaleznie od okolicznosci. Mozna to w prawdzie interpreto
wae w ten sposob, ze osoby, ktore uwaiajq swoj zwiqzek za nie
u dan y j p ragt1C\ jego rozwiC\zania rzutujC\ to pragnienie n a bar dziej 
ogolnq ocen~ problemu. Wydaje mi si~ jednak, ze nie wykluczajC\c 
tej mozliwosci, mozna jednak twierdzie, ze sluszniejszym w yjasnie
niem tego fak tu jest cos innego. 

Uznanie decyzji zawar cia malzenstwa za decyzj~ nieod wolalnq 
mohilizuj e ch~e dzialania n a rzecz szcz~scia mal:i:enskiego. J eieli 
w zal ozeniu do puszcza si~ mozliwose rozwodu to k a±da klotnia, 
czy konflik t m oZe si~ stae ostatnim , w mysl zasady ,,'b~dziemy ze 
sobq poki b~dzie nam dobrze" i "jesli jest nam zle ze sob<\, m usimy 
si~ rozejsc". Przeciw nie, jezeli m a si~ przekonanie, ze m alzenstwo 
jest nierozerwalne, postaw a wobec konfliktow malzenskich jest in
na : "p oniewaz b~dziemy ze sobq do smierci, musimy si~ starac, ze
by nam bylo ze sobC\ dobrze". W takim wypadku szuka si~ r ozwi!!
zania sytuacji k onfliktow ej, a po k lotni pogodzenia i 'przebaczenia. 

Od chwili zawarcia mal:i:enstwa mamy do czynienia juz nie z su
mq dwojga ludzi, zwiC\zanych jakirniS wspo1nymi spr aw ami doty
cz~cymi t ego czy innego aspektu zycia, ale z nOWq jakosciq - diadq 
mal:i:enskq, 'nie b~dqcq tym samym, 00 surna dwojga osob. Od ,tej 
pory m alzenstwo s taje si~ w spolnotq, w ktorej nie rna zyskow i strat 
osobnych, a wszystko liczy si~ razem. 

Malzenstwo m ozna porownae do uk ladu partnerow przy brydZu, 
ktorzy nie m ajq osobnych wygranych. Gdyby partnerzy zacz~li ry
walizowae ze sob!!, s taraj!!c si~ zebr ac jatk najwi~cej "lew" dla sie
bie - przegrajC\ oboje. Sztuka polega na wychodzeniu takq kartq, 
by paI11Jner mogI zdobye "lew~". Wygrane liczq si~ r azem. 

Trudlnose w tym, ze malZonkowie cz~sto tra:ktujq swoj kontaikt 
jak gr~, w Iktorej wygrana jednego zwiqzana jest z przegranq dru
giego. Ja..'k pisze Roger Muochielli, francusk i znawca problemow 
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malzenskich, taka mysl, chocby ukryta w podSwiadomosci, jest -juz 
zaczqltkiem chorolby mCilzenstw a . "Egzystencja malZenska nie po
winna Ibye ,podobna do gry (We dwoje, ,gdzie jest wygrywajqcy i prze
grywajqcy, a ni naw et do gry, w ktorej jest pew nego rodzaju rowno
waga w ygranych i zadowolen. Jest to raczej gra, w ktorej m og Cl 
wygrae o'boje, lub przegrae oboje, zaleznie o d sposobu gry i t ypu 
relacji uczuciowych mi~dzy p artnerarni." 2 

Tego wspolnego zycia i grania "na w spolny rachunek" trzeba 
si~ u czyc i okres narzeczel\ski je st Itu zaledwie pewnCl "p rzymiark q" . 
Praw dziw a w spolnota tworzy 'si~ w lasnie od chwili jej swiado
mego podj~cia na zawsze, a tworzy si~ powoli, krok po kroku, 
przez cale zycie. 

Dlatego bl~dem jest zyczenie nowozenoom : "kochajcie si~ zawsze 
tak , jak dzis" , a1bo ich postanowienie : "m y b~dziemy si~ zawsze 
kochac tak, jak ~". Przeciwnie, powinni si~ kochac inaczej , choc 
inaczej nie znaczy mniej . Stopieii. rozwo ju m ilosci o dpowiedni do 
zawarcia zwiqzku m aiZenskie go, w 10 lat pozniej b~'dzie swiadczyl 
o infanltylizTnie. 

Do jrzafosc nie jest sta nem, k t ory moima osiqgnqc, jest to r aczej 
droga, albo ptoces ; poziom rozwoju odpow iedni dla wieku m~odzien
czego nie jest wystarczajq:cy w wiek u do jrzalym. Czlowiek m usi 
si~ zmieniae, a m alzenstwo lL'TIacnia si~ w t ej zmianie, jei:eli roz
woj m afzonkow post~uje w tym samym kierunk u . Odmien ny r oz
woj k azdego z malZonkow jeSit glow nq pr zyczynq nieporozumieii. 
mi~dzy nimi. 

W a±ne wi~c jest stwierdzenie, od czego zalezy to, czy malwnko
wie w r ozwoju zbliZaj Cl si~ do siebie czy oddalajq. Niektorzy przy
puszczajq, ze zalei:y to o d odpowiedniego ddboru cech psychicznych 
malZonkow . PotocZnie wyraza si~ t o w cz~sto podawil:nej jako pr zy
czyna rozwodu "niezgodnosci charakterow" . Poglqd ten spotyka si~ 
takze w liter aturze psychologicznej i n a nim opiera si~ proba kom 
puterowego dolboru par malZenskich . Badania p rzeprowadzone prze
ze m nie n ie potwier dzajl\ takiego przypuszczenia. Owszem, w aine 
jest poznanie przed slubem k andydata na wspofmalwnka dla 
stwierdzenia , czy osiClgnql juz zdolnosc do dojrzalej m Hosci i do pod
j~cia t rwafej o dpowiedzialnosci. Jednakze podobienstwo (lub u zu
pelnianie si~) szczeg610wych cech osobowosci ni e ma znaczenia dla 
powodzenia m alzenSltwa.3 Uklad cech osobowosci, jeieli pozostaje 
w granicach normy, jest bez znaczenia, i Sltn ieje natomiast mvlqzek 
mi~dzy zadowoleniem z m alZenstwa a dojrza!osciC\, aktywnosciCl 
j zdolnosciq em pa:tii obojga malZonk6w. 

, Mucchie lll R., PsychoLog!e de la vie coniugale, P aris 1973, s. 76_ 
• Bra un-Galkowska M., Walesa Cz., Problem p sy chtcznego podobtenstwa wsp6l 

malzon k 6w , pow odzenta maZzM stwa, Rocznlld Fllozoficzne 1974, z. 4, s . 47--69. 
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Dsoby zadowolone i niezadowolone z malZenstwa roimily si~ teZ 
mit:dzy sobll pod wzglt:dem oczekiwaii od samego zwil\Zku. Mal
ionkowie z maaeiistw udanych czc:Sciej iIl8Stawiajll si~ na zaspo
kojenie raczej potrzeb partnera niZ wlasnycll, na wsp61dzialanie 
i wylllcznoSc zwi/lZku. Oso'by z malZeiistw nieudanych rezygnujll 
z oczekiwaii zwi~nych z partnerskim wsp6ldzialaniem z mawn
kiem, cz~sciej koncentrujllc si~ na zaspokajaniu swoich potrzeb 
seksualnych, lub materialnych, jak "dorobienie 'si~" i ' za'be71piecze.. 
nie na starosc. . 

Og6We biorllc ich oczekiwania Sll mniejsze 'niz osob zadowolo
nych. Sll~, ze istnieje zwillze'k mi~ tymi mniejszymi oczeki
waniami, a 'niepowocizeniem. Brak wiary . w celowosc dzialania 
moze powodowac rezygIlacj~ z mego - "Ktos, kto jest prze'konany, 
ze rna niewielkie, lub zgola nie rna zadnych moiliwosci zmiany, 
post~puje w rzeczywistosci tak, jakby tych mozliwosci naprawd~ 
nie posiadal".4 

Fakt ten jest zwi~y z lpoziomem aspiracji, czyli poziomem 
osi~~c dajllcych jednostce zadowolenie. Oczekiwania od malieii
stwa moma traktowac jako poziom aspiracji W tym wzgl~dzie. 
Wbrew c~sto wyrazanym poglC\dom, ze ktos jest niezadowolony 
z malzeiistwa "b<:> za duZo chce", mozna przypuszczac, ze przeciw
nie - "chce za malo". 1m wyZsze oczekiwania tym silniejsza mo
tywacja do dzialania na ich .rzecz. Osillgni~cia czlowieka zalezC\ 
w duzej mierze od jego sy>stemu oczekiwrul - "Wyiszy poziom 
aspiracji ~sto zapewnia wyZsze osillg;ni~cia".5 OsiC\gni~ia czlo
wieka zale:i:1l w duzej mierze od tego, co czlowiek chce osiC\gIlC\c.6 

OdnosZC\c to do malZenstwa moZrla powiedziee, ze wysoki poziam 
aspiracji, to znaczy . uwaiarue zwiqZku za nierozerwa1ny i duze od 
niego oczekiwan'ia, pobudmjll do wy&lku, aby osiC@li~cia uczynic 
bliskimi poziomu o czekiwanego. 

Wymagania stawiane swojemu malZeiistwu powinny wi~c bye 
wysokie, ale oczekiwanianie powinny Ibyc S7ltywne, lecz zmienia
jqce si~ zaleznie od okresu rozwoj owego malZeilstwa. M6wiC\c ina
czej ; calkiem lIlaturalnym oczekiwaniem mlodego m~za jest posia
danie mlodziutkiej :lony, jednak po kilkunastu latach oczekiwanie 
to rnusi si~ zmienic, w przeciwnym razie trzeba b~dzie zmienic 
ion~. 

Wlasnie w zwiC\zku z koniecznosciC\ rozwoju milosci i rozwoju 
oczekiwania od malzefrstwa 'po7lOstaje zapewne aktywnosc jako ce
cha .r6micujC\ca mal:lonkow zadowolonych od niezadowolonych. Ona 
to warunkuje przechodzenie malzeiistwa na coraz wyzsze etapy 

• MelUbruda J., Poszuktwante samego stebfe, Warszawa 1977, s. 69. 
I Kozlelecld J., KoncepcJe pByc/l.ologfczne czlowteka, Wars7.awa 1976, s . 240 . 
• IbIdem, s . 89. 
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rozwoju w sensie psychicznym, a nie tylko starzenie si~, zwi~ne 
z koniec.mlym wplywem czasu. Niezale.znie bowiem od woli przyby
wa nam lat i zmienia si~ sytuacja, ale nasze stanowisko wobec niej 
jest uzalemione od wlasnej 'POstawy: aktywnej lub biernej. 

Jest rzeCZq naturalnq, ze w okresie narzeczenstwa i slubu ele
mentem dominujqcym w kontaktach jest ch~c wsp6lnego przebywa
rna, "bycie razem". Jednalk rzecz naturalrna w dniu slubu, moze niq 
nie bye w 10 lat pozniej . I jesli 'w 10 !at po slubie jedynym celem 
malZonkow byloby przebywanie ze sobq, otoczeniu wydawaliby si~ 
dziecinni, a im samym grozilaby nuda. W mia:r~ uplywu czasu 
malzenstwo powinno miec lIlast~pne, ,poza byciem ze sobq, wspolne 
cele. 

NIl1j~sciej takq wspolnq waIitoSciq i wsp6lnym celem dzialania 
staje si~ dziecko. W badaniach statystycznie 'bardzo istotnq roznic~ 
w stopniu zadowolenia z malZenstwa stwierdzilam mi~ osobami 
posiadajqcymi dzieci a bezdzietnymi.1 Nie moma tego interpreto
wac w ten sposob, ie osobyniezadowolone nie chcq miec dzieci. Jest 
to prawdq, ale w odniesieniu do dziecka drugiego, lub nastE:pnych, 
natomiast pierwsze przychodzi na swiat zwykle wkrotce po slubie 
i jeSli go nie rna, jest to skultlkiem tniemoinosci 'POsiadania go, lub 
swiadomej decyzji mal:i:onkow. 

Fakt ten wskazuje na znaczenie wspolnego celu dzialania dla 
szcz~cia malZenskiego. Jereli wiE:c malzenstwo nie >IDa dziecka, po
winno swiadomie znalezc inny wspolny cel, np. dzialalnosc spo
lecznq, czy dziecko wzi~te na wychowanie - 'nie tylko dla dobra 
wychowanka, ale takze dla wlasnego dobra. . 

Najcz£:sciej jednak w drugim etapie zycia malZenskiego nie brak 
wspolnych celow zwiqzaJIlych Z opiekq nad d,zieckiem, ,staraniem 
o mieszkanie i jego urzqdzenie itd. 

Wsp6lne dzialanie Iqczy malzonk6w, jednakZe na Itym etapie grozi 
tei pewne niebezpieczenstwo, mianowicie zat:roskanie i przem£:cze
Il.le zwiqzane :i ,t:roskq 0 urzqdzenie wsp6lnego iycia - grozi to 
pewnym oslabieniem wzajemnej a1Jrakcyjnooci. Wsp61ny cel, jakim 
jest dziecko, jest tak pracochlonny i a:bsorbujqcy, ze moma przy 
nim zapomniec, jaJkby 0 celu wczeSciejszym: radosci wsp6lnego 
przebywania. 

Jeieli bardzo si£: zajmie sprawami pracy zawodowej, domu, za
robk6w i klopotow mieszkaniowych, moma urzqdzic sobie zycie 
tak, ze wszystko robi siE: "na zmian~" - jedno opiekuje siE: dziec
kiem, drugie wychodzi z domu, jedno pracuje, drugie odpoczywa 
itd. Moma si£: wtedy odzwyczaic od przebywania ze sobq, od znaj
clowania wartosci w sobie nawzajem. W tym okresie, w ktorym 

'Braun-Galkowska M., Psychospolec:zne uwarunkowanta powodzenia malzen
stwa. RocznJkl Nauk Spolecznych 1978, t. IV, S. 209---236. 
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zwykle odczuwa si~ ogromny br ak czasu, tego odzwyczajania IDE; 
od siebie moma nawet nie zauwaZye, ale odbije .giE; to boleSnie 
w etapie nastE;pnym - gdy dzieci zaczJnq odchodzie z domu. 

Dla:tego rodzice lpowinni miee cos, co ich lqczy niezaleznie ad 
dzieci. Powinni w okresie wielkiego zaabsorbowania nimi i prze
m~czenia Ipracll dla ,nich, nie zapominae 0 na,rzeczenskim "chodze
niu ze so'bq", chocby czasami, i 0 wsp6lnych przyjemnosciach. Po
winni rozmawiae ze sobq takze 0 innych sprawa,ch niZ dzieci i klo
poty materialne (np. sprawy spoleczne, religia, p raca zawodowa), 
gdyz w przeciwnym razie z ,czasem nie nie bE;dzie ich lqczye. 

Trzeba starae siE; zachowae 'pewien dystans w stosunku do bie
zqcych 'k lopot6w i swiadomie star ae si~ opanowywae powszechnq 
tendencjE; do pospiechu. Dzieci Sq male bardzo k rotko, warto prze
zye wsp6lnie r adose z ich posiadania, a nie tylko czekae az pod
rosnq. Trzeba tez urzqdzac sobie, nawet z duzym wysilkiem organi
zacyjnym i finansowym, choeby k r otkie wakacje w e dwoje dla 
odSwiezenia radosci przebywania r azem, tak aby nie tylko klopoty 
byly sprawll lqczqcq rnalzonkow . Jezeli nie rbE;dzie 'siE; 0 tym pa
miE;talo, po dorosniE;ciu dzieci rodzk e bE;dq si~ starali zbyt dlugo 
przetrzymywae je w zalem osci od siebie, a po ich odejsciu stwier
dzq, ze nie majq juz nic w spolnego. 

Dlatego, choe dzieci Sq nruj'bardziej naturalnym wspolnym celem 
dzial3Jllia, nie lpowinnystae IDE; jedynq wartosciq lqczqcq maJ:ionkow. 
Trzeba swiadornie te wsp61ne w artosci odkrywae i fWzajemnie je 
sobie ofiarowywae. Wtedy, nastE;pny etap milosci rnalienskiej 
juz po odchowaniu dzieci - moze siE; stae najpiE;kniejszy. Jezeli 
wartosciq glownq nie stanie siE; wtedy wygo da i troska 0 saanego 
siebie , jesli nadal bE;dzie cos, co dla obojga rnalzonkow jest na
prawdE; waine i dla czego w arto, pomagajqc sobie wzajemnie, pr a
cowae, moze to b ye naprawdE; zloty okres milosci malienskiej. Zno
w u we dwoje - jak nowozency, ale z czlowiekiem, z kitorym sie 
przezylo duzo dobrych i zlych dni. 

Bye moze wlasnie w tedy, juz z duzym doswiadczeniem i z pew
nym dystansem do zycia, mogq znaleie jego cel naji'Stotniejszy. Je
zeli b~dzie to zarazem cel wspoln y, m ogq na nowo przeiywae 
swojq milose, kt6r a jest inna 'niz w dniu slubu, ale gl~bsza i zara
zem szerzej otwarta na swiat. 

Element wspolnie przezy:tego czasu moze bye CZYl1lnikiem dzie
lqcym, jeieli kolejne nie roem:iqzane ,konflikty u tworzq rour bardzo 
juz trudny do przekroczenia. Jezeli jednak rna si~ wsp6lne wartosci 
i piel~gnowalo si~ przyjemnosc wsp6lnego przebywania, czas staje 
si~ elementem pogl~biajqcym milose. Oczywiscie, sam uplyw czasu 
nie b~dzie mial tego pozytywnego znaczenia, jeieli nie b~dzie si~ 
lqczyl z wysilkiem na rzeczwspolno ty malzenskie j. 
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Warunhlem tego, aby malzenstwo bylo wspol!notq, a nie spolikq 
bardziej lub mniej Ucznych interesow, jest zachowanie przez caly 
czas malzenstwa pelnej komu,njlkacji wzajemnej. Mowienie do sie
bie i informowanie siebie 0 romych spraw ach jeszcze nie zapew
nia dobrej komunikacji, !bo nie zawsze :znaczenie slow wypowiarda
nych jest zgodne z intencjq mowia,cego i lnie zawsze intencje Sq 
dobrze odczytywane. Zdarza si~ , i e osoby rozmawiajqce ze sobq m o
wiq do siebie jakby w obcych j~zykach i sluchajqcy podldada pod 
odbierane informacje innq trese niZ chcial jq przekazac mowiqcy. 
Komunikacja w malzenstwie nie ogranicz.a si~ zreszt~ do slow, cza
sami kontakt bezslowny maze bye nawet w aZniejszy i zdarza si~ , ze 
ton glosu jest d la sluchacza wa:im.iejszy niz trese w ypowiadanych slow. 

Roger Mucchielli 8 uwai a, ze typ kom unikacji jest tym, 'co szcze
golnie romi m alz.enstwa szcz~s1iwe od nieszcz~sliwych. Komunika
cja, prowadzqca do zwi~kszenia wspo1noty i jednooci, ,char akteryzuje 
si~ nas t~pujqcymi cechami : 

1. Zwi~ksza wzajemne poznanie, nie m a chara'kter u napastliwego 
ani obronnego. 
2. Slowa wypowiadane, a t ak ze komunikaty bezslowne np. ton glo
SU, wyraz twarzy, itp. Sq zgodne z rzeczywistq tresciq tego, co wy
raZajq. 
3. Wymiana infoI'lIIla cji jest cz~sta i przynosi zadowolenie. 
4. Problemy m alZenskie Sq omawiane konkretnie i bez niepotrzeb
nych dygresji . 
5. Partnerzy rue tylko mowiq do siebie, ale ze sobq, to znaczy 
wzajemnie si~ sluchajq i rozumiejq. 
6. Procz komunikacji slownej istnieje tez niewerbalna, wyrqza jqca 
si~ we wzajemnej pami~, spojrzeniach, pieszczotach itd. 
7. Akceptacja drugiego jako indywidualnosci rue musi bye calko
wita, mogq bye rzeczy, kt6re chcialoby si~ zmienie i m owi si~ 0 t yro, 
ale nie kwesitionujqc nigdy drugiego jako partnera. A:kceptacja dr~l
giego jako wspofmalZ<mk a jest bezwarun'kowa. 

Sposob lporozumiewania si~, prowadzqcy do niepowodzenia, jest 
przeciwienstwem takiej komunikacji. Brak w niej szczerego u jaw
nia nia swoich postaw i mysli, wypowiadane slowa zawier ajq aluzje 
i niedopowiedzenia. Brak ch~ci w czuwania si~ w slowa i in tencj 
partnera. Jego bl~dy prowadzq do kwestionow ania go jako w spol
malZonka. 

Wcale nie jest konieczne, aby m alZonkowie pochwalali wszystkie 
zachowania partmera - mogq miee do nich 'stosunek ikrytycZIDY 

• M u cchielll R., ibidem , s. 72. 
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i przez zyczliwe ujawnianie swojego zdania mogq wzajemnie po
magae sobie w rozwoju. Jednak nigdy nie powinno si~ dopuScie do 
zakwestionowarua wspol!malZonka jako partnera zyciowego. JeZeli 
komuni'kacja spelnia wymienione wyzej wymagania, jest otwarta 
i serdeczna, pozwala na pozytywne rozwiqzywanie zaistnialych kon
flikt6w i wykorzystywanie ich dla umocnienia ws p6lnoty. 
Najwi~kszym ,niebezpieczenstwem jest zerwanie komunikacji, gdy 

malZonkowie m6wiq do rsiebie, a!by si~ wzajemnie aJtaikowae lub 
branie, a nie by si~ wzajemnie lnformowae i lepiej poznawae, alba 
gdy ' w ogole rprzestajq si~ do 'siebie odzywac. Tak zwane "ciche 
dni", kt6re czasami malZonkowie stosujq jako rqdzaj represji, Sll 
wielkim bl~dem, bo, zgodnie z tym co mowilam na poczqtku, "Iprze
grana" jednego z malronkOw me pociqga za sobq wygranej drugie
go, ale automatycznie powoduje wspolnq stra~ diady malZenskiej . 
Troska 0 zachowanie nieprzerwanej, dobrej ikomunilkacji powiJn!l1.a 
:bye wi~c szczegolnie wazna dla obojga malZonk6w. Nawiqzanie 
kontaldtu w okresie narzeczenskim, czy na poczqtku malZenstwa, 
Die jest wystarczajqce. Oboje malZonkowie mUSZq si~ zmieniae i har
monia maZe zostae zachowana, a nawet pogl~bie si~, je:ieli przysto
sowuje si~ do sieibie wciqz na nowo. Poznanie tego, 00 we wlasnym 
zachowaniu jest przy'kre dla drugiego, nie jest spraWq latwq, gdyi 
ka:idy ma tendencj~ do oskarzalnia 0 'niepowodzenie drugiego, a nie 
siebie. Uczucie, ze jest si~ niezrozumia:nym, nie powinlllo powodowac 
zlosci czy wymowek, ale zwi~k:szae wlasny wysilek dla sterowania 
prawidlowej korounikacji. 

W tyro celu trzeba starac si~ bye "przezroczystym" dla partnera, 
ujawniac rou swoje oczekiwania i swoje problemy, a jednoczesnie 
zdobywae si~ lIla empati~, czyli wczuwanie w jego sprawy i jego 
sytuacj~. Zdolnooe empatii, zwiqzana z poziomem dojrzalosci psy
chicznej (roZnicujqcej w 'badaniach malZenstwa udane od nieuda
nych) , dloeby nawet Ibyla wystarczajqca do zawarcia milienstwa, 
,powinna si~ w da!.szym ciqgu rozwijac, by nadqzac za ooraz bardziej 
zlozonymi sytuacjami i:yciowymi. 

Mozna 'Si~ w ruej ewiczyc swiadomie przez staranie "postawienia 
si~ w sytuacji drugiego", przez pr6b~ wyobraZenia sobie, co on czuje 
i w tym celu jak najlepszepoznawanie go. Poznanie calkowite rue 
jest 'nigdy mozliwe, gdyi czlowiek wciqz si~ zmienia. Trud empatii 
i radose spot'kania zaczyna si~ wciqz na nowo i dzi~ki temu po
trzebne w zyciu urozmaicenie znaleic mozna nie w s zukaniu no
wego partnera, ale nowych wartosci w swoim towarzyszu zycia 
i we w sp6lnym szukaniu wartosci nadrz~dnych. 

Jezeli podobienstwo osobawooci ,nie ma znaczenia dla sz~scia 
malZenskiego, bo moi:na je znaleze w bardzo r6i:nych ukladach, to 
zgodnose postaw, czyli ustosunkowania si~ do wartoSci, moze bye 

916 



ROZW6J MllOSCI W MAllENSTWIE 

bardzo wai:na. Niestety, mlodzi ludzie cz«:sto nie zdajq sobie z tego 
sprawy i, jak wykazaly badania ~jologiczne 9, tylko znikomy pro
cent narzeczonych interesuje si~ poglqdami religijnymi swojego 
partnera. PoniewaZ z religijnosciq ~qCZ& si~ talk zasadnicze w mal
zenstwie sprawy jak jegonierozerwalnosc, regulacja urodzin, wy
chOwanie dzioo, spos6b s~dzania dni swiqteczfiych itd., poglqd na 
nie nie jest sprawq "prywatnq" jednego z malionk6w i Ibrak zgody 
CO do nich musi rzutowac na szc~cie malzenskie. 

Porozumienie w tych zasadniczych sprawach powinno nastqpic 
juz przed slubem, gdyZ wlasnie porozumiewanie si~ we wszystkich 
problemach niesionych przez Zy"cie jest podstawowym czynnikiem 
sz~scia malZenskiego. Odnosi si~ to do zycia seksualnego, gdzie 
rue dob6r fizyczny, ale stopniowe wczuwanie si~ w potrzeby wspol
malionka i wzajemne dopaoowywanie prowadzi do zadowolenia. 
OOOosi si~ to ,r6w:ruieZ do calego poZycia malzenskiego, gdzie nie' po
dobienstwo, ale oparta na milosci ·ch~c zrozumienia drugiej strony 
i wsp61ne ,poszukiwanie najlepszych rozwiqzan, jest 'podstawq szc~
scia. Dawniej nierozerwalnosci malzenstwa strzegly przepisy prawne 
i rygorystycw.a opinia publiczna. DziS, kiedy uzysklilnie rozwodu nie 
j est zbyt trudne, trwalosc malzenstwa lezy w r~kach samych mal
ionkow i jest decyzjq podejmowanq na rnowo kazdego dnia. Kazdego 
dnia na nowo trzeba rozwiqzywac powstale konflikty i odkrywac 
nowe wsp6lne waTtosci i perspektywy. Niektorzy ludzie sqdzq, ::i:e 
~scie musi przychodzic spontank znie i bez wysilku. Nie chcq 
o :nie zabiegac Sqdzqc, ze trud w <to wlozony zniszczy zadowolenie 
Tymczasem naprawd~ cenne staje si~ dla nas to, czemu poswi~ci
liSmy najwi~cej trudu i czasu. I milose - z najwi~kszym staraniem 
piel~gnowana - staje si~ najwartosciowsza. Znalezienie we wsp6l
malZonku praw dziwego towarzysza zycia jest czymS tak cennym, 
ze wynagradza wszelki wysilek. Oczywiscie, zeby wysilek ten byl 
naprawd~ owocny, musi ,pochodzic od obu stron. RzeczywiScie, nle 
daje radosci Zyczliwosc wymuszona i Ipami~c wywalczona. Lepiej 
nie tyle domagac si~ dia siebie, co dawac wspolmalionkowi, wspol
nie czuw ae, "by slonce nie zachodzilo na zagniewanie", czyli nie 
dopuszczae do jednego nawet dnia, kt6ry dzieli. Kazdy moze 11\
czye, jesli nastawic si~ bardziej na wspolmalionka niz na siebie, 
starajqc si~ nie tyle szukae ,milosci , co ikochac. 

Maria Braun-Gafkowska 

• Kupczyk J., Ideal prz1l8zlego mGltonka W oczach mlodzietv, Ruch Pedago
giczny 1974, nr 6 S. 829. 
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KONFLlKTY I KRYZYSY W iYCIU 

RODZINNYM 


Istnie je powszechne przekon anie, ze dom rodzinny , malzenstwo 
stan ow iC\ dla czlowieka miejsce bezpieczne, spokojne, w k t6rym naj
sw o bodnie j mozn a " bye sobC\", ze najbli~i SCi nieomal zobowiC\zani 
przyjmowa e nas zaw sze takimi, jakimi jesteSmy. - To zaS rozumie 
si~ najcz~sciej jako uznanie za sluszne wszystk ich pr agnien , dC\Zen, 
w y baczenie bl~d6w, jakie zdarzaj C\ si~ w post~powall1iu czlowieka 
n awet najlepszej woli. W dom u pr agniemy znajdow ae zawsze zro
zumienie (to znaczy przyj~cie naszego punktu w idzenia lu dzi i zda: 
rzen) , t akze ostoj~ , a w n a jbliZszych - ludzi zyjC\cych nie tylko 
obok nas, z n ami. a le takze d 1 a n as. I 

Jesli r zeczywistose zycia i rodziny okazu je Sl!i: odmienna, gdy 
w domu r odzinnym wytwar zaj C\ si~ napi~cia, zale, pretensje - czu
jemy si~ skrzywdzeni, zawiedzeni, pozbawieni czegos oczywiScie 
naleznego i nierzadk o rodzi si~ pok usa, ze moze lepiej byloby wyjse 
z da mu, choeby tylko n a dzis i teraz porzucie tych, k torzy - jak 
n am si~ wydaje - zawiedli n as, n ie spe1:uiajqc oczekiwan, zglasza
jqC jakies zastrzezenia wohec nas i stawiajC\c wlasne zC\dania. 

T rudno zwalczae pow szechn e wSr6d ludzi przeSwiadczenie, zwi:a
szcza ze 'SC\ w sw ej istacie sluszne : rodzilna rzeczywiscie jest dla 
czlowiek a srodowiskiem .najbelJpieczniejszym, na jpewuiej zaspoka
jajC\cym jego potrzeby, zwlaszcza ltakie, kt6re przezywamy jako 
pragnienie doznawania zaufania i milosci. Trzeba jednak p rzygoto
w ac si~ i na to, ze istniejC\ powszechne i nieuniknione trud nosci, 
k t 6re, nie pr zekreslajC\c je j w artoSci, stawiajC\ wymaganie dostoso
w ania si~ i rozwiC\zywania kole jno pojawiajC\cych si~ konflikt6w, 
przezwyci~za nia k ryzysow. . 

Przez slowo konflik t rozumiee naleiy zder zenie si~ przeciwnych 
wykluczajClccych 'Si~ n aw;zajem dC\Zen. Konflikt moze bye przeiy

ciem wewn~trznym i dotyczye r6inych dC\zen tego samego czlowie
ka, k t6ry np. pragnie w niedzielne popoludnie odw iedzie chorego 
br a ta lub p rzyjaciela i w tym samym czasie kibicowae sw ej ulu bio
nej druzynie w !Wainym meczu. Ostrzej przezywane SCi konflikty 

i 
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zewn~trzne mi~dzyludzkie : gdy jeden z czlonkow rodziny pragnie 
oclpoczqc w ciszy, a drugi wlasnie chce sluchae h alasliwej m uzy,ki. 
Bywajq jednak konflikty powazniejsze, angazujqce calego czlowie
ka, a konflikrt dotyczyc moze spraw zyciowo w.aZilych, jak malZen
stwo, praca zawodowa, (powolarrlie osobiste. 

W takiej sytuacji konfliktow ej dqzenia drugiego czlowieka trak
tu jerny z reguly tylko jako przeszkod~ w n aszym wlasnym dqzeniu, 
a me jako rownoprawne dqzenie czlow ieka, dla ktorego wlasnie to 
nasze dqZen1e jawi si~ jako przeszkoda. W t akiej sytuacji wywiq
zuje si~ atmosfera "walki 0 swoje prawa" kazdego uczestnika kon
flik tu. Poniewaz k aildy rna racj~ - swojq racj~ ~ a me dost rzega 
racji drugiego, usiluje "zwalczyc przeszkod~" , uWaZajqC za jedynie 
sluszne wlasne dqzenie i jego przeforsowame. Chwilowy konflikt 
zmienia si~ w regularnq wojn~ dornowq ze zwyci~zcami i pokona
nymi. Nawet swiadoma pozniej'sza lask awose zwyci~zcy nie jest 
w stanie lDaprawd~ zalagodzic poniesionej przez pokonanego kl~ski , 

k torq st3!nowi ella niego pozbawienie tego, do czego dqzyl. Pozorna 
zgoda "ella swi~tego spoko ju" nie wygasza napi~cia , k tore stlumione 
doraznie - po w ielu tak zakonczonych konfliktach powoli przemie
ma dawnq milose czy pr zyjazn w niech~c a nawet nienawisc, bo 
mk t n ie potrafi u znac za dobre i s tale znosic lekcewazenia swych 
praguien, dqZen czy potrzeb. Dlatego tak wazne jest uswiadamianie 
sobie przez czlowieka, ze to, co uwaza tylko za czyjs opor, jest dq
zeniem drugiego czlowieka, ze chodzi tu 0 kon£likt, w ktorym ko
nieczne jest 'porownanie (rzetelne) tych sprzecznych dqzen, ieh kon
frontacja i wreszcie decyzja, ktore z mch jest rzeczywiscie waZiliej
sze, z czego trzeba czy rnoz.na zrezygnowac, albo przy najrnniej odlo
zyc na pozniej . By nie zdar zylo si~ tak --=- to fakt autentyczny 
ze mqz dqzqcy do zakupienia samochodu tak ograniczyl koszta 'Zy

w ienia rodziny, ze jego oczekujqca dziecka zona na skutek niedozy
wienia popadla w ci~zkq awitami'noz~. 

Ten ostatni ,Przyklad ujawnia , ze rodzina - zycie k ilkorga lu dzi 
we w spolnym domu (mieszkan iu ), chocby dwojga na poczqtek 
ogrornnie cz~sto s1aje si~ terenem tak~ego zderzenia si~ przeciwnych 
dqzen, potrzeb - a wi~c konfliktow, nie przewidywanych w m a
rzeniach 0 wspolnym zyciu, a w gr uncie rzeczy nie zawsze sprzecz
nych z milosciq lqczqcq tych ludzi. 

Marzenie 0 iyciu wolnym od konfliktow jest tak cz~ste, jak zu
pelnie pozbawione szans spelruenia, n iemal tak, jak b ajkowe ma
rzenia 0 gwiazdce z nieba czy "stoliczku nakryj si~" . 

Mnozeme si~ konflik tow mi~dzy ludZmi w malzenstwie, rodzinie 
r:zy w jakimkolwiek innym srodowisku wyzwala sytuacj~, ktorq 
moma nazwac k r y z y s e rn. Kryzys -to stan, ktory ujawnia, ze 
dotychczasowe zasady wspolZycia czy wspolpracy Sq niedostateczne, 
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ze trzeba dokO'nac zmia!l1 w istrriejqcym uldadzie, bo jui nie wystar
czajq dO'tychcza'S stosowane czy po prostu nawykO'we spoSIOby za
chO'wania si~ czy traktowania siebie 'nawzajem. Takim - zn6w dla 
prz)'lkladu - kryzysem w iyciu rodziny staje si~ okres, gdy dora
stajqcy syn czy corka uzyskuje samodzielnooc przez ,podj~cie pracy 
zawO'dowej i nie chce byc trakto,wany jalk: ,dzieckO', od kt6regO' wy
maga si~ posluszenstwa cry tei podejmuje za niegO' decyzje waine 
iyciO'WO' np. dO'tyczqce wyboru dziewCZYillY, kandydatki dO' malZen
stwa. Kryzys nieraz ujawni'a si~ poprzez liczne drO'bne kO'nflikty 
codzienne, coraz to O'strzej przebiegajqce,bo dotyczqce dqzenia dO' 
samO'stanO'wienia 0' sobie . mlO'degO' czlO'wieka, przy usilO'waniu ze 
strO'ny rodzicow zachO'wania nad nim wladzy rodzicielskiej. 

Taki kryzys wymaga od obu strO'n znacznych zmia'll w postawie 
i pos~powaniu: O'd rodzicow uznania syna za czlO'wieka ,dorO'slego, 
od sY'lla zaS zrO'zumienia, ze wi~i rodzinna zobowiqzuje gO' miiffio 
dO'rO'slej wolnO'sci dO' liczenia si~ na co dzien z porzqdkiem dO'mO'wym 
(np. gdy chO'dzi 0' por~ 'powrO'tu dO' domu) , jak i slusznym O'czeki
waniem rO'd.7li.cow, by zaczql pokrywac koszty swegO' utrzymania 
a~bO' dO'trzymywal danych TO'dzinie Iprzyrzeczeii. 
Wsz~dzie, gdzie iyjq obok siebie ludzie, muszq zderzac .si~ ich 

mniejsze lub wi~ksze dqzenia - muszq wyst~powac konflikty. 
Wsz~dzie, gdzie toczy si~ iycie, rozwijajq 'Si~ i zmieniajq ludzie 
i uklady mi~dzy nimi, mO'gq narastac kryzysy, wymagajqce dO'sio
sO'wania si~ dO' stO'pniO'wO' (ale tez nieraz i nagle) dO'kO'nujqcych si~ 

zmian. 
Latwiej iPrzyjqC te nieuniknione zderze.nl a dqzeii, a nawet kry

zysy, tym, kt6rzy Sq przygoltowarni: wi~dzq, ze przyjsc mO'gq kO'll
flbkty, liczq si~ z tym :i .chcq je rozwiqzae swiadO'mie, lWierzqc, ze 
one same nie stanowiq zagrO'zenia dla milO'sci rO'dzinnej i wSpOlnoty 
zyciO'wej. Stanowiq one n awet szans~, ze milose i przynalei:nO'se 
wzajemna czlank6w wspolnO'ty rO'd:?innej w tych wlasnie kO'nflik
tach nie tylkO' si~ s prawdza, ale takze rozwija - rO'snie razem 
z ludimi, staje si~ - razem z nimi - dojrzala i mqdra. 

W przebiegu zy-cia ludzkiegO' moi:na wyroznie pewne charaktery
styczne okresy, nast~pujqce po sobie. PO'dzial taki stosuje np. psy
chologia rO'zwojO'wa, m6wiqc 0' dziecku malym (dO' lat t rzech), O'kre
sie przedszkO'lnym, szkO'lnym, okresie dO'jrzewania czy wreszcie mla
dzieiiczym. Nie dzielqc az tak szczeg61O'wO', a kierujqc si~ sytuacjq 
czlO'wieka wlasnie w rO'dzinie, wyliczye mO'zna cztery zasadnicze 
O'kresy Zycia: 

Pierwszy to' caledzieciiistwO' przezyte w rodzinie, od urO'dzenia 
ai dO' uzyskania samodzielnO'sci . 

.Drugi, to O'kres wyzwalania si~ z zalewO'sci psychicznej i mate
rialnej od rO'dzicow, podj~cia wybranej rO'li spolecznej O'raz poszu
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kiwania dla siebie towarzysza Z"yda - ai: do chwili zawarcia mal
zenstwa i zalozenia wlasnego dQ1llu. 

Trzeci, to dlugi okres dojrzalosci, w ktorym w centrum przeZy
wania stajq przychodzqce na swiat dzieci i ich rozwoj (wychowanie), 
az do uzyskania oprzez nie samodzielnoscL 

Czwarty, to wiek dojrzaly, wyzwolony juz od zadan i trosk wy
chowania dzieci, otwierajqcy szanse zaangai:owania w szersze spra
wy Z"ycia spolecznego - takze i rodzinnego: w szerszej rodzinie, 
obejmujqcej wnuki. Okres iten 'Stopniowo przechodzi w starosc, kto
ra znow jakby zaciesnia krqg rodzinny, angazujqc w niezb~dne za
dania opieki. 

Kazdy z tych okresow charakteryzuje si~ inn)rm sposobem wi
dzenia i oceny ludzi, innymi uzaleZnieniami, obowiqzkami, innymi 
r adosciami i dqieniami. Nic wi~c dziwnego, ze i konf~ty w kazdym 
t alJcim okresie bywajq odr~bne, zderzenia dotyczq innych ,potrzeb 
i dqzen. Narastajq one glownie w okresach przejsciowych - gdy 
dziec}m dorasta , gdy uzyskana jui wolnosc i samodzielnosc ofiaro
wana zostaje w milosci mlodego malzenstwa, gdy przyjqC t rzeba 
odpcwiedzialnosc za zycie i rozwoj wlasnych dzieci, by znow w na
st~ym okresie wyrzec si~ ich bliskosci i obecnosci w rodzinnym 
domu - a nawet oprzyjqC osamotnienie po ich odejsciu i zwrocic sit=; 
do innych warloScl zycia: znow we dwoje, a moze nawet samotnie. 
W tych okresach, granicznych ,niejako, ,narastajq kryzysy niekiedy 
dramatyczne w swym nat~zeniu i bolesne w przezywaniu - w kai:
dym okresie i·nne, stawiajqce kazdorazowo zupelnie nowe wymaga
rna , przynosza,ce w zamian nowe szanse rozwoju ludzi i ich milosci. 

Warto uswiadomic sobie n ajbardziej typowe konfli'kty i kryzysy 
kai:dego okresu Z"ycia - chocby przypominajqc sobie juz przeZ"yte 
i 'Przezwyci~zone, ale takze ucza,c si~ przewidywac i rte, ktore jesz
cze kryjq 'Si~ w przyszlosci - by moze - przewidywane - prze
biegly mrnej bolesnie, juz nie tak nieoczekiwane i zaskakujqce jak 
te, kt ore mamy ,poza sobq. 

DZIECINSTWO 

Pami~c doroslego czlowieka rzadko zachowuje konfliktowe prze
Z"ycia wczesniejszego dziecinstwa, zwlaszcza gdy ,nie byly to prze
zycia bardzo dramatyczne. Tymczasem dziecirlstwo jest bogate w ta
kie przeZycia - choc przypomniane doroslym wydajq si~ one blahe. 
Najcz~sciej zwiqzane Sq one z najsilniejszymi potrzebami tego okre
su zycia: potrzebq bezpieczenstwa i bliskosci matki oraz niezwykle 
silnq ciekawosciq wobec otaczajqcego swiata, wyrazajqcq potrzeby 
poznawcze. Konflikt najczt=;sciej ,rozgrywa si~ rtu wlaiinie: ciekawosc 
pociqga dziecko de badania bliZszego i dalszego otoczenia, a wit=;c 
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oddala od najblliszej opiekunlki - zag rOSRqcy niepok6j kaze przy
zywac jq lU'b cofac si~ w jej za,pew:niajqcq bezpieczenstwo bli:skooc. 
Podobny konflikt jawi .si~ mi~dzy dzieci~cq potrzebq ruchu i zaba
wy (czasem halaaliwej), a pragnieniem Iprzestrzegania zakaz6w po
chodzqcych od rodzic6w, wymagajqcych opCllIlowania ruchliwoSci 
i halasliwosci. Przestrzeganie zakaz6w oznacza dla dziecka poczucie 
bezpieczen.stwa i przychylnosci i serdecznosci rodzic6w. W ,tym zna
czeniu kazde dziecko pragnie ,;byc grzeczne" , czyli doznawac ser
decznosci rodzic6w w zamian za przestrzeganie ich zakaz6w. Doraz
nie jednak konflikt mi~dzy spantarricznosciq zaspokajania cieka
wosci i swobodnej zabawy, a dqzeniem do zachowania si~ zgodnego 
z zyczeniami rodzk6w nie zaIWsze zostaje rozstrzygni~ty rna kOTZySC 
Zyczen rodzic6w. U m alych dzieci moma obserwowac te 'konflilkty 
bardzo cz~sto, rnp. w ch~ci zabawy przy jednoczesnej sennosci dziec
ka , wyraiajqcej organicznq potrzeb~ snu. Dziecko broni si~ przed 
polozeniem do 16zeczka, Iby wreszcie zagnqt~ wsr6d zabawek lub 
w ramionach ma,tki, choc przed m inutq jeszcze deklarowalo swoj 'l 
niech~c do spama. 

Przedstawione ;przyklady s tanowiq konflikty wewn~trzne dziecka, 
choc mogq ujawniac si~ jako ko nfli,k ty zewn~tr:me mi~dzy dziec
k iem a : spraw ujqcymi nad fiim opiek~, m anifestujqc si~ burzliwie 
krzykiem, protest em. Niekiedy nawet objaw ami netwicowymi, jak 
to obserwuje si~ u dzieci zmuszanych do jedzenia wbrew swym 
niech~ciom, lu'b ,pozbawiCllIlych 'poczucia 'bezpieczenstwa przez ka
TZqCq oschlosc, grozby, bolesn e kary za spontanicznlOsc, pozbawio
n ych doznawania serdecznosci 'i objaw6w odczuwahlej milosci. 

Charakterystyczny dla wczesniejszego wieku dzieci~cego jest 
konflikt pojawiajq.cy si~ w zwiqzku z p r zyjsciem na swiat mlodszego 
rodzenstwa, obecnosciq w dom u oniemowl~cia w ymagajqcego pie
l~gnacji, k armienia i stalego zajmowania si~ nim przez matk~. 
Konflikt ten zawiera wiele elemeni ow zazdrosci j dlatego ~sto 
u praszcza si~ go tra'ktujqc tylko jako dziecip,cq zazdrost~ , Tymczasem 
jest to konfli'kt zarowno zewn~trzny mi~d:zy dziecmi tej samej matki, 
z ktorych m lodsze obiektywnie potrzebuje wi~cej matczynych za
biegow i troski , podczas gdy star sze dqzy do zatrzymania na sobie 
cale j uwagi matki, jak i wewn~trzny konflikt dziecka starszego. 
W tym wewn~trznym konfliikcie nast~puje zderzenie mi~dzy natu
r alnym dqzeniem dziecka do coraz wi~kszej sprawnosci i samodziel
nosci , do tego, by stac si~ "duzym" , a ch~ciq skupienia na solbie 
dzialalnosci i uwagi m atki, eo uzyskuje si~ wlasnie n iezaradnosciq, 
"malosciq". Wiele matek w tej sytuacji obserw uje gwaltowne po
zor ne cofanie sj~ w rozwoju dziecka, ktore z chwilq po jawienia si~ 
w domu niemowl~cia nagle zaczyn a domagac 'Si~ but~lki i smoczka, 
uj awnia n a ,nowo dawno juz -pokonan e 'niezaradnosci przy ubieraruu 
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si~ i jedzeniu, plaeze i kaprysi. Tego konfli'ktu dziecko sarno nie 
jest w stanie rozwiqzac. W tej sytuaeji staje si~ konieezne wynagra
dzanie dziecka za s,praw nosc i samodzielnosc (zamiast karania za 
niesprawnosc) i" to nagradzanie wlaSnie wzmownym ikontaktem 
i pieszezotq a nawe't, co r owniez pomaga przelamac napi~cia kon
fliktowe, wlqczenie starszego dzieeka d{) w spolnie z matk~-podejmo
wanyeh czynnooci ipiel~gnacyjnych przy malenstwie: ,chodz, razem 
wykqpiemy malego. Dzieeko odkrywa wowezas, wynagradzajqcq 
jego poczucie straty, nOWq f{)rm~ kontaktu z matkq, kontaktu slow
nego i we wspoldzialaniu, nied{)st!ipnq niem{)wl~eiu. 

Stawiajqee dzieeko ez~sto w sytuaeji konfliktowej dqzenie do 
wyjscia . poza najblizsze otoczenie domu, uezestniezenia w zabawaeh 
rowiesnikow, przyglqdania s i!i zaj~ciem doroslych, urzqdzeniom, ma
szynom jest wyrazem silnej potrzeby rozwoju i w m iar!i wzrostu 
samodzielnosei dziecka bierze gor~ nad potrzebq bezpieezenstwa 
i doznawania serdecznosci i troskliw{)sei rodzieow. Ta zas wzrasta 
zawsze znaeznie w sytuaejaeh szezegolnyeh: w ehorobie, w m{)men
tach przykrosci, niepowodzen np. wobee doznawanych w srodowisku 
dzieei!icym upokorzen (przezwiska) i agresywnosci innyeh dzieei. 
Tote± szczegolnie trudnq dla dzieeka jest sytuaeja oddalenia od naj
blizszych w szpitalu, ezy oswojenie ·si~ ze srod{)wiskiem nowym : 
przedszkolem, szkolq. 

Wiek szkolny przynosi wiele przezyc konfliktowyeh. Pozornie 
wspolnie zainteresowane rozwojem dzieeka srodowis.ka domu ·i s:zJkc
ly, ez~sto w rzeezywistosci stwarzajq sytuaeje k{)nfliktowe. Sytuaej~ 
kompliku je pojawienie si~ u dziecka - obok dqzenia do zabawy 
i zdobywania w szkole i domu wyrazow uznania w pos:taci dobryeh 
stopni i radosci rodzicow - nowe dqzenie do zdobywania uznania 
w srodowisku kolezenskim. Dqzenia ;j;e ze wzgl~du ll1a to, ze w kon
krecie zycia codziennego bywajq sprzeczne, cz~sciej niZ myslimy 
stajq si~ przezyciami konfliktowymi. ezy odrobic zadane lekeje , ezy 
pograe w ' pilk~ na podworku, skqd naw{)lujq koledzy ; ezy przeczy
tae zadanq ezytank~, zalatwic zleeony sprawunek, ezy obejrzec w i
dowisko telewizyjne, a moze takze : ezy pokazac rodzieom dzienni
ezek zawierajqey krytycznq uwag~ nauczyeiela , ezy udac, ze si~ go 
zgubilo - lub nawet zamiast do szkoly z nieodrobionym zada
niem - pojse moze na wagary? 

Dotrzymae umowy z kolegq ezy ,podporzqdkowae si~ sprzeeznem u 
z niq poleceniu rna tki - w szystko to Sq sytuacje konfliktowe 
powszedniecro zycia dzieeka. Nie wymieniam nawet tyeh w szys tkich 
konflik t6w, jakie stajq si~ udzialem dzieeka w rodzinie niepraw~
dlowej, w skloconym malzeiistwie (t"odzicow albo w sy.tuaeji, g dy in
ne z rodzenstwa jest jaskrawo wyro:miane i upar cie stawian e za 
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wzor, lub tez gdy ' w rodzinie panuje atmO'sfera oschlosci czy bru
talne metody karania. 

Warto zwrocie uwag~, jak trudno samym wychowujqcym uswia
domic sobie w ,pelni istnienie konfliktu wychowawczego. Dqzenia 
m alego dziecka rsq przez nie glosno demonstrowane. Dzieci~ce "ja 
chc~" Ibrzmi z rzadko w pOzniejszym iyciu spotykanq stanowczoscil\. 
Niezadowolenie, rodzqce si~, gdy dqzenie dziecka na:potyka na prze
szkod~, lub gdy Zyczenie nie zostaje spelnione przez doroslych, ujaw
nia si~ rownie gloSno a zatem i uciqiliwie. Reakcje doroslych wyra
iajq si~ od ust~powania "zeby byl spokoj" (cO' oczywiscie utrwala 
kr.zy'kl~we zachowanie rsi~ dziecka jako skuteczne dla zdobycia spel
m erna zyczenia), az do brut alnego karania za halasowanie i rue
grzecznose, czy tlumienia grozbq dqzen dziecka. Niezbyt cz~to spoty
k a si~ u 'I"odz1cow czy opiekunow ursilO'wanie ~ocenia uwagi dziet;
k a w m nym kierunku, udzielenia czegO's "w zamian". W miar~ rO'z
wo ju dzieaka - a szczegolnie w wieku szkolnym - konflikty prze
biegajq mniej burzliwie niz we wczesnym dziecinstwie. Dziecko star
sze demO'nstruje swO'je dqzerua m niej glO'sno, czasem zaledwie do
strzegalnie,nie.smialo. To sprawia, ze znow kO'nflikt me rysuje si~ 
tak wyra~nie, ja'k na to' zasluguje. Gra idzie bOwiem 0 duzq stawk~ : 
o kontakrt i porozumienie mi~dzy rodzi:cami a dzieckiem, 0 samq 
mO'zliwose dalszego wychowama. DzieckO' latwO' dO'strzega, Ze wielu 
trudnosci i O'graniczen mozna uniknqc, unikajqc kontaktu z rodzi
carru, ze sarna nieobecnosc w domu, nawet zagrozona kar~ i wy
m 6w kami, stwarza mniej napi~cia niz liczne konflikty, gdy stale 
przeb ywa w domu. . 

Dziecko szkolne mO'ze juz bye swiadom ym uczestnikiem kon
fliktu, niekiedy arot ywniejszym i bogatszym w inicjatyw~ niZ do
rosly, ulega jqcy wobec dziecka pokusie "likwidacji" sytuacji kon
fliktowej drogq autorytatywnego ucisku, ktory nazywa wtedy we
zwa ni,emdo -posluszenstwa. Tak wym.uszone posluszenstwo nie zaw
sze rna na uwadze dobro dziecka; nier az jest brutalnym tlumieniem 
dq:lJen, prymitywnym dzialaniem z pozycji sily. Sprowadzanie bo
wiern kazdego kO'nfliktu do nieposluszenstwa pozwala zwalczac je 
silq, a ponadto jest klasycznym przerzucaniem 'konflik<tu na barki 
dziecka, jako jego konfliktu weWiIl~trznegO' mi~dzy dqzeruem do 
spelnienia wymagaiJ. nakladanyeh w imi~ posluszenstwa, a wlasnymi 
dqzeniami dziecka. 
Najcz~stszymi konflik'tami dzi'ecinstwa szkolnego Sq te, 'ktore do

tYCZq swobodnego sMdzania czasu, uzyskania wal'tosciowych 
w oczach dziecka przedmiotow i konta:ktow kolezenskk h, mekiedy 
r owni,ez n alownych obowiqzkow domowych. Jednocze.snie wiek 
szkolny mnozy w zyciu dziecka konflikty wewn~trzne, 'koniecznosci 
doikonywani,a samodzielnych wyborow, problemy lojalnosci koleien
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skiej , Konflikty te Sq liczne i nielatwe, jak choeby konflikt wyma
gan szkoly i srodowis.ka mlodzieZowego, domu i podworka. Wejscie 
w srodowisko mlodziezowe, w spolecznose takq, jak "klasa" czy 
"paczka kolezenska" wprowadza wiele zamieszania: czy ·bye doorynl 
dzieckiem, ale jednoczesnie maminsynkiem; wzorowym uC21niem 
a jednoczesnie kujonem; r6wnym kumplem, ale zarazem zlym do
mownikiem... 

Wi~kszosc powstalych sytuacji konfliktowych rozgrywa si~ iro
pulsyw:nlie, 'bez zastanowienia, na zasadzie, ,inieobecni nie majq 
racji", WYgryWa dqzenie n ajaktualniejsze w danym momencie, albo 
po prostu .atrakcyjniejsze : wybiera si~ gr~ w pilk~ lub ill1nq zaba
we:: zamiast przygotowania do lekcji, film w telewizji zamiast za
dania z matematyki, komiks czy kryminal zamiast obowiqzkowych 
lek tur, a wagary w lesie zamiast klasowki. 

Aby ula twic ·dziecku wlasciwy wybor w sytuacji, gdy wartosc 
wyzsza jest mniej atrakcyjna nii: nizsza, konieczny jest system na
gradzania, ktory poooosi wartosci mniej atrakcyjne. Pierwszq i za
sadniczq nagrodq jest uznanie. Chodzi 0 uznanie wyrazone slowem, 
gestem, .chocby tylko zauwazeniem czy prostym stwierdzeniem. Wy
b6r nagraclzany wten sposob stac si~ m oze niejako zasadq post~p<'
w ania na przyszlosc, gdyi: sprz~ga si~ z poZYtywnq ocenq, b~dqcq 
przeciez jednq z najbardziej upragnionych wartosci. Mozna zary
zykowac twie rdzenie, ze przy wlasciwym nagradzaniu (mamy tu na 
uwadze nagradzanie tylko w powyzszym sensie, nie zas materialne 
pokusy - wzmocnienia w rodzaju: jak odrobisz lekcje, to dosta
niesz na kino; jak zdasz matur~ , to tatus kupi ci motocykl) rzadkLrn 
wydarzeniem s tanie si~ kara nie. I to karanie nie w seasie odwet u , 
lecz raczej naprawiania szkody, wyrownania zanied'bania, wynagro
dzenia straty czy wyrzqdzonej przykrosci. 

KRYZYS DORASTANIA 

I WIEKU MtODZIENCZEGO 


Caly ten ckres zyc:ia jest najbardziej obciqzony prze±yciami kon
fliktowymi, nie b~dzie przesady w stwierdzeniu, ze jest to okres 
zycia n ajtrudniejszy - wbr~ temu, co sir:: mowi najczr::.sciej: ze jest 
to dkres ±ycia najpir::k niejszy, najpelniejszy nadziei i wiek najiln
tensywniejszego przezywania. Jedynie t o ostatnie spostrzezenie jest 
w peW sluszne: intensywnosc, sila przeZywania. Lecz to przezywa
,fiie miewa roznorodne tresci, rozne zabarwienie uczuciowe, a inten
sywnose prze±ywania przydaje cierpienia konfliktom $ego wieku. 

Najsilniejsze dla tego okresu zycia Sq dqzenia do wyzwolenia si~ 
z dziecir::cej zaleznosci od rodzicow i wychowawcow, 'Pragnienie 
usamodzielnienia sir::, a nastr::pnie - choc cz~sto rownoczesnie - dq
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zenie do zdobycia uznania i przyjaZni ludzkiej , a wreszcie i partnera 
erotycmego i zalozenia wlasnego domu. Rzadziej na pierwsze miej
see w dqzeniach mlodych ludzi wysuwajq si~ zdobywanie slawy, 
gromacize:nie silnych wrazel1, zmiany Tniejsc pdbytu czy uczestru.
czenia w waznych wydarzeni~ch spolecznych. Dqzenia te rychlo 
okazujq si~ silniejsze niZ dzieci~a potrzeba bezpieczenstwa i ser
decznosci rodzic6w, totez na plan pierwszy w zyciu dorastaj 'lcej 
mlodzie:iy wys:t~pujq konflikty ze srodowiskiem domowym. 

Rodzice najcz~sciej bywajq zaskoczeni przedwczesnym, ich zda
niem, wyrywaniem si~ dziecka z domu, z zaleZfiosci psychicznej o d 
rodzic6w, zakwestionowanie, czy raczej wypowiedzenie dzieci~cego 
posluszenstwa w codziennym zyciu. Konflikty na co dzien dotyczq 
prawa do przebywania p oza dom em i to nie'kiedy do rpofuych go
dzin, odmowy udzialu w uroczystosciach czy pr acach domowych , sa
modzielnego oceniania wybranych towarqszy mlodziezowych spot
kan i rozgrywe'k. 

Najostrzej kryzys rysuje si~ wtedy, gdy mlody czlowiek chce Tniec 
peflfiq swobod~ dysponowania czasem i 'swojq obecnosciq, a jedno
czesnie - jak dziecko - domaga si~ spelniania w szystkich swych 
zyczen i rosnctcych w ymagan dotyczqcych m odnego s troju, sprz~tu 
clostarczajqcego rozrywek , a ta:kze pieni~dzy do dowolnego rozpo
rzqdz!iJnia nimi - podcza'S gdy odmawia swego udzialu w obow iqzu
jqcych wszystkich czlonkow r odziny pracach domow ych czy uczest
niczenia w iyciu rodziny. Choc to bardzo oburza r odzic6w, okres t en 
dokonuje rewolucji w dziedzinie w artosciowania : wszystko , co n aj.
cenniejsze, jedynie zaslugujqce na uwag~ i staranie, znajdu je si~ ella 
mlodego czlowieka po z a domem ; kai:dy dzieni godzina sp~dzol!1e 
w gronie najbliiszych dotychczas ludzi wydaje si~ s tratq szansy 
przezycia czegos cenniejszego, niepow tarzalnego. Trudny to czas 
dla rodzic6w, totez cz~sto nieswiadoTnie, ulegaja,c zrozumialemu 
w tej sytuacji rozgoryczeniu przypisujq wi~kszq, niZby nalezalo wa
g~ konflik tom zycia codziennego, pr6bujq (bezsku tecznie zresztq) 
zatrzymywac si1q wed w domu, a od doradc6w oczekujq g16wnie 
"sposob6w" zatrzymywania dzieck a w domu . Chyba jedyny sku
teczny srodek w tej konfliktowej sytuacji rna charakter par adoksal
ny: zamiast zamy'kac, zaciesniac dom, trzeba go wlasnie jak najsze
rzej otworzyc : zaprosic do wn~trza tych, do kt6rych si~ dziecko w y
r ywa, stworzyc w e w n q t r z domu ter en swobodnych dyskusji, 
z niesc troch~ (7) halasu i ruchu - a nade wszystko zachowac po
czucie, ze nie dzieje si~ nic sprzecznego z p rawami rozwoju osobo
wosci dorastajqcych .mlodych. Nie spos6b bowiem rue p rzegrac woj
ny wyzwolenczej mlodych przeciw dzieci~cemu "uwi!\zarniu" w do
mu - jedynie ich wewn~trzne przywiqzanie do domu i rodziny, nie 
zranione nadmiernie surowym osqdem czy zar zutem zdrady wsp61
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noty rodzinnej, moze ich dla tego domu za,chowac, a to me znaczy 
przeciez rezygnacji z wartosci, ktorych szuka si~ poza domem. 

1m silniej rodzice pragnq dzieako wtlaczac w zalemosc, 1m bardziej 
ka tegorycznie akcentujq swojq wladz~, tym bezwzgl~dn:iej zostanq 
porzuceni, nawet jesli to porzucenie b~dzie ukryte pod zewn~trznq 
poprawnosciq zachowania, czy maskq coraz to wi~kszego zakla
m ania. 

Kryzys odchodzenia mlodych od domu rozwiqzuje tylko zasada 
otwartych drzwi : zarowno dla wyrywajqcych si~ poza dom, jak 
i tych, kt6rzy chcq do niego powrocic po doznanych rozczarowaniach, 
po2)J1awszy bolesne skutki wlasnej lekkomyslnosci czy swojego 
naiwnego pr awa do pr6by i bl~du. 

Za progiem w yzwolenia z dzieci~cej zaleznosci czekajq inne kon
flik ty. Nalezy do nich konflikt zwiqzany z przezywaniem wlasnej 
w artosci. Przez cale zycie trawi czlowieka dqienie do stalego po_. 
twierdzania wlasnej war tosci, brak takiego potwierdzenia jest fr6
dlem niepewnosci i zlego samopoczu cia psy ch!i.cznego. Dziecku 
wystarcza doznawana czulosc i radose rodzicow z widocznych 
objawow rozwoju. Wyzwolenie z dziecins twa zmusza do poszuki
w ania ifnnych potwiercizen w lasnej w a rtosci. Niektorym w ystarcza 
akceptacja' nauczy cieli i sukcesy szkolne, tym mniej uzdolnionym 
potrzeba bardziej uznaniaze strony rowiesnikow, towarzyszy mlo
dzieiowej spolecznosci. Wiek dojrzewania poza potwierdzajqcymi 
wartosc cechami, jak kolezenskosc, pogodne usposobienie, przestrze
game zasad lojalnosci, przynosi n owe kryterium wartosci : urod~ 
i powodzenie, to znaczy uznanie ze strony przedstawicieli pIci prze
ciwnej. Ch~c dostosowania siebie do aktualnych wymagan mlodzie
zowej mody, tanca , prowadzenia TOzmOWY, czy umiej~tnosci spie
wu, gry na modnym instrumencie itp. cz~sto naraza na sytuacje 
konfliktowe. To, co uzyskuje uznanie w srodowlsku r owiesniczym 
cz~sto nar;1za na uwagi bardzo krytyczne ze strony tych, ktorych 
zda nie przez wiele lat decydowcilo 0 dodat niej samoocenie m lodego 
czlowieka. Uznanie ze strony m lodych wymaga zas przyj~cia obo
wiqzujqcego sposobu zachowania , n awet j~zyka sprzecznego z do
tychczas uznanym za prawidlowy. 
Nast~pnq fal~ przezyc konfliktow ych przynosi pojawienie si~ 

w zyciu mlodego czlowieka nowej dziedziny, jakq stanowiq potrzeby 
ero tyczne. Wzbudzenie podziw u, uznania, milosci i pozqdania 
u przedstawiciela pki przeciwnej sta je si~ cz~sto skrywanym, lecz 
bardw silnym dqzeniem mlodosci. Nasilenie potrzeb wyraznie sek
sualnych charakteryzuje szczeg61nie przezycia chlopcow i od ra
zu stwarza sytuacj~ konflik tu wewn~trznego wobec kategorycznego 
zakazu wszetkiej aktywnosci seksualnej-, jakq reprezentuj e e tyka 
wszczepiana przez wychowa nie. K ategorycznose tego zakazu zwro
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oona przeciw silnym w nat~zeniu potrzehom prowadzi ~sto do pr6b 
,odrzucenia zakazu poprzez kwestionowanie jego slusznosci, zwla
szcza ze zakaz ten wydaje si~ 'bye zwr6cony przeciw temu, co jest 
w oczach mlodego czlowieka tresciCl wyobrazenia 0 "szcz~sdu" . 
Konflikt ten uzewn~trznia si~ w sytuacji ohowiClzujqCego "chodze
ilia ze sobq" dwojga mlodych, w ich mlodej milosci, ktora zdaje si~ 
upowazniac mlodego m~zczyzn~ do domagania si~ od dziewczyny 
wsp61zycia seksualnego. W tym konflikcie zwycieza silniejszy, lub 
bardzie.j ugruntowany moralnie - zawsze jest to konftikt w swym 
przebiegu dramatyczny, obciClzony probarni szantazu uczuciowego, 
l~kiem przed skutkami przedwczesnego i:ycia seksualnego, lU'b przed 
porzuceniem - alho na skutek oporu, alho spadku 'natE:ienia ,uczuc, 
gdy minie kr6tka radosc zmyslowego nasycenia. Zlagodzie te trud
ne przezycia moze tylko odpowiednie wczeSniejsze przygotowanie 
do nich: uzasadnienie etyczne wyznawanych ograniczen, znajomose 
praw plodnosci i odr~bnosci przezywania emocjonalnego i zmyslo
wego chlopca i dziewczyny, ale takze umiej~tnose odr6znienia mi
losci uczuciowej od 'pozCldania zmyslowego, zdolnose panowania nad 
wlasnq im,pulsywnosciq i kokieteriq, poczucie odpowiedzialnosci za 
atmosfer~ panujqcq mi~dzy dwojgiem ludzi, nie dopuszczanie do 
sytuacji 'nazbyt trudn ych. Wszystkie te cechy wszczepiane w ycho
waniem mUSZq jednak bye oparte na czyms wi~cej, niz na prostym 
i juz dzis skompromitow anym obyczaju, zawartym w okresleniu 
"nie wypada", np. mlodej parze s~dzae wakacj i w e wsp61nym n a
m iocie. 

Stopniowo wszystkie te dqzenia splatajq si~ w jedno, w dqzenie 
do zalozenia wlasnego domu, poiqczenia sie z wybraJIlym partner em 
erotycznym. Milose malzenska i w lasny dom nadajq dqzeniom wy
zwalania sie spod zaleznosci od rodzicow dkreslony kierunek "do", 
czyniq je celowymi ibardziej, niZ niedojrzale wyrywanie si~ "od", 
nie majqce okrcilonego kierunku dqzenia. W milooci drugiego -czlo
wieka znajduje 'si~ lpotwierdzenie wlasnej wartosci i odpowiedz na 
t~sknoty erotyczne i gl6d seksualny. To, ze dqzenie to prowadzi pro
stq drogq do nowego uzaleznienia, nowych ograniczen. spontanicz
nosci i swohody w dysponowaniu wlasnym czasem i sobq, pozostaje 
zakryte przed oczyma mlodych. Wszakze by osiqgnqe upragni{)ne 
mUSZq rozwiqzac niejeden konflikt, ten przede wszystkim, w k t6
rym dl:lZenie do malZenstwa zderza si~ z zastrzezeniami rodzicow, 
upatrujqcych w nim zagrozenie dla kariery spolecznej mlodego 
czlowieka, kt6remu stawia si~ wymagania, aby "najpierw" uzyskal 
sarnodzielnose spolecznq, to 7lnaczy byl zdolny utrzymac si~ sarno
dzielnie, nabye mieszkanie itp. Zupelnie niezaleznie od tej hogatej 
w k{)nflikty sfery dqzen uczuciowych, mlody czl{)wiek bY'Na uwi
klany w trudne konflikty spoleczne, zwiqzane z terenem szk{)ly czy 
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uczelni wyzszej, z wyhorem zawodu czy lIlawet z samq praCq za
wodowq, podj~tq niekiedy niezgodnie z wlasnymi pragnieniami, 
a narzuoonq jakClS sytuacjq zyciowq. Wiadomo, jak trudno jest mlo
demu pracownikowi zdobye uznanie w srodowisku, w ktorym trzeba 
znowu bye podporzqdkowanym. Nie zawsze czlowiek, ktoremu si~ 

podlega spelnia rolt:: poszukiwanego "mistrza" wprowadzajqcego 
w t a jnili pracy, czt::Sciej natomiast zajmuje wobec mlodego czlowie
k a postaw~ krytyczno-obronnq, nie szcz~dzqc gestow lekcewazenia 
lub poprawiajqc . sobie jego kosztem samopoczucie. Konflikt mit::dzy 
podporzlldkowaniem a ambicjq samodzielnej i odpowiedzialnej pra
cy trwa dlugo, si~ga dojrzalosci czlowieka a dla niektorych konflikt 
ten nigdy nie zostaje rozwiqzany. Wtedy prac~ zawodowq trak
t uje sit:: jako wy1llcznie zarobkowq, a dqzenie do samodzielnego 
i tworczego dzialania realizuje si~ poza nill, na terenie zycia domo
wego, towarzyskiego czy w jakims zainteresowaniu dodatkowym, 
zwanym hobby. 

Uzyskanie samodzielnosci spolecznej i zaw arcie malZenstwa z wy
branym partmerem rozwiqzuje wczesniejsze konflikty, ale otwiera 
drog~ nastt::pnym, zwiqzanym z odmiennymi, pomimo serdecznej mi
losci, dqzeniami ohojga partnerow. Konflikty z zewnqtrz przenoszq 
sit:: do wewnlltrz ukladu ja - ty w malzenstwie. Dwoje mlodych, 
kt6rzy w zawarciu swego malzenstwa przezywali spelnienie dqzenia, 
staje wobec u jawniajllcych sit:: teraz nowych dqzen i nowych kon
fliktow - k onfliktOw zwiqzanych z dorastaniem do prawdziwego 
partnerstwa w malzenstwie. Jednym z tych dqzen jestnie zawsze 
uswiadomiona ch~e przywlaszczenia sobie i podporzqdkowania par
tnera jako wlasnosci. 

Jednak czlowiek nie moze ,bye wlasnosciq drugiego ezlowieka. 
Nawet w najwi~kszej milosci nie moze si~ zrzec swojej autonomicz
nosci, swojej indywidualnoSci. Okres milosci dqzy do jakiegos zlania 
si~ dwojga w jedno, przy czym jest to jeszcze okres, w ktorym si~ 
bierze - partnera przede wszystkim - chce si~ zdobye, przywiqzae 
i w jakiS sposob odciqe mu odwrot, zatrzymae dla siebie. Przy czym 
to "posiadac drugiego czlowieka" jest silniejsze w pragnie niu m t::z
czyzny ; u kobiety silniejsze jest p:ragnienie powierzenia sit:: kom us, 
oddania si~, stania si~ komus drugiemu niezb~dnq. 

Tutaj kobie ta jest bardziej narawna na to, Ze zostanie przywlasz
czona, w przywlaszczona - moze zostae zdegradowana do roll przed
miotu, wlasnosci, irZeczy. 

W tym okresie mlodej miloSci !I1ast~puje bardzo istotny proces 
stopniowego przechodzenia z postawy biorcy dopostawy dawcy. To 
przechodzenie jest czasem gwaltowne, czasem powolne. Na ogol trwa 
cale lata. I czasem jest h olesne. Musi przejsc szereg mom entow. trud
nych. Po pierwsze: konfrontacja marzenia z rzeczywistosciq. Marze
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nie towarzyszy milosci do tego okresu, kiedy mlodzi rzeCZywISCle 
rostanq razem. Ale potem ich opuszcza i porostawia w sytuaeji, 
w ktorej powoli narasta rozczarowanie, poniewaz wobec realizmu 
zycia zaezynajq w jakis sposob opadac te wszystkie o2idoby, jakimi 
marzenie przystroilo parmera i samq milose. N ast~puje konfrontacja 
czlowieka takiego, jakim mial byc, z tyro, jakli jest. Ta konfronrtacja 
jest 'bolesna, ,przebiega niekie dy burzliwie, dochodzi nawet do oskar
zen 0 zafalsrowanie ~iebie, 0 udawanie. To ty jestes taka? To :ty ten 
caly ezas ' udawales? - A to po prostu skompromitowaly si~ marze
nia. Nastaje czas pokusy: proby przerobienia czlowiek a, wychowa
nia go na obraz i ,podobienstwo marzenia. 

Najez~ciej rozgrywa 'si~ to w ten spos6b, ze p r obuje si~ wymusic 
przystosowanie si~ czlowieka. Bardzo cz~sto mowi si~ tutaj ladnie : 
"dobry mqz powinien... " " prawdziwie dobra zona powinna" . J e st to 
cos w rodzaju krytycznego koncertu zyczen. To pr6ba przer6bki 
par1illera i jeszcze ostatnia pr oba rezyserowania m ilos ci. Ostatnia 
proba, zeby zagr ae t~ mila se tak, jak ona " powinna byla", jak miala 
w swiecie marzetl wyglqdac. A tym czasem prawie kai dy czlowiek 
ma inny swia t marzen, z innym wyobrazeniem rozpoczql swoje zycie 
milosci, inaczej sobie je wyabrazil i w obec tego musi n astqpic zde
r zenie, konflikt, nawet jesli i stniejq ofiarne p roby wyreiyserowania 
malZel1stwa niekiedy podejmowane z duzym wysilltiem, z du
Zym staraniem . To w szystko pow oli, z czasem, coraz bardzie j si~ 

kompromituje. I przycho dzi moment na jtrudniejszy : akceptacji na 
nowo czlowieka , ktorego si~ ,kiedys ,poko chalo ' i poslubilo. Trzeba 
'po prostu w ybrac go n a nowo. 

Nie w szyscy ch cq t ego doko nac. Nie w szyscy chcq dojrzewac 
w swojej m iloSci. Ten okres posiada n aj trudniejsze m omenty. Tutaj 
n aj latwiej nasuwa si~ pok u sa zerwania ,. zeby si~ cofn qC do etap u 
marzen, poczekac, az narodzi si~ nowe uczucie - a t amto p ierwsze 
uznac za nieudane i rozpoczqC to w szystko jeszcze r az na nowo. 
Przyj~cie partnera tak im, jak im jest, jest jedynym rozwiqzaniem 

ko nfliktu , to chyba najwi~kszy dar , jaki m oze zlozyc w tej mlodej 
milosci czlowiek czlowiekow i. To jest jak gdyby pun kt zwrotny 
milosci, punkt, w k torym zaczyna si~ jej dojrzewanie. 

Dojrzew anie milosci rna sw ojq nut~ m elancholii, tak sarno jak 
staw anie si~ doroslym i dojr zew anie do zycia spolecznego: lu dzie, 
kt orzy konezq mlo dosc i wchodzq w wiek dojrzaly, doskonale ten 
smutek znajq. Bo przeciez i w normalnym iyciu ludzkim blednie 
przeiywanie, blednie in ten sywnosc doznan, juz nie potrafimy t ak 
si~ w zruszae, jak w dziecinstwie, jak we wczesnej mlodosci, juz nas 
tak n ie nie bierze, juz nie potrafimy si~ tak zaangazowae na ealego, 
rzucie wszystko , jak to potrafiliSmy w mlodosci. 

Niekt6rzy rue ehcq przyjqe tego ~ialu i n ie chcq przyjqc dojrza
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losci. Wyobrazajq sobie, ze milose mija, a ona po prostu tylko 
do jrzew a. 

W ty.m okresie milose chce bye tworcza ; bo nie jest jeszcze ,twor
czosciq mitosci jej wyznanie, szukanie jej wyrazu. Milose chee cos 
tworzye. Tyro, co tworzy, najcz~sciej jest wsp6lnota, dom, dom
-gniazdo. TWorczosciq milosci jest rodzina. Dziecko staje si~ wspol
nym wyrazem tego, co lflczylo rodzicow. Ono w jakis spos6b rna 
przekazae swiatu, jakfl byla milose dwojga. Kazde z nich chce 
przekazae dziecku ,to, co w nim najlepsze. 

Mloda milose chce tworzye - ,chce dae zycie - i dlatego rodzi 
pragnienie ojcostwa i macierzyii.stwa. Kiedy czlowiek nie chce 
dziecka, naj~sciej jest po prostu niedojrzaly. Jeieli w milosci 
dwojga jest l~k przed tyro trzecim, to znaczy, ze jeszcze nie r oz
wiqzali konfliktow swego dojrzewa nia. 

Dojrzewarnie milosciprzynosi jej cos, czego nie miala w clzieciii.
stwie , a w mlodosci ,niewiele : przynosi zrozumienie i czulose. Bo 
zrozumiee czlowieka mozna dopiero wtedy, kiedy si~ go przyjmie, 
zaakceptuje we wszystkim, co w nim jest prawdziwe, nawet w tym 
wszys1Jkim, co r ani, <co jest bolesne, co chcialoby si~ w jakis spos6b 
zwalczyc, usunqe. A przeciez n ie mozemy zwalczye niczego W drugim 
czlow ieku . MoZemy mu tylko pom6c, aby on sam to zwalczyl i zadn e 
domaganie si~ tego - procesu dojrzewania czlowieka nie przyspie
sza. 
Kl~skfl i zagrozeniem mlode j milosci m oze bye pozor ne zwyci~s

two jednego z p artner6w, tego, ktory dflzyl do zawladni~cia drugim. 
J ego zwyci~stwo jest zagrozeniem, poniew az czlowiek nie moze 
dojrzewae, jezeli zrzeknie si~ swego "ja" , podda calkowicie drugie
mu czlowiekow i. Jezeli kom us udalo si~ zap anowae n ad swoim 
m~:i:em, n ad swojfl Zonfl calkowicie, to i jemu, i sobie wyrzfldzil 
krzywd~ . I temu, co ich IflCZY, tez wyrzqdzil krzywd~ : wyrzqdzil 
krzywd~ milo sci. 

Ten, kt6ry zwyci~zyl, najcz~sciej utrwala w sobie postaw~ biorcy , 
postaw~ otrzymywania, brania. A to jest pr zeciez zaw sze niedoroz
w6j dla czlowiek a, je:i:eli nie sta nie si~ obdarzajflcyro, przek azujqCJn 
to, co rna, co zdobyl. Czlowiek, kt6ry jest niezdolny do ofiarnosCi, 
w jakis spos6b jest cale zycie niedojrzaly. 

Milooe sta je si~ dojrzala poprzez przyj~cie partnera w jego rzeczy
wistoSci, przyj~cie go na nowo jeszcze raz, potwier dzenie wybr ania 
go takim, jakim jest naprawd~ . Towarzyszy temu do jrzewa niu ' 
spadek intensywnosci przezywania, rowniez zmyslowego. Problem : 
czy jestem kocha ny, schodzi na drugi pla n wobec problemu : czy 
kocham dostatecznie, czy nie spr awilem, czy me sprawiam zawodu . 

Stopniowo rozwija si~ wra±liwosc na Potrzeby tego drugiego. 
Znamieniem tego jest jak gdyby zan.lk postawy pretensji , licytacji 
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darow, wyliczanie obowiqZkow. Z czasem, w milosci dojrzalej, more
my kochae czlowieka me tylko pomimo jego wad, ale troch~ wlasnie 
ze wzgl~du na jego wady, ibo jego ulomnosci czyniq go jakQS W zy
ciu bezbronnym, w jaikis spos6b okreslajq jego granice, stanowiq 
jego ogrankzenie w rozwoju i w tym, co mogtby zdobye. Wowcr.a:s 
zaczynamy kochae wlaSnie po to, by rozszerzye czlowieka, zeby go 
swojq miloSciq oslonic przed tym wszystkim, co mu zagra.za ze 
wzgl~du na jego wlasnq niedoskonalose, ze wzgl~du na jego ogra
,niczenie. Czujemy si~ odpowiedzialni za niego, bronimy go przed 
nim samym. 

To jest milosc dojrzala, uwo1niona od konflik tu, w iktorym " ja" 
staje naprzeciw "ty", w dQjrzalej milosci nad "ja" i "ty" panu je 
"my". 

KRYZYS OKRESU RODZICIELSKIEGO 

Tw6rczosc milosci malZenstkiej wyraza si~ w rod.ztcielstwie. Trwa 
ono dlugo, przynajmniej dwadziescia lat i obejmuje zarowno zro
dzenie jak i wychowanie dzieci. Przynosi ze sobq nOWq fal~ kon
fliktow. Pierwszym jest zderzenie si~ pragnienia dzieek a z pragnie
niem zachowania swobody i beztroski mlodej milosci, zawiera si~ 
w ;nim stosunek czlowieka do wlasnej plodnosci. Pragnienie dziecka 
wczesniej przeZywa kobieta, m iody m~zczyzna akceptuje je znaczmie 
pozniej , .gdy juz jest na swiecie, ze swoim kokieteryjnym dzieci~cym 
urokiem, z rozszerzonymi ciekawosciq i a bsolutnym podziwem 
oczami, kt6re podnosi do ojca i matki,nieSwiadome trudnosci i kon
flikt6w, jakie oprocz oczywistej radosci ze swego istnienia ze sobCl 
przynosi : zmusza rodzicow do podporzqdkowania swoim niemowl<r 
cym lpotrzebom wszystkiego czasu, zainteresow an, przyzwyczajen . 
Matce przynosi trudny do rozwiqza.nia konflikt mi~dzy obowiqzka
mi domowymi a zawodowymi, a takie prawie od pierwszych dni 
iycia problemy wychowaw cze: czy kolysac, gdy placze, czy znosic 
to cierpliwie, czekajqc az minie niemowl~ce niezadowolenie, czy 
karmic zgodnie z zaleceniami fachowc6w od piel~gnacji niemowlqt , 
czy zaspokajac kaidq manifestacj~ glodu? Gdy dziecko zostaje 
"odchowane", ,gdy znikajq tpOwoli suszqce si~ na sznurze pieluszki 
pojawia s!~ nowy konflikt: mi~dzy zm~czeniem a nowym dzieckiem, 
mi~dzy spontanicznosciCl we iWsp6lZyciu malZenskim a planowaniem 
liczebnosci rodziny. Ile miee dzieci, kiedy je rodzie, jak PrzyjClc to, 
ktore pocz~lo si~ nieplanowane, moze n.a skutek zlekcewazenia praw 
plodnosci, lub niefrasobliwej spontanicznosci w zyciu seksualnym. 
Kazdy dzien 'przynosi drobne konflikty, w ktorych trzeba wybie
rae ~ coraz to skladajqc nowe ofiary na rzecz dzieci, zawsze dom a
gajqcych si~ czegos, zawsze potrzebujqcych kontaktu z r odzicami. 
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wciqz potrzebujqcych troskliwoSci, cierpliwosci i czuloSci rodzic6w. 
Stopniowo ujawniajll s.1E: w iyciu rodziny konflikty,kt6re opisan.e · 

juZ byly od strony dzioo, ja!ko konflikty dzieciE:ce. Teraz na nowo 
przychodzll one do rodzic6w juZ od drugiej strony: karac czy nie 
karac dziecka w okrcilonej sytuacji - pozwolic, czy zabronic, po
chwalic czy zganic za jakiS przejaw nieoczekiwa'llej samodzie1noSci 
nie wolnej od ryzyka izagrozenia. Wytyczyc mu kierunek wyksztal
cenia zawodowego czy pozwolic wybrac samemu, naiwnie i blE:dnie, 
by potem znowu musialo zaczynac od nowa... 

Charakterystyczny dla rodzicielstwa jest konflikt miE:dzy ambicjq 
"ur zqdzenia" dziecka w zyciu a przyjE:ciem jego ograniczen wyklu
czajqcych wymarzone przez rodzicow sukcesy - konflikt, kt6ry 
nieraz jest konfliktem miE:dzy "karierll" a szczE:sciem... Tymczasem 
spehrienie wszystkich oczekiwan i marzen rodzic6w rue jest obowiqz
kiern dziecka i kazda pr6ba nalozenia nan powa7mie takiego zada
nia jest ryzykowna: rue doprowadzajqc do spehrienia dqzen rodzi
cow moze zniszczyc milose dziec'ka, zaklocic jego harmonijny rozw6j 
przez dlugo trwajl:\cy i rniemozliwy do rozwiqzania konflikt. DCI'zenie 
do dumy z sukcesow dzieckanie moze stawac naprzeciw d&:i:eniom 
i zainteresowaniom, a przede wszyst'kim: moiliwosciom dziecka. 
I wreszcie trudna sytuacja rodzic6w w okresie wyzwala'llia siE: ich 
dzieci z zaleznosci i posluszenlstwa - tyro bardziej trudna, ze 
w oczach rodzicow mlodzi dlugo SI:\ jeszcze dzie<':rni, gdy SaIni siebie 
juz wi~ doroslymi, zdolnymi do samostanowienia 0 sobie. 

Raz obudwny bunt i odrzucenie drogi zawodowej wyznaczonej 
pr zez rodzicow zwroci siE: nie tylko przeciwko ich ambicjom ale 
przeciwko wSZystkiemu, co dla ruch stanowi warlosci nad:rz~d!ne 
i zasady i:yciowe. 

KRYZYSY WIEKU DOJRZAtEGO 

Czlowiek wspokzesny uwalnia siE: od obowiCl2lk6w rodzicielskich 
w wieku, ktory jeszcze daleki bywa od starosci, 'pojmowanej jako 
okres schyl:ku :i;ycia. Wieloletnie zaabsorbow8lnie sprawami dzieci , 
rozwiClzywanie codziennie na nowo ujawniajClcych sj~ konfliktow 
ksztaltuje w rodzicach postaWE:, w ktorej zwr6ceni Sll oni na po
trzeby innych - co jest znamieniem ludzkiej dojrzalosci. Tymczasem 
bieg losu przynosi ze sobCl stopniowe odchodzenie dzieci, ich osta
teczne wyjscie z domu - odtl:\d s tanl:\ si~ juz tylko goo<':rni swych 
rodzic6w - witanymi z ut~sknieniem i radosci~, oczekiwanymi 
lecz juz nie domownikami. - To odejscie dzieci, bez wzgl~du na 
to, czy dokonuje si~ wczesnie, czy pozno, przynosi rue tylko radosc, 
uwolnienie si~ od obowil:\zk6w rodzicielskich - lecz 0 wiele bardziej 
niepdkoj i poczucie zagrozenia. Niepok6j tenobserwuje siE: wyraz
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meJ w przeZywaniu kobiet-matek, ktore nawet bardzo zaangaio
wane w prac~ zawodowq, nie dajq si~ w niq wciqgnqe tak silnie, 
jak m~zczyzni. 

Wiek uwolnienia od obwiqzkow rodzicielsk1ch 2lbiega si~ w zyciu 
z okresem, ktory nazywa 'Si~ "przekwitaniem". 

Kryzys tego wieku obejmuje az trzy plaszczyzny zycia i manifes
tuje si~ konfliktami trudnymi do rozwiqzania. 

Pozostanmy przy kryzysie, jaki stanowi odejscie dzieci. Tu grozi 
pokusa zatrzymywania mlodego czlowieka. Wyraza si~ ona bardzo 
r oznorodnie - albo jako rozpieszczanie : gdzie b~dzie ci tak dobrze 
jak w domu, nikt tak nie b~dzie dbal 0 ciebie, nikt ci~ tak nie
zmiennie nie b~dzie chwalH i podziwial, nikt tak ci nie usluzy. 
Czasem perfidniej: nie wierz nikomu, przyjaciele Sq falszywi, ko
biety zepsute i niewierne, nikt ci~ nie zrozumie, tylko z nami jestes 
bezpieczny. Czasem - wobec dzieci s:ZJczeg6lnie przywiqzanych 
postawa rodzicow dziwnie przypomina szantai; uczuciowy: n a,der 
cz~sto w wy;powiedziach pojawia si~ zwrot "dobra corka powi·nna..." 
a lb<> "gdybys byl dobrym synem, gdybys naprawd~ kochal swojq 
matk~ ... " Niekiedy 'Szantaz ,nabiera innych cech: jestem chora, po
trzebuj~ opieki, gdy tylko wyjechales, poczulam si~ :tIe. Postawa 
taka, odwolujqc ,si~ rue tylko do przywiqzania, ale ipoczucia obo
wia,zku dzieci wobec rodzicow, potrafi ,niejednego 'mlodego czlowieka 
skr~powae, poLfuawie inicjatywy, planow zrealizowania wlasnego 
powolam..ia zyciowego. Wtedy "zwyci~stwo" w tpOstad podporzqdko
wania si~ dzieci i i ch rezygnacja z wlasnych planow zyciowych, 
choe ;pozornie dobrowolna, stopniowo zwraca 'Si~ pTzeciwko rodzi
com. Kiedys, 'PO latach, rodzice stae si~ mogq naprawd~ ci~zarem 
t rudnym do zniesienia dia najlepszych synow i zwlaszcza corek. Bo 
sam obowia,zek o pieki i starania przyjmowany bywa na ogol jako 
cos naturalnego, cos, co mozna wlqczye we wlasne zyciowe plany, 
we wlasny rozwoj i tworczosc. Milose macierzynska i ojcowska 
sp rawdza si~ w starosci : kompromituje si~, gdy za,da ofiar i tpOswi~
cen wiE:cej niZ ich naprawdE: potrzebuje. 

Uparte dqzenie do kierowania zyciem doroslych dzieci wyzwala 
wiele boiesny'ch konfliktow. P rzyslowiowa fatalna "tesciowa" to 
w lasnie matka, Mora usiluje nadal trzymae ster zycia swego do
roslego syna czy swej doroslej c6rki. Mlody czlowiek: rna prawo do 
popelniania bl~d6w mimo przestr6g i ostrzeZen rodzic6w . Zle wy
brana synowa, jesli dobrze przy jE:ta, moze zmienie si~ w dobrq sy
nOWq, bo mlodzi rozwijajq si~ przez milose i malZenstwo. Nie przy
j ~ ta od poczqtku, traktowana nieufnie czy wrogo, utrwali w sobie 
niechE:e. To nie ona zabiera rodzkom SYllla, to nie on zabral c6rk~ -
ona oddaje si~ synowi, Iub zi~e tpOlqczyl swoje iycie z c6rk/;} i jej 
rodzinq. 
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Rozw6j mlodego mal:reostwa nie dokonuje si~ p1'zez zabiegi wy
chowawcze, uwagi, p1'zestrogi i napomnienia rodzic6w i tesci6w, 
pamoc mogq tylko rady - ale nie te nieproszone. Doswiadczenie 
starszych tylko wtedy pr zydae si~ moze mlodym, gdy im pokaze 
naocznie, jak lagodzie napi~cia, wyjasniae niepo1'ozumienia, nap1'a
wiae bl~dy. 

Wlqczanie si~ w konfli'kty mlodych z zamia1'em b1'onienia po
k1'zywdzO'nej lub pok1'zywdzonego , p1'zewaZnie zaost1'za sytuacj~, 

utrudnia znalezienie d1'ogi rporozumienia. Mlodzi, nawet bardzo 1'oz
jqt1'zeni, znajdujq drog~ do siebie nawzajem 0 wiele latwiej i p1'os
ciej, gdy Sq pozostawieni sami sobie. Sta1'szym nie wolno p1'zyjmo
wac funkcji ,ani 'prokuratora, ani ob1'oncy - aby zas moc stac si~ 
s~dziq, trzeba zachowae takq bezstronnose, na jakq trudno zdobyc 
si~ 1'odzicom. 

Niektorym matkom trudno rozstae si~ ze swym m acierzynstwem , 
tym szczeg6lnie, kt6re' widzialy swojq gl6wnq 1'ol~ w piel~gnowaniu 
i w ychowywaniu malych i wi~kszych clZieci. Przezywajq one l~k 
przed wlasnq jarkdby lniepotrzebno.sciq. Te kobiety zresztq ;przechodzq 
najJ:atwiej z roli matki do roli babci i, przeskakujqc jedno IpOkolenie, 
podejmujq w dalszym ciqgu swoj e wiecznie krzqtajqce si~ macie
rzynstwo wobec wlasnych wnuk6w - co czasem p1'zyjmowane bywa 
z wdzi~cznosciq , lecz cz~sto staje si~ z1'odlem kolejnych rkonfliktow 
mi~dzypokoleniowych . 

Na te1'enie p1'acy zawodowej czlowiek doj1'zaly osiqga szczytowy 
paziom sp1'awnosci, gdyz za1'owno kwalifikacje, jak i doswiadczenie 
i nabyta rutyna spraw iajq, ze pracuje naje£ektywniej i najdojrzalej . 
Nabyta zdoinosc oceniania ludzi, uwolniona od sklonnosci dzielenia 
ludzi wedlug schematu czarno-bialego rna zdecydowanie doh1'ych 
i zdecydowanie zlych, pozwala dostrzegae uwarunkowanie kazdego 
czlowieka w zyciu, tonuje wymagania w stosunrku do mozliwosci. 
W tym ok1'esie jest si~ wi~c dob1'ym wychow awcq, dob1'ym doradcq, 
kierownikiem, majqc spo1'y zasob doswiadczenia zyciowego. Jedno
czcsnie jednak dogania nast~pne 'pokolenie IWspolpracownikow, 
k1'ytycznych, pelnych inicjatywy, zqdnych awansu i udzialu we 
w ladzy. 

Stqd dla wielu wiek dojrzaly w zyciu zawodowym jest ok reSe!I11, 
w kt6rym dqzenie do zachowania autor ytetu i sta nowisk a zderza si~ 
cz~sto z dqzeniami mlodych, w yzwala jqc poczucie zagroienia, 'kt6re 
zwraca si~ przeciwko mlodszym wsp61pracownikom zakl6cajqc har
monij ne wspoldzialanie. 

Mimo p ewnego uczuciowego wyciszenia, w iek doj rzaly nie jest 
wolny od konflikt6w wewn~trznych czlowieka. Kryzys obejmu je 
rowniez stosunek czlowieka do samego siebie, przezywanie wlasnej 
wartosci. M~iczyini widzq jq glownie w swej sprawnosci fizycznej 
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i zawodowej, w swympoczuciu kompetencji i swiadomosci sukcesu, 
przede wszystkim zawodowego i spolecznego, a juz rzadziej w atrak
cyjnosci estetycznej. Poniewaz obniZanie siE;l sprawnosci bywa bar
dzo powolne, wiek dojrzaly mEiliczyzny rzadkopr.zynosi powaZniej
sze kryzysy WeWllE;ltrzne. Nierzadko rodzqcy siE;l niepok6j budzi 
dqzenia do "sprawdzenia siE;l" w nowych zadaniach, albo w pr6bach 
wskrzeszenia mlodzienczych doznan w nowych kontaktach towarzy
skich, czasem w nowej milosci, ktorej obiektem staje siE;l mloda 
dziewczyna. 
Gl~bszy konflikt staje siE;l udzialem kobiety, ktora doSe ~sto 

przezywa swojq wartosc poprzez swojq urod~ i atrakcyjnosc erotycz
nq i wowczas okres przekwitania stanowi dla 'niej punkt zagroze
nia. To poczucie zagrozenia przezywajq przewaZn:i.e kobiety bardzo 
przystojne, kt6re tra:ktowaly swojq urodE;l jako naczelnq wartosc. 
Widzimy u nich kurczowe trzymanie siE;l mlodosci, mody, wszystkich 
rzemiosl upiE;lkszajqcych. U wielu kobiet poczucie wlasnej ludzkiej 
wartosci zwiqzuje siE;l z ich atrakcyjnosciq erotYCZl1q, tzw. ipOwodze
niem i swiadomosciq budzenia pozqdania. 

Niekt6re kobiety przeZywajq swojq warlosc w zaikresie sprawnoSci 
fizycznej, zr~osci, uprawiania sportow itd. i dla nich rowniei 
rezygnacja z tego s tanowi zagrozenie wlasnej wartosci. Spotykamy 
jeszcze kobiety, ktore uczynily z mlodosci jako iakiej , ze wszystkimi 
jej atrakcjami, cos w rodzaju fetyszu. Sq to kobiety, ktore siE;l mlo
dzieZowo ubierajq, mowiq mlodziezowym zargonem, stale usilu jq 
byc z mlodymi, wsp6lzawodniczyc z nimi w ,;nadqzaniu" za zmien
nosciq swiata. One rowniez przezywajq zagrozenie w okresie prze
kwitania, poniewaz mUSZq zmienic styl zycia, zdecy;dowac si~ na 
pozostanie w tyle. Wszystkie wymienione tu <czynniki mogq zachwiac 
przezywanie kobiety, ktora uSwiadamia ·sobie wlasny wiek dojrzaly 
i przemijanie urody. 

Zdarza siE;l, ie kobieta, ktorej samopoczucie bylo zaletne od wzbu
dzanego podziwu, w tyro okresie cz~sto zmienia swoj model zacho
wania i przechodzi na styl w21budzania za wszelkq cen~ wsp6lczucia 
i odruchow opiekunczych. W tym okresie w malzenstwie wSrod 
dbjawow zazdroSci wzras ta zachlannooc w ·chEilCi posiada;nia, skrEilipQ
wania drugiegoczlowieka, spowodowana wlasnym poczuciem za
grozenia. Czasem tei tworzy siE;l f ikcyjny ideal zdrowia i prosi le
karzy 0 cos w rodzaju cudu: 0 stan sprzed ·pi~tnastu lat, zarowno 
co do samopoczucia jak i wyglqdu. Sq to oczywiScie zqdania nie
rozsqdne. 

Ta odr~bnosc przezywania wlasnej wartosci przez mE;lzczyzn~ i ko
biet~ sprawia, ze wiek dojrzaly pr.zynosi rowniei i kryzys malZen
ski. Uwolnieni od obowiqzkow rodzicielskich zostajq ze so'bq mal
ionkowie, ktorzy przez wiele lat .nieraz nie dbali 0 rozwoj swej 
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wzajemnej mtloSci, zaj~ci gl6wnie sprawami dzieci. Jest to wi~ 
okres, kt6ry sprawdza dojrzalose ich milosci. Jezfi!1i nie utr'Walila si~ 
w stalej formie przyjaini, staje siE: wtedy zagrowna. M~zczYZni 

w tym wieku me uswiadamiajll sdbie u 's:i.ebie zadnych zmian, a je
Zeli nauczyli si~ Ipatrzee na oonE: przede wszystkim pod k!l,tem jej 
atrakcyjnosci erotycznej, mogllzacZqC rozgl~dac si~ za kimS innym, 
00 jest oczywiScie dowodem niedojrzalooci psychicznej m~zczyzny. 
Je:ieli milose podczas trwania malzenstwa przechodzila wlasciwe fazy 
rozwoju, w kt6rych wi~i erotyczna przestaje stopniowo bye naj
silniejszym ogniwem zwi~:&u i utrwalila si~ wynikajqca z przywi~
zania i niekwestionowanej wsp6lnoty Zycia wzajemna przyjazn, to 
w tyro okresie malzenstwa nic juz nie grozi. 

Nie zwalnia to jednak od swiadomego starania 0 atmosfer~ wza
jemnej miloSci, serdecznosci. Nieu<:hroIlll'le drobne konflikty nie 
mog~ wyraiae siE: pretensjami, wyIpOminaniem doznany,ch rozCZll.
rowan i przykrosci. WlaSnie w tyro okresie trzeba si~ codziennie po
bierae na nowo, na nowo zdobywae i dbdarzae, wskrzeszae wspo
mnienia i piel~gnowac atmosfer~ zycia codziennego. 
Wi~kszose malZenstw wychodzi z tego k ryzysu obronnq r~kq, wzbo

gacona 0 nowe bamvy swego przywillZania, a przede wszysllkim za
wdzi~czaj~c przezwyciE:zeme kryzysu wsp61nemu zaangazowarnu si~ 
w jaikqs nOWq fOrnlE:dzialalnosci. Uwolnienie bowiem od rodziciel
stwa, stabilizacja spolec2lna i materialna sarna w sobie moze dae 
przeiycie pustki i zagrozenia - od kt6rego u walnia aktywne za
angaiowanie, najlepiej w sluzb~ spolecznq. Tym, kt6rzy po'Zostaj~ 

zaangaiowani, dlugie lata dojrzalosci - bo jest to okres zycia naj
dluZszy - plyn~ bez poc:zucia zagrozenia starosci~, bez kurczowego 
zajmowania siE: sob~ nawzajem - lub sobll tylko, swymi codzien
nymi patrzebami. Dla nich dojrzalose i staroSe stajq si~ w petni .tym, 
czym bye pawinny: normamym okresem TOZWOju wewn~trznego, 
kt6ry nie ustaje az do konca Zycia. 

ROZWIJ\ZYWANIE KONFLlKTCW 

Nie moma przewidziec wszystkich rnozliwych konflikt6w i kry
zys6w zyciowych, zycie jest i w tej dziedzinie nieuchwytne dla 
przewidywan i bogatsze niZ nasza w yobraznia. Wazne jest sarno 
liczenie siE: z rnoiliwosci~ pojawienia si~ kryzys6w w r6mych okre
sach zycia i konflikt6w niemalZe kaidego dnia. A w sytuacjach 
konfliktOiwych charakter czlowie'ka zar6wno sprawdza si~, jak tez 
rozwija. Sytuacjll konfliktowll jest w lasciwie kaida s~acja, w k to
rej czlowiek dokonuje w y tb 0 r u, zar6wno swiadomie jak i impul
sywnie. R6wniez kazda rezygnacja prowadzi konflikt do przeiyc uczu
ciowych 0 rnniejszym lub wi~szym natE:zeniu.. Nawet najusilniejsze 
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unikanie konfliktow w zyciu wiedzie samo przez si~ do sytuacji kon
fliktowych. Proste doswiadczenie potwierdza (juz lIlawet w dzie
cinstwie) powszechrue znane prawdy : n\e mozna wszystkich zado
wolie, czy ewangeliczne "Nie mozna dwom panom sfuzye". 

Najwazruejszym w rozwiqzywaniu konfliktow jest sarno- p r z y j ~
ci e s y t u a c j i k 0 III f Ii k tow e j j a k 0 Z a dan i a, k t or e 
t r z e bar 0 Z w i 1\ z a e. Trzeba naprawd~ przyjqe do swiadomosci, 
ze konflikt6w unikae nie mozna, rue moina ich tez "zlikwidowae". 
Konflikt musi zostae ,przyj~ty jako zderzenie 
r 6 z nyc h d 1\ zen, d 0 mag a s i ~ slownego ich nazwania: ty 
chcesz tego, a ja tamtego (a przy tym waine jest nie to, co si~ insy
nuuje drugiemu, lecz to, co on sam uwaza za swoje dqzerue). 

To, co pozostaje do zrobienia, to konfrontacja da.zen czy potrzeb 
stajqcych naprzeciw siebie. Wtedy latwiej juz rozstrzygnqe czyje, lub 
ktore ipOtrzeby muszq zostae zaspokojone najpierw. Rozstrzygae tu 
jednak musi rzeczywiscie ranga potrzeby, a !Ilie osoby. Wladza 1'0

dzicielska polega wlasnie 0 wiele bardziej na rozwiflzywaniu ta'kich 
sytuacji konfliktowych, jakie ruesie codzienne iycie rodzinne, doko
nywamu decyzji rozstrzygajl\cych, anizeli na prawie do posluszen
stwa dzieci, posluszenstwa slepego, opartego na samym tylko au
torytecie. T r z e b apr z y j 1\ e k 0 n i e c z nos c u z a sad n i a
n i a s w y c h r 0 z s t r z y g a j q c y c h dec y z j i (przynajmniej 
wobec mlodzieiy i wobec dzieci w wieku szkolnym). 

Uzasadnieniem decyzji i jednoczesnie uczeniem mlodych rozwiq
zywania konflikt6w me moze bye tylko ojcowskie czy macierzynskie 
"ja tak chc~, tak musi bye i ty masz sluchac", ale wlaSnie spokojrie 
i jasne wykazanie, jakie potrzeby i dqienia majfl pierwszenstwo 
w zyciu, p. jakie mUSZq ust~powac. Dziecko rna prawo wiedziee, 
dlaczego nie zaakceptowano jakiegos jego dqzenia, odmowiono uprag
nionej rozrywki, zdecydowano 0 czyms wbrew jego zyczeniom. 

W szczeg61nie trudnych konfliktach dflzen na tereme rodziny, row
niez w konfliktach wewn~trznych, trzeba starac si~ przewidywac 
skutki wszystkich mozliwych rozwiflzan i w decyzjach tym wlasnie 
si~ kierowae. Tu wlasnie konieczne jest r 0 z g ra n i c zen i e m i ~
d.z y na t ~ zen i em p rag n i e n a r z e c z y w i s t a, w a r
to sci fl. Przewidywanie skutk6w kazdego z mozliwych rozwia,zan 
nie powinno przeradzac si~ w marzenia 0 spelnieniu da,zenia, ani 
w snucie l~kliwych rozwazan 0 zwi/lZanych z nim zagrozeniach. 

Oczywiscie nie jest to latwe, ale stopniowo w iyciu zmniejsza si~ 
napi~cie dqzen i doswiadczenie przynosi zdolnosc rezygnacji z na
tychmiastowego zaspokajania swych potrzeb, czy realizowania dl\zen 
kosztem innych. Stopruowo dostrzegamy mozliwosci 1'Ozwi~n, 
w kt6rych rue rna "pokonanych" i "zwyd~zc6w" - gdy IkaZdy po
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;{;rafi zrezygnowac z cz~sci 'Swych dqzen, by ich nie realizowac kosz..; 
tem innych, lub wymuszajqc ust~pstwa. 

I wreszcie jeszcze jedna zasada, bardzo istotna, w rozwiqzywa
niu konflikt6w - to k 0 n i e c z ,l OS C m 0 z Ii w i e s z y b k i e go 
pod e j mow an i a dec y z j i. Przeciqganie si~ sytuacji konflik
towej 'w czasie jest niekiedy bardZiej szkodliwe niZ jawnie niekorzyst
na dla uczestnika decyzja. WoblX! n iekorzystnej decyzji szybko po
szukuje si~ i znajduje lub otrzymuje "cos w zamian", :lycie ,toczy si~ 
dalej, moma :lyC lIlowymi dqzeniami, moze bardiiej realn ymi, bar
dziej przystosowanymi do m02diwosci, a wi~kszych szansach spel':' 
nienia, Natomiast w napi~tej sytuacji oczekiwania i zawieszerua za
rowno · dorosly, jak i-a ileZ zresztq Ibardziej - dziecko podlega 
napi~ciu nerwowemu silniejszemu niZ w niepowodzeniu. Daswiad
czenie uczy zresztq, ze decyzje adwlekane nie bywajq lepsze niZ pod
j~te wczesnie, a szansa hl~du !!lie jest zaleZna tylko ad ,czasu, 0 wie
le bardziej zalezy ad tego, czy razwazy si~ wszystkie mozliwe skutki 
i czy rzetelnie dokona si~ konfrontacji wartosci. 

Tak sarno w calym zyciu i w wychowaniu 'kresem konfliktu nie 
jest "kl~ska lub zwyci~stwo" - 0 wiele bardziej jest to zadanie do 
spelnienia. Kryzys zas, to moment zycia, w ktorym sprawdza si~ 
czlowiek i jego milose. W :lyciu wsp61noty rodzinnej 'konflikty sta
nowiq punkty w~zlowe: sprawdzajq zar6wno ludzi, jak i to, co ich 
lqczy; stanowiq zagrozenie, ale jednoczesnie i szan.s~ rozwoju mi
1056 dla samej rodziny i dla kazdego z jej czlonk6w. 

Elibieta Sujak 
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RODZINA KA TOLICKA A PRAKTYKI 
RELlGIJNE DZIECI 

Na rodzinie chrzescijanskiej, b~dqcej - w myEl okreSlenia Soboru 
Watykanskiego II - "domowym Kosciolem " 1, spoczywa w gl6w
nej mierze obowiqzek religijnego wychowania dzied. Wypelnianie 
tego zadania nie napotykalo na wi(~ksze trudnosci w warunkach 
spoleczenstwa preindustrialnego.2 Ulatwia je daleko posuni~ta 
w6wczas identyfikacja Kosciola ze spoleczenstwern. Rodzina, zin
tegrowana z gldbalnym spoleczenstwem koscielnym i n arodowym, 
z latwosciq mogla przyjqc i przekazac dzieciom religijny system 
wartosci, norm i wwr6w zachowan ugruntowanych w calym spole
czenstwie i w kulmrze. Badania wykazujq, ze obowiqzek religijne
go wychowywania dzieci podejmowaly w owym czasie niernal wszy
stkie rodziny i to w szerokim zakresie, obejmujqcym rozmaite prak
tyki religijne, zwyczaje religijno-spolecllne oraz r6zne cwiczenia 
o chararkterze wychowawczym.3 

Obecnie, w dobie ksztaltowania si~ spoleczenstwa industtialnego 4 

sytuacja Kosciola i rodziny ulegla zmianie. Dokonuj'l'ce si~ w glo
b alnym spoleczenstwie procesy specjalizacji, r acjonalizacji i desakra 
lizacji doprow adzajq do emancypowania si~ spod wplyw6w Kosciola 
struktur cywilnych, oddzielania sacrum od profanum. Rodzina zo
staje pozbawiona kontekstu spolecznego, kt6ry dawniej umozliwial 
jej religijne wychowywanie dzieci silq funkcjonujqcych wwr6w Im l
turowych. Traci pod tym wzgl~em oparcie we wsp6lnocie lokalnej 

1 Konstytucja dogmatyczna 0 Kosctele, 11. W : Sob6r Watykanskt II. K~msty
tucje, dekrety, deklaracje. Poznan 1968 s. 115. 

• "Przez spoleczenstwo preindustrialne r ozumie si~ tutaj taki typ spoleczen
stwa, w kt6rym nie zaznaczyly si~ jeszcze procesy przemian wywolane przej
sclem z cywilizacjl tradycyjnej do industrlalnej". W. Plwowarski: Proces seku
laryzacji rodziny jako Instytucji spoleczno- reltgtj ne1. Roczruki Nauk Spolecznych 
t. IV (1976) s. 103 . 

• Por. np. L. Vascovics : Relfgionssoztologische Aspekte der Suztal tsat!on wert· 
orient/erter Verhaltensformen. W : lnternatfonales Jahrbuch f ar Religionssozio
logie, Bd. 3. Kiiln-Opladen 1967 s . 129 nn ; K. Dobrowolski: T r adycyjna r odzina 
chlopska w poludniowej Polsce na przeZomte XIX i XX w teku. W: Studta nad 
tyctem spoleczny m t k uZtuTlI. Wroclaw 1966 s. 216; Z . T. Wierzbicki: T r arJ.ycyjoo 
reUgijnos6 wiejska. (Badanta m onograftczne we wst z actsze). Roczn1!d SocjologU 
\'rsl t. VIII (1968) s. 189 u n; F. Bujak: :?:mtqca, w!e§ powtatu Umanow8kfego. 
Kra k6w UI03 s. 139 nn; W. Wltos: Moje wspDmnienia. t . I . Paryt 1964 S. 95 nn. 

• "Przez spoleczenstwo lndustrlalne rozumle sle tutaj taki typ spoleczenstwa. 
w ktorym wYII~Pny jut .kutk1 przemian cywll1zacy'no--spolecznych". P iwowarsld 
j w . s. 113. 
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oraz w takich struk turach posrednich, jak sikola, ibractwa , stowa
rzyszenia charytatywne iltd. Wskute'k rtego proces wprQwadzrunia 
dzieci w zycie religijne wymagac b~dzie bardziej samodzielnej de
cyzji i troski ze strony rodzic6w. Konsekwentnie zakres wychowaw
czych oddzialywan podlegal b~dzie w poszczegolnych rodzinach da
leko id~cym zroznicowa niom. Z badan zrealizowanych w wysoko 
uprzemyslowionych krajach Zachodu okazalo si~, ze jedne grupy 
rodzin wypelniajq obowiqze'k religijnego wychowania dzieci w zu
pelnoSci, inne - tylko cz~sciowo, inne wreszcie - wcale. 0 podej
mowaniu tego obowiqzku lub zaniechaniu go decyduje g16wnie stan 
religijnosci rodzic6w.5 . 

W Polsce proces illldustralizacji jest dopiero w toku. Totez przy
puszcza si~, ze w srodowiskach mniej otwartych funkcjonuj l\ je
SZcz€ sUy daWlllej tradycji, n aka.zujqcej w prowadzanie dzieci w Zycie 
religijne niezaleZnie od stanu religijnoSci rodzicow. Majqc to n a 
uwadze, morna wysunqc tu nast~ujqCq hipotez~: 1m mniej otwar
te srodowisko spoleczne, tyro wi~cej rodzin podejmuje religijne wy
chowanie swoich dziec:i ; i odwrotnie : im bardziej otwarte sro
dowisko spoleczn€, tym mniej rodzin religijnie wychowuje swo
je dzieci. 

Hipoteza ta zostaniepoddana weryfikacji w swie'tle socjologicz
nych badan ankietowych, zrealizow anych w siedemnastu parafiach 
przez Zaklad Socjologii Religii KUL w latach 1968-1975.6 Bada
niami tymi obj~to lqcznie 3950 rodzin reprezentujqcych 4 typy sro
dowiska, mianowicie: wieS, wies pegeerowsk q, male miasto i wielkie 
miasto. Ankiet~, k torej pytania dotyczyly rodzic6w i ich dzieci, wy
pelnily dzieci ucz~szczajqce do k Ia'S V-VIII szk61 podstawowych. 
Wskutek tego otrzyma ne rezultaty mozna traktowac jako odzwier 
ciedlenie opinii dzied 0 swoich rodzinach. Uzupelnienie wypowiedzi 
ankietowych stanowiq - wzi~te w niniejszym opracowaniu takze 
pod uwag~ - informacje zawarte w dziennikach katechizacji. 

W trakcie analiz zostanq uwzgl~dnione tylko te dzialrun'ia czlonk6w 
rodziny, k t6re byly swiadomie ukierunkowane na wdrozenie dzieci 
do lPl'aMyk religijnych.7 Opr6cz og6lnych informacji 0 s tanie zain

• Por. np. O. Schreuder : K trche tm Voror t. Soztologische Rekundung etner 
PlaTTei. Frelburg 1962 S. 328 ; K . DobbeJaere: Soztologische analyse v an de katho
Itctteit . Antwerpen 1966 s . 329; L. Vascovlcs: FamlZte und reZigUise Sozlaltsatton. 
Wlen 1970 s. 211 n n. 

• Imienny wykaz badanych paraill 11lcznle z kr6tkq charakterystyk<\ poszcze
g61nych badan zawiera odrElbna praca autora pt. Srodowtsko rodztnne a Teztgtj
nag!! dztect w ~wtetle stanu badan socjologtcznych w Polsce, przechowywana 
w Archlwum KUL. 

'Zatem bEldl\ tu wzlElte pod uwagEl oddzlalywanla wychowawcze w §c!slym 
znaczen!u. (por . n p. K. Przeclawsk1: Mlasto t wychowante. Warszawa 1968 S. 29). 
Pomin le slEl natomlast call\ plaszczyznEl oddzialywanla czlonk6w rodz!ny na rel1
g1lnos~ dzlecka poprzez !eb wlasne postElPowanie. 
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teresowania si~ ;rodzicow prakty'kami religijnymi swoich dzieci (1), 
zostanie ukazany zakres podejmowan ych przez czlonkow rodziny 
staran majqcych na celu wdrozenie dziecka do modlitwy, do uczest
nictw a we m szy sw. niedzielnej oraz do ucz~szczania na k at echiza
cj~ (2). Dzialania te b~dq analizowane w kontekscie roznych srod0
wisk spolecznych celem wykrycia zalozonej hipotetycznie zaleinoSci 

1
ich nasilenia od stopnia otwartosci srodowiska. Pozwoli to na wy
prowadzenie odpovviednich wnioskow i sformulowanie uwag (3). 

1. STAN ZAINTERESOWANIA Sl~ RODZICOW PRAKTYKAMI 
RELlGIJNYMI SWOICH DZIECI. 

Z odpowiedzi ankiffiow YlCh wynika, ze zainteresowanie si~ rodzi
cow pra'kty!k ami religijnymi swoich dzieci jest zjawiskiem ,powszech
n ym. Na pytanie : "Czy rodzice interesujq si~ twoim ucz~szczaniem 

~ Tabela 1 
T YP SRODOWISK A A STAN ZAINTERESOWANIA SIEt RODZICOW 

PRAKTYKAMI RELIGIJNYMI SWOICH DZIECI (W 8/0) 

T Y'P Y srodowiska 

Stan zaintersowania si~ rodzic6w 
l'liem dzieei na lekeje religii (a), 

(b), do spowiedzi (e) : 

inter:sujq I nie ~ nte.re-I brak od~ 
Sl~ sUJq S l ~ powledzl 

uez~szcza-

na msz~ sw. 

I og61em 

wies a 
N = 591 b 

e . 
PGR a 
N = 14'5 b 

e 

male miasto a 
N = 1688 b 

e 

w ielkie miasto a 
b 
e 

97,5 2,5 -
98,0 2,0 -
97,3 2,7 -
97,2 2,1 0,7 
98,6 1,4 -
96,6 3,4 -

95,9 3,6 0,5 
97,6 2,1 0,3 
96,1 3,7 0,2 

97,8 2,1 0,1 
97,2 2,5 0,3 
92,8 6,8 0,4 

I 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 

og61em a 96,7 3,0 0,3 100,0 
N = 3185 197,6b 2,2 100,00,2 

e 95,6 4,2 0,2 100,0 I 
942 



RODZI NA A PRAKTYKI RElIGIJNE DZIECI 

na lek cje religii, n a msz~ sw., do spowiedzi?", twierdzqco odpowie
dzialo ok. 96010 badanych dzieci. S tan zainteresow a n - jak to wyni
ka z tabeli 1 - nie jest zr6i:nicowan y ze wzgl~du na char akter sro
dowiska spolecznego ani r odzaj praktyki religi jnej, z wyjqtkiem spo
wiedzi, w stosunku do ktorej zmniejsza sic: zasi~g zainteresowan 
w srodowisku wielkomiejskim. 

W przekonaniu dzieci rodzice n ie tyLko in teresujq si~ ich prakty
kami r eligij nymi, ale Sq nadto go ~owi naklaniac je r oznymi sposoba- ' 
mi do ich w ypelniania. Informacji w tym wzgl~dzie u dziela odpo
wiedz dzieci na pytanie : "Co powiedzieliby r odzice, gdybys nie 
chodzil(a): a - n a lekcje religii, b - do kosciola, c - do spo-. 
wiedzi?" Z odpowie dzi tych - zestawionych w tabeli 2 - wynika, 
ze prawie w szyscy rodzice reagujq na zaniedbywanie przez dziec.i 

Tabela 2 

TYP SRODOWISKA A RODZAJ PRZEWIDYW ANEJ REAKCJI 

RODZICOW NA ZANIEDBANIE PRZEZ DZIECKO PRAKTYK 


RELIGIJNYCH (W 0/0) 


Rodza j przewidywanej reakcji rodzlc6w na 
zaniedbanie przez dziecko lekcj l religii (a), 

mszy sw. (b), spowiedzi c): 

Typy srodowiska Ikrzyk, karaI brak perbrak zganie- I cieswazja odpow.reakcji nie I lesna 
I I 

wies a 1,7 52,4 26 ';' 19,0 0,2 
N = 838 b 1,4 40,8 43,'j 14,1 -

c 1,9 44,0 36,3 17,8 -
PGR a - 42,1 45,5 11,7 0,7 
N = 145 b 1,4 42, 1 42,8 11,0 2,7 

c 1,4 37,3 47,6 11,0 2,7 
male miasto ( a 3,6 57,5 28,6 8,8 1,5 
N = 1688 b 2,9 56,8 32,3 8,0 -

c 4,1 59,3 28,0 6,9 1,7 
wielkie miasto a 3,0 60,2 2919 4,5 2,4 
N = 535 b 1,5 61,1 32,1 2,6 2,7 

c 2,8 63,7 26,2 3,2 4,1 
---  -

og61ef!1 . a 
c 

3,0 
2,2 

55,9 
52,7 

28,9 
35,7 

10,6 
8,9 

1,6 
0,5 

N = 3206 b 3,2 55,1 30,7 9,3 1,7 
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praktyk religijnych. ObojE:tn~ postaWE: wobec tychze zaniedban zaj
muje jedynie 1-2% rodzicow mieszkajqcych na wsi oraz 2-3% 
rodzicow mieszkajqcych w miastach. NajcZE:stszq reakcjq jest per
swazja. Stosuje jq ok. 55% badanych. Pozostala CZE:SC rodzicow 
sklonna jest zareagowac ostrzej: ok. 32% - krzykiem, oraz ok. 
10% - w ymierzeruem ka,ry cielesnej. 

Rodzaj zaniedbanej PTaktyki n a ogol 'nieznacznie wplywa na spo
sob reagowania rodzicow. WyraZnY wplyw na jakosc reakcji rna na
tomiast typ srodowiska Idkalnego. Na wsi perswazjq reaguje ok. 
45% rodzicow , krzykiem - ok. 35%, wymierzeniem kary - ok. 
17%. W srodowisku pegeerows:kim zas najwiE:Cej rodzi<:ow sklon
nych jest zareagowac krzykiem (ok. 45%), nast~pnie perswazjq 
(ok. 400/0" wreszcie 'karq (ok . 11%). W rniastach, w rniar~ wzrostu 
ich otwartosci, proporcje te wyraznie si~ zrnieniajq na korzysc per
swazji. I tak: w malych rniastach tlurnaczeniem (perswazjq) reaguje 
ok. 58% rodzicow , ikrzykiem - ok. 30%, wymierzaniem kary ciele
snej - ok. 8%. W wielkich miastach odsetki te wynoszq odpowied
nio : ok. 62%; ok. 29%; ok. 3%. 

ZlagOdzenie form nacisku na dziecko w srodowiskach miejskich 
wyd aje siE: efe:ktem upowszechniania si~ pod wplywem urbanizacji 
bardziej egalittamych stosunkow miE:dzy rodzicami a dzieCmi.s 
Trudno natomiast odpowiedziec czy, i na lie swiadczy ono 0 zmniej
szaniu si~ troski rodzicow odnosnie religijnego wychowania dzieci. 
ToteZ 'odpowiedzi na postawiony problem trzeba szukac na drodze 
dalszych analiz dotyczqcych dzialan podejmowanych przez rodziny 
celern wdrozenia dzieci do poszczegolnychprak tyk religijnych. Ana
lizy te rZUCq zarazem troch~ swiatla na specyfik~ ujawnionej wyzej 
pozytywnej postawy rodzicow w stosunku do religijnego w y,chowy
wania dzieci. 

2. PODEJMOWANE PRZEZ RODZIN~ DZIAtANIA WYCHOWA
WCZE ODNO$NIE PRAKTYKI MODLlTWY, MSZY SW. I KATECHI 
ZACJI. 

Celem poznania wkladu rodziny w proces wdrazania dziecka do 
m odlitw.y, zadano ankietowanym pytanie: "Kto ci~ uczyl pach~rza?" 
Odpowiedzi - zestaw ione w tabeli 3 - wskazujq, iz rodzina czu je 
si~ odpowiedzialna za nauczenie dzieci tekstow podstawowych mo
dlitw. W badanych parafiach jedynie w nielicznych przypadkach 
nauczycielarni pacierza byli ludzie spoza rodziny, jak np. katecheta, 
siostra .zakonna itp. Rowniez niewiele dzieci uczylo si~ modlitwy 

• Por. np. M . Parzyftska , J. Tartowska: Jaka jeste~ roclztno? Wynikt anldety 
przeprowaclzonej przez Zycie Warszawy. Wyb6r I opracowanle. warszawa 1965 ; 
J. Turowski: Struktura t funkcje roclzinll a t eoria roclztny nukLearnej. W: Prze
miany r ociztny poLsktej. Warszawa 1975 5. 256. 
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Tabela 3 

TYP SRODOWISKA A NAUCZYCIEL PACIERZA (W "10) 

Typy srodowiska 

male wielkieNauczyciel pacierza N = 591 PGR og61emmiastomiastowies N = 145 N = 2674N = 535N = 1403 

sam(a) 1,4 3,8 1,1 2,7 
obydwoje rodzice 23,6 3,8 16,2 15,7 18,4 
ojciec 4,2 27,4 3,6 1,7 3,4 
matka 56,7 3,4 57,9 59,3 57,6 
rodzenstwo 4,2 51,0 2,1 0,6 2,1 
inni krewni 9,6 5,5 12,0 9,2 10,6 
inni (spoza rodziny) - 2,1 1,8 7,9 2,6 
brak odpowiedzi 0,3 

, 
1,7 2,6 4,5 2,6 

og61em 100,0 I 100,0 100,0 I 100,0 100,0I I I 
samodzielnie. Sposr6d czlonk6w rodziny nauczycielem pacierza 
najcz~sciej jest matlka. Matki spelniajC\ to zadanie VI stosunku do 
57,6010 badanych diieci. W nast~pnej kolejnosci nauczycielami mo
dlitwy sa, obydwoje rodzice, a po nich inni krewni, wsr6d kt6rych 
najcz~sciej wymieniane sa, Ibabcie.9 Ojcowie bardzo rzadlko staj1\ 
si~ jedynymi nauczycielami pacierza, a jeszcze rzadziej starsze ro
dzenstwo. Stan zaangazowania ,czlank6w rodziny w nauczanie dzieci 
pacierza jest zr6znicowany ze wzgl~du na typ srodowiska spolecz
nego. Rodziny wiejskie przejawia j1\' tuta j wi~ksz1\ gorliwosc niZ ro
dziny miejskie. Podczas gdy w srodowisku wiejskim rodzina pelni 
rol~ nauczyciela pacierza dia 98,60/0 badanych dzieci, to rodziny 
w wielkich miastach zadanie to w ykonuja, wzgl~dem 86,36/0 dzieci. 
Wraz ze wzrostem otwartosci srodowiska zmniejsza si~ tu zwlaszcza 
udzial ojca. 

Nasuwa si~ pytanie, czy wdraianie dziecka do modlitwy ogranicza 
si~ do pami~ciowego wyuczenia pacierza, czy tei jest one konty
nuowane przez praktyk~ wsp6Inej modlitwy w rodzinie. Kwesti~ t~ 
wyjaSniajq - zebrane w tabeli 4 - odpowiedzi na nast~pne pytanie 
ankiety: "Z kim odmawiasz pacierz?". Wynika z nich, ze ok. 756/0 
dzieci modli si~ samotnie. Jedynie ok. 156/0 ankietowanych odmawia 
pacierz wsp6Inie z rodzenstwem, oraz ok. 100/0 z rodzicami lu'b z kims 
innym. 

• Babcle 
pondent6w. 

zostaly wymlenlone jako nauczycielld pacierza przez ok. 9-10% res
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Tabela 4 
TYP SRODOWISKA A WSPOLNE ODMAWIANIE P ACIERZA 

W RODZINIE (W 0/o) 

Odpowiedzi dzieci na pytanie: 
"Z kim odmawiasz pa cierz?"

Typy 
srodowiska 1 z ro- I z ro- I . I I 

sam(a) dzen dz:1a- I i~~~: o~~~: I og61em
stwem , 

wies 76,5 15,1 8,0 - 0,1 100,0 
N = 591 
PGR 77,9 14,5 6,2 - 1,4 100,0 
N = 145 
male 70,9 17 ,3 9,4 1,3 1,1 100,0 
m ia sto 
N = 1297 
wielk ie . 81,1 6,5 11,0 0,8 0,6 100,0 
miasto 
N =492 , 
og61em 
N = 2525 74,6 14,5 9,2 0,8 0,9 100,0 

T abela 5 
TYP SRODOWISKA A CZE;STOTLI WOSC WSPOLNEGO 

ODMAWIANI A P ACIERZA P R ZEZ CAL l\ RODZINE; (W 0/0) 

og61em I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0, I I - - -- I 

Typ srodowiskaI ,
Cz~stotliwosc 

male wsp61nego odma  w;.lk;. i ,.".mw ies I PGR miasto mla sto N= 2652 wiania pacierza N = 491 N = 145 N =1481 N = 535I . 
I 

I Izawsze 13,0 3,4 8,1 8,8 8,5I 
8,9 10,1 I 10,614,3cz~sto I 

23,2 
27,9 28,8 26 ,7 27,6czasem 31,0 
18,5 14,9 33,3 19,0okresowo 34,4 

nigd y 26,3 19,6 36,5 1,3 I 33,1
I 1,6 6,7 1,2 . br ak odpowiedzi - 2,7
I I 

Z wychowawczego punktu widzenia szczeg61nie doniosle znacze
nie rna wsp6lna rnodlitwa wszystkich czlonk6w rodziny. Praktyka 
ta - jak wskazuje tabela 5 - jest jednak stosunkowo rzadko spa
tyk ana. Zawsze t~ form~ modlitwy praktykuje kilkanascie pro cent 
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badanych rodzin wiejskich oraz zaledwie kilka procent rodzin rniesz
kajqcych w miescie i we wsiach pegeerowskich. Natomiast znaczna 
jest lic:zJba rodzin, k tore nigdy nie grornadzq si~ na wspolnq rna
cllitw~. W rniastach takich rodzin jest wi~cej niz na wsi. Brak pra
ktyki wspolnego odmawiania pacierza w rodzinach swiadczy 0 dose: 
powierzchownym traktowaniu obowiqzku wdrazania dzieci do rna
dlitwy. 

Z kolei nalezaloby przy jrzec si~ oddzialywaniu rodziny rnajqcemu 
na celu w drozenie dzieci do ucz~szczania na ms~ sw. Czy opr6cz 
ukazanego wyZej zain teresowania siE;: r odzic6w oraz stosow ania 
srodkow nacisku , c wo wdrazanie dokonuje si~ na drodze wspol
uczestructwa z dzieckiern w t ejze praktyce religijnej? - Odnosnych 
informacji udzielajll dzieci~ce odpowiedzi na pytanie ankiety: "Z kdm 
chodzisz do kosciola?". Wynika z nich, ze ponad 40% ankietowa
nych udaje si~ na rnsz~ sw. samotnie. Pozost ala cz~sc dzieci naj
cz~sciej wybier a si~ n a niq wsp61nie z rodzerl'stwern. Rodzice rza
dziej tow arzyszq swym dzieciorn w drodze do kosciota. Czyni to 
18,5010 badanych ojcow i m artek. J a:k w skazuje t abela 6, zasi~g prak
tyki wspolnego ucz~szczania rodzicow i dzieci na rnsz~ sw. jest zroz
nicowany ze wzglE;:du na typ srodowisk a spolecznego . W rnieScie 
obejrnuje on wi~cej rodzin niz na wsi. W miastach znana jest tei 

T ab ela 6 

TYP SRODOWISKA A W SPOL NE U CZE;SZCZANIE 

CZt.ONKOW RODZINY NA MSZE; S W. (W Ofo) 


Odpowiedzi dzieci 
na pytanie: " Z k im 
chodzisz do koscio 

181" 

sam (a) 
z rodzenstwem 
z rodzicami 
z calq rodzinq 
z kim innym 
brak odpowiedzi 

w ies 
N = 491 

59 ,7 
24,4 
10,6 
-
4,9 
0,4 

T YiP srodowiska 


I male 
 wielk ie 
PGR I . t mia stoN = 145 mlas 0 

N = 1688 N = 535 

29,0 37,1 
40,0 25,8 

7,6 22,0 
- 5,1 

20,0 5,8 
3,4 4,2 

39,8 
19,8 
17,6 
17,8 
4,3 
0,7 

og6lem 
N= 2859 

41,1 
25,1 
18,5 
6,3 
6,1 
2,9 

og61em I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 100,0 
1 

praktyka wspolnego u dawania si~ do kosciola w szystkich czlon 
kow rodziny. W srodowisku wiejskim tej praktyki rue zauwa
zono. 

Warto jeszcze przyjrzec si~ oddzialywaniu rodzicow rna jqcernu 
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na celu udzial dzi.eci w katechizacji. Poza poZlnanym juz zaintere
sowaniern si~ rodzic6w SpraWq UCz~szczania dziecka na katechiza
cj~ wawe znaczenie rna ich kontakt z katechetq. Badania dostar
czajq nieco informacji odnosnie udzialu rodzicow w tzw. wywia
dowkach. Na og61 uczestniczy w nich wi~kszose rodzic6w, aczkol
wiek w poszczeg6Inych parafiach, nawet nalezqcych do tego samego 
typu srodowiska stan frekwencji jest rnocno zr6Znicowany. Np. 
w Pionkach 'wynosi 78010, w Krasruku Fabr. - 560/0, w Krosruie 
Odrz. - 15010. Tak duze roznice w odsetkach zdajll si~ tu wskazywac 
na wplyw roznorodnych czynnik6w nie uwzgl~dnionych w niniej
szych badaniach. 

Udzial rodzic6w w w ywiad6wka<!h jest te.z silnie zroznicowany 
w zalewosci od wieku i ch dziecka. Najliczniej przychodzq na wy
wiad6wk~ rodzice dzieci najrnlodszych (z kl. I iII). Frekwencja 
osiqga tam przewa.znie 80--100010. Poczqwszy 0<1 dzieci z klas III, 
zainteresowanie rodzic6w wywiad6w'kami dose znacznie si~ zmniej
sza. Fakt t.en zdaje si~ swiadczye 0 ruedocenianiu przez tychze ro
dzic6w katechizacji po odbytym juz przygotowaniu do pierwszej 
spowiedzi. i komunii sw. Z tabeli 7 zdaje si~ wynikac, ze owo 
zmniejszanie si~ frekwencji na wywiad6wkach przybiera szersze 
rozmiary w miastach ruz na wsi. Brak dokladnych dbliczen odnos
nie pozostalych badanych parafii nie .pozwala jednak na jakiekol
wiek uog61nien:ia. 

Ta~la 7 
WIEK DZIECI A STAN FREK WENCJI RODZICOW 
NA WYWIADOWKACH Z KATECHIZACJI (W Ofo) 

Stan frekwencji rodzic6w na wywiad6wka-::h 
w para fii: 

Wiek dzieci 
(klasa) G arb6w Krasnik Fabr. 

(wies) (male miasto) 
N = 576 N = 2464 

I 64,5 83,7 
II 80,9 91,1 
III 61,3 74,0 
IV 67,0 67,7 
V 55,5 51,3 
VI 67,1 45,5 
VII 63,0 30,5 
VIII 55,5 28,0 

U w ag a: Obliczeil dokonano na podstawie dziennik6w katechizacji. 
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3. WNIOSKI I UWAGI. 


Szczuply zakres analizowanych tu dzialan nie pozwolil na wy
czerpujqce naswietlenie wy,chowawczych oddzialywan rodziny, zmie
rzajqcych do wdrozenia dzieci w praktyki religijne. Dal jednakze 
og6lne przynajmniej roze7lllanie w tej kwestii. Okazalo si~, ze pra
wie wszyscy rodzice pragnq religijnie wychowac swoje dzieci: po
wszechnie interesujq si~ ich pr~tykami religijnymi oraz reagujq na 
ewentualne zaniedbania dzieci~ce pod tym wzgl~dem. Na ogol czujq 
si~ tez odpowiedzi.alni za nauczenie dziecka pacierza. Z drugiej stro
ny zauwawno, ze wi~kszosc Todzin powstrzymuje si~ od wspoludzia
lu w praktykach religijnych swoich dzieci. Po nauczeniu dziecka 
pacierza, z chwilq zapisania go na katechizacj~ i posylania na msz~ 
sw. ruedzielnq rodzice - w ,wi~kszosci Iprzypad:k6w - ograniczajq 
swoje wychowawcze zabiegi do kontroli i stosowania w razie po
trzeby odpowiednich srodkow nacisku. Stwarza to wrazenie, jako,by 
pelnili oni rol~ nadrz~dnej instancji w sto$unku do w ychowawczych 
oddzialywan duszpasterzy i katechetow. 

Przeprowadzone analizy ujawnily zr6inicowanie stanu wsp61
uczestniczenia rodzin w praktykach religijnych dzieci w zaleZnosci 
od typu srodowiska spolecznego. Zroznicowanie to przybieralo jed
nak r6Zny ksztalt w odniesieniu do poszczeg6lnych praMYk. Wsku
tek tego nie wskazalo 'jednoznacznie typu srodowiska najbardziej 
sprzyjajqcego dla tego rodzaju oddzialywan wychowawczych. I tak: 
w zakresie w drazania dzieci w 'praktyk~ pacierza srodow iskiem naj
bardziej sprzyjajqcym okazala si~ wies, zas najbardziej niesprzyja
jqcym - wielkie miasto. Na tego rodzaju gradacj~ srodowisk nie 
moma sobiepozwolic w relacji do praktyk i mszy sw., a to ze wzgl~

du na zbyt szczuply zakres badan. Jednakze w zakresie analizowa
nego wyZej wskaznrka wielkie miasto wydaje si~ bardzie j sprzyjac 
w drazaniu dzieci do ucz~szczania na msz~ sw. anizeli wies, Nato
miast srodowiskiem zdecydowanie niesprzyjajqcym dla obydwu bra
nych tu 'pod uwag~ praktyk jest wies pegeerowska. ToteZ postawio
na na wstc:pie hipoteza - gloszqca zmniejszanie si~ wraz ze w zro
stem otwartosci srodowiska liczby rodzin podejmujqcych religijne 
wychowanie dzieci - potwierdza sic: tylko w odniesieniu do prakt yki 
pacierza i to jedynie w ukladzie rbrzech srodowisk: wsi - malego 
miasta - wielkiego miasta. Natom iast nie weryfikuje si~ w relacji 
do mszy sw. oraz w stosunku do - analizowanego w pieDWszej ko
lejnosci - zainter esowania si~ rod.1Jicow ucz~szczaniem dzieci na 
mszc: sw. i. na katechizacj~. 

StO'pnia weryfikacji hipotezy .nie mozna utozsamiac ze stopniem 
wplywu industrializacji na stan wychowa,wczych oddzialywan ro
dziny. Bowiem u zyskane rezultaty stanowiq wypadkowq szeregu 
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czynik6w nie uwzgl~dnionych w niniejszej analizie, a zwlaszcza re
ligijnosci rodzic6w . Niem niej, w swi etle zaprezen towanych tu badan 
okazuje si~, ze urbanizacja w Polsce na o becnym e tapie rue m w eczy 
pozytywnego ustosunkowania si~ rodzic6w do o bow iqzku religijnego 
wychowania dzieci. Nie zmnie jsza tez w jakims znacmym stopniu 
s tanu ich zainteresowan i kontroli pod tym wzgl~dem nad dzieckiem. 
Wyrazne zmiany dokonaly si~ natomiast w zakresie s tosowanych 
srodk6w nacisku n a dziecko oraz wsp61uczestniczenia rodzic6w w je
go praktykach religijnych. W srodow iskach bardziej zur banizowa
nych .reak cja rodzic6w n a zaniedbarue przez dziecko praktyk r eligij
nych przybiera formy lagodruejsze. Zanika tez powsze'chna daw ruej 
praktyka wsp61nego odmawiania pacierza. Niski s tan tej prak tyki 
takze na wsi wskazuje, iz proces ten ogarnql juz wszystkie srodo
wiska spoleczne. Owocem urbaruzacji w ydaje si~ bye takze uchylan ie 
si~ pewnej cz~sci rodzin wielkomiejskich (ok. 8010) o d trudu nau cza
nia dzieci pacierza (tab. 3). Negatywny jej wplyw zdaje si~ jednak 
nie dotyczyc praktyki mszy sw. W zakresie an alizowanego tu w skaz
nika moma by tutaj dopatrzec si~ nawet tendencji przeciw nej.l0 Fakt 
ten zdaje si~ potwierdzac poczynione juz gdzie i ndziej spostrzezenia, 
iz zjawisku zmniejszania si~ zakresu wychowawczych o ddzialywan 
rodziny towarzyszy intensyfikacja tychze oddzialywan na zaw~zo
nym odcinku.ll 

W swietle ukazanych wyZej fakt6w nasuwajq si~ pewne r eflek sje 
i uwagi pod adresem duszpasterstwa rodzin. Zyoie religi jne, jak 
kazdy rodzaj zycia, do swego rozwoju potrzebuje odpowiedniego 
srodowiska. Rol~ srodowiska sprzyjajqcego rozwojowi religijnosci 
dziecka nadal peW rodzina. Sytuacja rodziny pod tym wzgl~dem 

zawsze byla i jest szczeg61nie korzystna, gdyz jej wplyw na dziec
ko - przynajmniej w pewnym okresie jego zycia - bywa najsil
niejszy i najtrwalszy.12 Zgodnie z prawami psychologii r eligijnosc 

11 00 podoJ:mych wruosk6w doprowadzlly rue uwzgl~dnlone tutaj badarua p rze
mlan re1igijnej tunkcjl rodzlny. Stwierdzono tam, It w mlar~ post~p6w indu
strlalizacji zmnlejsza sle llczba rodzln uczl\cych dzJeci paclerza oraz rnodll\cych 
s le wsp61nle W domu; r6wnoczeSrue zauwawno wzrollt llczby r odzln udajl\cych 
sle wsp61nie na rnszQ sw. (J. Styrna: Przemlany r eltgtjnej funkcjl r odzlny w $ro
dowlsku wlejsklm no przykladzie wybranllch wsl p owtatu larnowsklego. Lublin 
1974 s . 111 (Praca doktorska; maszynopls w Archlwurn KULj ; J. Alas a: Prze
mlany religljnej tun1cejl rodzlnll na przllkladzla parafit ~w. Teresy od Dzteclatka 
Jezus w LUblinie. Lublln 1975 8. 63, 78 (praca magisterska; maszyn opls w Archl
wum KUL) . 

lJ Par. np. Turowski jw. S. 247; O. Markowska: Rodzina to ~rodOtDlsku wtej
s1clm. Studtum wri pod1crakowskie1. Wroclaw 1914 II. 194 . 

.. Rodzlna, dzlekl eharakterowl wlezl oraz mozliwosc! zaspokajanla elementar
nych potrzeb, stanowi dla swolch ezJonk6w nlezastl\plonl\ grupe odrueslenla . 0 18 
dzJecka, kt6re ' rue uczestnlczy jeszcze w tyciu Innych g'rup. rodzlna jest jedyn14 
grupl\ odrues1en1a. Oznacza to, it wart~cI I wzory rocnlnne ffiajl\ dla nlego na j
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dziecka kszta!tuje si~ poprzez internalizacj~ wartosci, norm a zwlasz
cza wrorow zachowan swego Srodowiska. Zatem je.sli rodzina chce 
religijnie wychowac dziecko, musi dostarczyc mu odpow iednich wro
row. Innymi slowy: rodzina 0 tyle b~dzie religijnie w ychowywac, 
o ile sama b~dzie prowadzie zycie religijne. Nieporozumieniem jest 
mniemanie, iz moma trwale ksztaltowac religijnose dziecka przy 
pomocy samych nakazow i zakazow, chociazby polqczonych z kon
trolq i sankcjq. Zabiegi te moglyby okazae si~ bardziej przydatnym 
narz~dziem wychowaw<:zym w r~ku rodzicow w warunkach :spole
czenstwa preindustrialn ego, gdy Zycie spoleczne szerszego srodowi
ska nacechowane bylo pierwiastkami religijnymi. Dzis przed ro
dzinq katolickq stajq szersze wymagania. Totei ukazane wyzej nie
mal powszechne - rnimo dokonujqcych si~ p rzemian cywilizacji 
zainteresowanie si~ rodzicow praktykami religijn ymi swoich dzieci 
oraz ich gotowose do stosowania w razie zaniedban srodkow nacisku 
nie mogq w petni zadowalae. Niski stan wspoluczestnictwa rodzicow 
w praktykach religijnych swoich dzieci winien napawae niepoko'jem. 
Odnosi si~ to zwlaszcza do modlitwy. Dotyczqce tej praktyki ten
dencje nalezy odczytac jako powazne jej zagrozenie w nast~pnych 
pokoleniach. 

W tej sytuacji przed duszpasterstwem wylaniajq si~ nowe zadania. 
Wydaje si~ , ze zachodzi tu potrzeba do-wartosciowania lub mocniej
llzego akcentowania w nauczaniu i praktyce pewnych elementow re
ligijnosci rodziny. Niektore z tych elementow zostaly juz dowarto
sciowane w oficjalnych r07lporzqdzeniach wladz koscielnych , lecz nie 
przyj~ly si~ jeszcze w mentalnosci wiernych. Chodzi t u mi~dzy in
nymi 0 dowartosciowanie samej wspolnoty rodzinnej ochrzczonych 
jako realizacji Kosciola; 0 dowartosciowanie wspolnotowego w ypel
niania przez czlonkow rodziny domowych i pozadomowych praktyk 
religijnych; 0 silniejsze akcentowanie obowiqzku religijnego wycho
wywania dzieci adekwatnie do zaistnialej sytuacji, tj. glownie przez 
pogl~bione zycie religijne rodzic6w i porostalych czlonkow rodziny. 
Praca ta winna zmierzae zar6wno do podtrzymania wielu t radycyj
nych praktyk i zwyczajow religijnych w rodzinie, jak t ez do po
szukiwania takich form Zycia religijnego wsp61noty rodzinnej, k t6re 
okazq si~ bardziej adekwatne do m entalnosci spoleczenstwa indu
strialnego. Celem a zarazem koncowym efektem dzialan podejmo
wanych przez duszpasterzy i rodzic6w powinno tu bye takie uksztal
towanie zycia religijnego rodziny. by mogla ona stanowie optymal
ne srodowisko dla prawidlowego rozwoju religijnosci dziecka. 

ks. 'Kazimierz Betch 
wyuze znaczerue. Par. np. ~. SzczepaJ\skJ: Elementarne pojecta socjologtt. War
Izawa 1971 I. 331-341; S. KowalsJd: Socjologta 1DIIchowanta to za'llsie. Warszawa 
ta74 II. UD. 
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Maulana Dialaluddin Rumi, jeden z najwybitniejszych przedstawi
cieli mistycyzmu perskiego (on to wlaSnie zaloiyl zakon tanczqcych 
derwisz6w), urodzil sit: w Balchu w r. 1207, zmarl w Konii w roku 
1273. Dwa jego dziela poetyckie zapewnily mu poczesne miejsce 
wSr6d pierwszych mistrz6w literatury swiatowej. Diwan e Szams 
e Tabriz to zbi6r paru tysit:cy gazaZ6w, w kt6rych pOSr6d rekwizy
t6w symboliki poezji milosnej przewija;q sit: wqtki rozwai an filo
zoficzno-teologicznych, usilujqce godzic oficjalnq doktrynt: islamu 
z panteistycznq teoriq emanacji wszystkich Tzeczy od Boga i ich 
ostatecznego polqczenia z nim. Drugim dzielem, cenionym bodaj 
jeszcze wyiej, jest MasnaV'i e Ma'n awi - "biblia sufizmu", zbi6r 
przypowiesci i refleksji etycznych i filozoficznych. 

CZTEROWIERSZE 
. 

Lzo natr~tna , wypowiedz cale serce moje 

i ogrody, i wiosny, i widoki moje ; 

a jezeli pewnej nocy w spomnisz moje noce, 

niech nie trapiq cie bie przeszle przewinienia moje. 


* \\ 
Kr~gu niebios , przez oszustwa i przez zlosci ·twoje 
znikly z szachownicy serca wszystkie pionki moje, 
lecz zobaczysz dnia pewnego, jak do wielkiej uczty 
siqd~ z czarq ksi~zycowq przy niebianskim stole . 

• 
Bezustannie ten ogien milosci mnie pall 

i prowadzi mnie kazdej nocy do rozwalin 

i co noc siedziec m i k a:.i;e posrod ludzi ruin 

po to, by mnie ·nie poznawac poza r uin am i. 


* 
Na sciezk~ zguby wiodlem moje serce, 

wsz~dzie, tylko nie k u tobie wiodlem moje serce; 

a dzisiaj wiatr przyjazny przyniosl mi twoj zapach, 

i z w.dzi~cznosciq na ten wia tr zdalem moje seroe. 


* 
Kiedy jestem przy tobie, n ie usn~ - z milosci, 

i bez ciebie spac takze nie mog~ - z zalosci. 

Dzi~ki Bogu, mijajq jed'l1ak wszystkie noce ; 

ale patrz, jak b ardzo rozne Sq te bezsennosc:i. 
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Odkqd tylko milose twoja jest samq slodyczq, 
wszystkie dni wszelakq zolciq uszy twoje sYCq ; 
twojq rzeCZq jest przez calq noc przemierzae wino 
za prawione zlosciq, falszem, kwasem i goryCZq. 

* 
Odkqd w snach widuj~ obraz mej milej , 0 serce, 
cale zycie me jest pi~knym widokiem, 0 serce ; 
wsz~dzie tam, gdzie ukochanie serca spotkac mog«:, 
lepszy jeden ciern niZ tysiq~ daktyli, 0 serce! 

• 
Skoro z dawna juz spisano prawdy wiary nasze, 
n a coz nam ta cala wrogosc, wszystkie wojny nasze? 
J esli jestem zly, odejdz, bys nie zaznal szkody, 
a jezelim dobry, pomnij wszysbkie wi~zy nasze. 

• 
P atrz, w tych jego dwojga oczu - oczarowanych, 
dobrze s luchaj tych celnych mysli - niezrownanych; 
popatrz na t~ krew, co plynie z rooich oczu 
to krew tych wlasnie narcyzow, mojq krwiq pijanych. 

* 
Piesn mi swojq zaspiewal, w t akt klaszczqc r~kami, 


i bez czucia i bez wstydu puscilem si~ w taniec; 

i uczynil moje serce plonern serca swego 

i urabial mnie n a w szelkie ksztalty, jakie chcial miee . 


. * 
Rzeklo serce duszy : Pani na dwoch swiatach, 
od t ych spraw, nad k:torymi tu czuwasz i wladasz, 
oc:knij si~, razem ruszajmy przed 'siebie, 
'I1im uslyszysz [lad sobq wyrok : ChodZ ze swiata. 

* 
Skoro tylko si~ dZwi~ b~benka rozlegnq, 

niczym lancuch pochwycq twe serce, na pewno ; 

bo spod dZwi~kow tych tajemny czyjs glos si~ odzywa 

i powiada: Powstan z miejsca, chodZ ze mnq, chodZ ze,rnnql 


* 
Odkqd zyj~, nie widzialern twoich grz~d rozanych, 
ni narcyz6w upojonych twych, oczarowanych, 
tak przed ludimi 'Si~ ukrywasz jak wiara prawdziwa, 
ie od tylu lat me widz~ lic twych ukochanych. 

* •Jesli jestes w mewoli tw ych pr agnien, wyjdi z sie'bie, 

przeskocz strumyk ten, wyjdz zen na DZejhunu hrzegi . 

Czemu jak wol jaki znosisz niedol~ kieratu? 

Porzllc ten krqg swoj ciasny, zatocz krqg na niebie. 
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Skoro Zycie przemin~lo, Bog dal drugie zycie, 
tamto plone bylo , to jest nieskonczone zycie ; 
milose jest wodq zycia , zanurz si\i w t~ wodE; 
W k aiJdej kropli tego morza jes t oddzielne Zycie. 

" 
Skroci ,czas rueublagany puste wrzawy n asze, 
porozrywa wilk niebytu wszystkie s tada nasze; 
k azdy nosi w swej glowie jakqs dum~, ale 
pozatapia powodi smierci iWszystkie dumy nasze. 

* 
Powiedz, kto ducha mego ku wyzynom wola? 
Ten, ktory u poczqtkow mokh dal mi zycie, 
ktory mi, jak sokolowi, zawiqzuje oczy, 
a czasem wolnego puszcza na low, jak sokola. 

* 
J estern pylkiem w przestworzach, a ty sloncem moim, 
jestem chory z t~sknoty, tys lekarstwem moim ; 
bez pior i skrzydel do s top twoich lec~, 
jestem twoim zdzblem slomy, tys b ursztynem moim. 

* 
Gdy p owst alo cialo m oje z ziemi i swiatlosci, 
grzech zawisci posrod duchow niebianskich zagoscil; 
czasem niewinnosci m ojej zazdrosci mi aniol, 
a czasem mi grzechow m oich sam diabel: zazdrosci. 

* 
Ej, gdziei jest, gdziei jest eel twojej podrozy? 

Dokqdkolwiek pojdziesz, zawsze mieszkasz w mojej duszy. 

Tak za m orzem zawsze t~sknisz jak ryba 
aby wargi sw e spieczone w morzu zanurzyc! 


* 
Chociaz niera z za wzor sobie s tawialem sam siebie, 
w sobie bylem, a nie moglem zadowolie siebie, 
nie widzqcy - sly.szalem zawsze swoje imi~, 
ale gdy wyszedlem z siebie, zob aczylem siebie. 

* 
Smutek, zalosc, ru .strapieni e przyst~pu rue m a 

tam, gdzie jest r6iane wino, i r ebab, i kebab; 

zakoszt ujcie radosci wiecznej, przyjaciele, 

gdy sm iejq si~ usta kwiat6w nad brzegiem strumierua. 


* 
0, ksi~Zycu , tej nocy bqdi jak ksi\izye, nie spij; 
krqz dookola jak krqg m ebios, rue spij; 
ni ech czuwanie n asze b~dzie pochodniq swiata, 
przez 'noc jedn!l doglqdaj pochodru, i m e spij . 
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Wiatr poranny tajemnic~ ci powierza, nie spij, 
porq m odlow i 'blagan serdecznych - nie spij: 
dla lud6w obu swiatow od wiekow po wieki 
odemkniona jest przecieZ ta ·brama. Nie spij! 

* 
Unies wreszcie zaslon~ tajemnic tej nocy, 
nie pozostaw ani wloska z dwoch swiatow tej nocy I 
Wezoraj n am glosiles wieSci 0 duszy i sereu; 
dzisprzed tobq - pokon aru - lezymy tej nocy. 

* 
Jest w tym kr~gu wino, wino, choe czarek tu nie rna, 
chociaz dym u rue lykamy, jest kebab, jest kebab, 
skarzy si~ rebab milosci, ze go tak dr~ezq; 
strzez si~, nie m ow, ze to rebab, ze to tylko rebab. 

* 
Nie pragnij bez pokory wiary wejsc do raju, 
bez pTzysi~gi bozej posiqse wladz~ Sulejmanow , 
sko ro ostat ecznq twojq spraWq rna bye smieTe, 
nie pragnij udr~1ti serca wiernych m uzulmanow. 

* Przyszedl sen, ehoe si~ oko do snu rue skladalo, 
bo od eieble i wod~ i ogien dostalo, 
objql seree, i zobaezyl, ze ja'k rt~e jest seree, 
objql cialo, 0 jak p ijan e bylo eialo ! 

* 
Saki, n aprowadi oezy me n a praWq drog~ , 

nieehaj na niej nie zobacz~ ziemi ani wody; 
nie jest chore moje cialo , choruje m e sel'ce 
skoro napoj m oj 'byl winem , wina dolej. 

J ak w iatl', jak woda noeq tluklem si~ bezsennie, 
zmruzyc oka w ealym mieScie nikt fiie magI przeze m nie ; 
rozum patrzy na wszys tko ze swoj ego miejsea, 
wi~e pijanyeh za niewinnyeh i Ukladnych me mni·ej. 

* 
Noe min~la w tej pier si, co plonie nad podziw, 
mysl~ , jak m i t eraz dzlen si~ zacznie - nad podziw; 
noc ni dzien si~ n ie .pomieszczq w oku mej milosci, 
zamyka mi oezy oko milosei - nad podziw . 

* 
Wiedzy, ktol'a ci rozwiqze w~zel, nie pragnij, 
dopok i ci~ nie opusci dusza, nie pragnij; 
przestan myslee 0 n iebycie, co na byt wyglqda, 
bytu, ktory na niekwt wyghlda, zapragnij. 
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Jesli eheesz wiecznego zycia i zwyci~stwa, rue spij, 
w ogruu miloSci palqeej twq m ilose - rue spij . 
Przez sto noey spales, widzisz, co ci z tego przysz!o, 
tej nocy, na milose boskq, az do rana rue spij! 

* 
Pojednalem si~ z milosciq mojq t ej noey 
i od smutku rozlqki wolny bylem tej noey, 
tanez~ z milosciq mojq i w szalenstwie mowi~: 

nieeh przepadnie, 0 , Panie, klucz ranka tej nocy ! 

* 
Przyszla, bo si~ spodziewala w mojej dloru zlota, 
i przeszla jej wierna milose, 'ho nie bylo zlota ; 
po kolczykaeh jej uszu poznalem niechybme, 
ze lpowinno si~ miee uszy zawsze blisko zlota. 

* 
Co to jest, co ksztalty czyni rozkosznymi, 
ezego brak taki zam~t posrod ksztaltow czyni? 
Czasem ukrye si~ potrafi przed wszelkim 'ksztattem, 
ezasem ci~ uderza w oezy ksztalami wieeznymi. 

* 
Nie zalicza si~ do ludzi, kto ima si~ praey , 
bo w tej puszczy lepsze low y miewajq prozruaey. 
Czemuz to 'l1a drodze zbojeow, oszust ow, zlodziei 
'l1ajwi~ej jest pot~Znyeh panow i bogaczy? 

* 
Kogo Stworca wspomoc raczyl dloruq swojl\ hojnq, 
temu ezule serce da! i dusz~ niespokoj'l1q ; 
rue zazdrose mu jego losu, ani jego dziela, 
'bo kazdq jego ehwil~ B6g uczynil znojnq. 

* 
Cien twoj zawsze jest dla mnie sehronieniem, jest dom em, 

warkocze twe zawsze wiqzq me seree szalone ; 

jest w kazdym zakqtku swieca i 'kilka motyli, 

ale inny jest rnoj motyl - jest rum plomien. 


* Noe, g:dy ciebie widz~ we srue, w dzien si~ dla mrue zmienia, 

pe!en jest rozpaezy serca dzien, gdy ciebie nie rna . 

St-on, ,1ctory zeszlej noey we snie ujrzal Indie, 

zerwal p~ta , ale sUy slonia czlowiek nie mao 


Maulana Dialaluddln Ruml 
przelofyl Wladplaw Duhrbo 

'56 




JOZEF TlSCHNER 

MYSLENIE WEDlUG WARTOSCI 

We wsp6tczesnym mysleniu 0 w artosciach i w nadziejach, jakie 
nie'kt6rzy z nas wi~z~ z aksjologiq, kryje siE: jakiS 'Paradoks.1 Przede 
wszystkim od wielu juz lat me m aleje, zwlaszcza u nas, zaintere
sowanie tematem wartosci. Nie wydaje siE: prawdopodobne, by wy
plywalo to z przypadku. Dowodzi raczej, ze uswiadomilismy sobie 
sytuacjE: jakiegos kryzysu, w kt6rej odeszla od nas pewnose tego, co 
podstawowe. Czlowiek utracil spontarrricznq w iarE: w Boga i spon
taniczne przekoname 0 stalosci swej wewnE:trznej a takze zewnE:
trznej natury. Na czym powinien wi~c oprzee swe decyzje? Wartosci 
wydajq si~ dogodnym oparciem, bowiem ani m e wymagajq tej wiary, 
co B6g, ani tego rodzaju wiedzy, co wiedza 0 naturze czlowieka 
i istocie rzeczy. Rzecznicy r6znych poglqd6w na swiat, wychodzqc 
z wlasnych punkt6w widzenia, mogq dae na wartosci SWq kom pro
miSOWq zgod~. Dla wielu sceptyk6w aksjologia wci~z jest ratunkiem 
przed nihilizmem, dla niejednego· z chl'2eScijan jest ona wygodnq 
plaszczyznq dialogu z tymi, kt6rzy utracili juz zaufaJIIie do techniki 
i wyzwalanych przez niq sil materii, ale nie potrafili jeszcze odzyskae 
wiary w Boga. Slyszy siE: wiE:c: zanim porozumiemy si~ co do Boga 
i istoty rzeczy, niechaj przynajmniej mi~dzy nami "prawda zawsze 
prawd~ znaczy a sprawiedliwose - sprawiedliwose". 

Zarazem jednak obserwujemy zjawisko przeciwne - proces zde
cydowanego odchodzenia od aksjologii, wyrazny szczegolnie na Za
chodzie. Przykladem mogq bye deklaracje wci~z bardzo wplywowe
go M. Heideggera. P isze on np. : "Dziwne usilowanie, by wykazac, 
ze wartosci Sq obiektywne, samo nie wie, co robi. Oglaszajqc, ze 
B6g .jest najwyZszq wartosci~, poniza siE: istot~ Boga. Myslenie we
dlug wartosci jest tu i wsz~dzie najwi~kszym bluznierstwem, . jakie 
mozna pomyslee przeciwko byciu".2 Dzieje nowozytnej aksjologii 
streszcza w znamienny spos6b Helmut Kuhn.s Aksjologia, sqdzi on, 
osi~~la sw6j szczyt u F. Nietzschego. Ale Nietzsche, dokonuj~c 
znanego "przewrotu w dziedzinie wartosci", oddal w artosci we wla

, T ekst poszerzony odczytu na Tygodnlu Fliozoficznym K UL w lutym 1978. 
I M. He1degger , Buaowac, m leszkac. my~lec. Warszawa 1977, s. 111. 
a Das Seln una aas Gute. MUnchen 1962. 
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dame "woli mocy". Poj~e wartosci '8plata si~ w ten spos6b z su
biektywizmem i nihHizmem. Nie pomogly wysilki M. Schelera, 
N. Hartmanna i innych fenomenolog6w. Idea przedmiotu jest nie
odli;\czna od ideipodmiotu: im bardziej b~dziemy podkreslac przed
miotwy aspekt wartosci, tym mocniej odezwie si~ podmiot. Aksjo
logia zamiast otwierac drog~ poza sfer~ podmiotu, b~dzie wcii;\z po
twierdzac podmiotowosc. 

Tak wi~c jedni widzi;\ w aksjologii ratunek przed upadkiem w ni
hilizm, inni drog~ wiodi;\ci;\ wprost do nihilizmu. Dlaczego tak jest? 
Kiedys przed laty R. Ingarden wyglosil w Krakowie doniosly od
czyt: Czego nie wiemy 0 waTtosciach? Ale wtedy nasza sytuacja 
myslowa byla inna. Do naszej swiadomoSci rue dotarlo jeszcze rady
kalne kwes"tionowanie aksjologii ze strony rzecznik6w myslenia "we
dlug prawdy bycia", a kwestionowanie ze strony mysli pozytywi
stycznej - stale obecne - nie bylo brane :zJbyt powaZnie; wierzyli
smy, i e fenomenologia przezwyci~Zyla pozytywizm, chociaz pozytywi
sci 'nic 0 tyro rue wiedzq. Dlatego dz:iS nalezaloby, jak ISq~, sformu
lowac naszi;\ spraw~ inaczej, chyba bardziej zasadruczo : czy jestesmy 
w stanie w naszym mysleniu pozbyc si~ myslenia wedlug wartosci? 
Nasze pytanie winno dotkni;\c sprawy myslerua. Wielu rzecznik6w 
aksjologii si;\dzi, ze aksjologia rna swi;\ sub'iektywni;\ podstaw~ w emo
cjonalnej sferze czlowieka, bowiem "rozum jest slepy na wartosci". 
Czy naprawd~ ? DZis, w obliczu kwestionowaii. typu Heideggera, trze
ba nam szukac podstaw aksjologii w lonie samego myslenia, w prze
ciwnym bowiem razie aksjologia rue spelni nadziei zrodzonych w sy
tuacji kryzysu. Czy nasze myslenie jest myslen iem wedlug wartosci 
i czy jestesmy w stanie pozbyc si ~ takiego myslenia? 

PROBLEM WARTOSCI 

Zagadnienie wartosci bywa zazwyczaj rozpatrywane od dw6ch 
stron: od strony rzeczy, ktorej "przysluguj i;\" jakies war tosci, i od 
strony czlowieka, ktory przezywa jakies wartosci, doswiadcza war-
1;Qsci, mySli wedlug war tosci. Rozwaimy spraw~ najpierw od strony 
rzeczy, potem od strony czlowieka. RozwaZmY ji;\ w spos6b' mozliwie 
og61ny, nie wdajqc si£: w polemiki precyzuj i;\ce uzyte poj~cia. Spr6
bujmy uchwycic to, co wydaje si~ oczywiste. • 

Znajdujemy si£: w tej chwili na sali wykladowej . Sq tutaj obok 
nas znajomi i nieznajomi, profesorowie i koledzy, ludzie mniej lub 
b ardziej dla nas sympatyczni, Sq takze przedmioty, takie jak k rzesla, 
okna, drzwi, Sq instrumenty wzmacnia jqce glos. Kazdy czlowiek 
i kazdy przedmiot wymaga od nas stosownego uznania i s1;Qsownego, 
zachowania. Aby zachowac si~ wlasciwie w tyro naszym malym 
swiecie, musimy umiec "czytac wartosci". Nie witamy si~ z krzes13
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mi, ollie usilujemy szukae dla siebie miejsca na kolanach ludzi juz 
siedzl\cych. Bez koniecznej potrzeby nie siadarny tylem do katedry. 
Nasz obeony swiat jest niewl\t pliwie swiatem jakichS wartosci, a my 
w nim jesteSmy istotami czytajl\cymi wartosci. Co ,to znaczy? Nie 
spierajmy siE;: 0 uZycie poj~e, spr6bujmy wejrzeC Wlprost w doswiad,
czenie. 

Gdy m6wimy, Ze "nasz swiat jest swiat em wal"tosci" , widzimy 
obok siebie sprawy i rzeczy konkretne. Moze nawet bardziej ,;s.pn 
w y" niz "rzeczy". Kitos przed chwill\ na nas czekal, ho mial do nru. 
jakl\s "spraw~", mySmY na kogos czekali, aby mu cos "wainego" 
powiedziee, ktos zachorowal i trzeba bylo kupie lekarstwo, ktos 
umarl i trzeba bylo wzil\c ud7lial w pog.rzebie, ktos byl szcz~sliwy, 
bo wlasnie mial wesele. Rozgl~damy siE;: po "naszym" krajobrazie: 
tu widzimy czyjs dom, tam widzimy las pelen urok6w, gdzies dale} 
widae szkolE;:, kosci6l, a oto drzewa cmentame. Mozna mnozyc o pi'Sy , 
mozna je coraz bardziej dramatyzowac, ukonkretniae. Jedno b~dzie 
siE;: jednak stale powtarzae: ludzki swiat zawiera cos, co jest ddbre 
i cos, co jest zle, a takze cos, co jest lepsze, gorsze, najgorsze. Nasz 
Swiat jest, ·W jakimiS blizej nieokreSlonym zakresie, swiatem hierar
chicznie upor'Zl\dkowanym. Sprawy, przedmioty, ludzie ukladajl\ si~ 
w nim dla nas wedlug mniej lub bardziej tl"walego ladu hierarcrncz
nego. Nie wiemy dokladnie, czym jest zlo a czym dobro, nie umie- ' 
my ustalie precyzyjnej granicy mi~dzy jednym a drugim, pomimo 
to nie potrafimy wymkinl\C si~ jakiejs hierarchii. Praw dE;! rzeklszy, 
gdy si~ dokladnie przyjrzec, nigdy nie usilujemy tego robie. Naszq 
g16wnl\ troskl\ w na:szym swiecie jest: WY.Jl1knl\c si~ "zlu", kt6re 
narn obecnie grozi, osi'l,gnl\e "dobro", k·t6re tu i teraz jest do osil\
gni~cia. 

Czy "nasz swiat" m6g1by bye innym swiatem? Na pierwszy rzut 
oka wydaje siE;:, ze tak. Swiat oczyszczony z wartosci nie jest swiatem 
wewn~trznie sprzecznym. W jednorodnej przestrzeni geometrycznej, 
jakl\ potrafimy myslee, wszystkie formy i bryly SI\ jednakowo waine 
j jednakowo niewazne. Mozerny powiedziec tak : kamieii jest sobl\, 
drzewo jest sobl\, zwierz~ jest sobl\ i czlowiek jest sob~. Byt jest 
byrem, kazdy byt rna jakieS wlaSciwoSci. WsrOd tych wlasciwosci 
nie rna jednak zadnej takiej, kt6ra by byla dobroci~, zloscil:\, tyro 
co lepsze i gorsze. Wszystko istnieje "na tym samym ·poziom ie". 
Nietzsche powiedzial: "Zlo to przesl:\d Boga - rzekl Wl:\z". My mo
zemy powiedziec podobnie: "zlo to przesl:\d czlowieka", dobro po
dobnie. Mirno tego jednak, ie obiektywistyczna wizja swiata nie jest 
sarna w sobie sprzeczna,wiemy, ii radykalnie zobiektywizowany 
swiat, swiat oczyszczony z wartosci, nie jest naprawdE;: na:szym swia
tem. W swiecie "obiekt6w" Sl\ bryly, formy, plaszczyzny i zaden 
przedmiot nie jest lepszy od drugiego. W naszym swiecie, w lct6rym 
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rodzimy si~ i umieramy, jest jakis dom i jakas bezdomnosc, jest 
miejsce pracy i brak mie jsca pracy, jest szkola, jest kosci61, jest 
talcie cmentarz i to wszystko przecistaJWia dla nas jakqs swoistq 
godnose. W swiecie tyro jest ta:kze gl6d, jest i niesprawiedliwosc, 
jest odwaga i sm iere, sprawa waina i roniej wazna. Gdyby to wszy
stko stalo si~ 'llagle dla kogos zupelnie oboj~tne, pytaJ.:i'bysmy z nie:. 
pokojem : co dzieje si~ z tyro czIowiekiem? W pytaniu tyro wr6ci ku 
nam hier ar chia. 

Problem w artosci bywa r6wniez rozwazany od strony czlowieka. 
Zn6w n ie spierajmy 'si~ 0 precyzyjny zasi~g slow. My ludiie jesteS
my nieustannie w jakims ruchu : ku c:zemus zdqzamy, przed czyms 
uciekamy, czegos pragniemy i czegos si~ l~kamy, Zywimy jakqs na
dziej~ i grozi nam jakas rozpacz, kogos kochamy a kogos innego 
nie tpdtraiimy kochac, przeiywamy radosci i zgryzoty. I tak jestesmy 
wtrqceni w koniecznosc bezustannego "przedkladania czegos nad 
cos", koniecznosc "preferowania". Jak m6wil Liebert : "uczyniwszy 
na wieki wyb 6r w kaidej chwili wybierac musz~". Nie umiemy okre
slie dokladnie regul, wedlug k,t6rych dokonujemy n aszych przedkla
dan, a jednak Zyjemy dzi~k1 temu, ze umiemy przedkladac. 

Czy mozna sobie w yobrazic, by bylo inaczej? Zn6w natraiJamy 
na paradoks : tak, rue rna w tyro nic wewn~rznie sprzecznego. Za
miast przedkladae cos n ad coS, zamiast p referowac, mozemy porzqd
kow ae w edrug wsp6lrz~dnej : "to najpierw a to potem". Najpierw 
spozyj~ obiad, potem p6jd~ na spacer, potem jeszcze przeczytam 
ksiqzk~ - w szystko na jednyro poziomie. Myslqc tak, staj~ si~, jak 
mowi H. Marcuse, "czlowiekiem jednowymiarowym". Czlowiek jed
nowymiarowy wie, co do czego sluZy i siosownie do tej wiedzy po
I"Zqdkuje swe czy:ny, gesty i pragnienia. To t akze jest do przyj~cia. 
Zarazem jednak sarno poj~cie "czlowieka jednowymia,rowego" trak
tujemy jak jakis policzek wymierzony poczuciu wlasnej godnosci. 
MysIimy: jeSIi w poj~ciu tyro jest zawarta pr awda 0 nas" to znaczy, 
ze znajdujemy si~ w stanie jakiegos upadku. W gruncie rzeczy nikt 
z nas n ie chce bye czlowiekiem jednego wymiaru. I t ak preferen
cyjny spos6b naszego m yslenia przedstawia si~ nam jako gwarancja 
autentyzmu i podstaw ludzkiej godnoSci. 

Tak wi~ ok azuje si~, ze nasz swiat jest swiatem ladu hierarchicz
nego a nasze myslenie, mysleruem preferencyjnyro. Ale, czy to wszy
stko nie jest naszym przesqdem? Raz jeszcze pow t6rzmy: przypu
szczenie takie nie jest absurdalne, rue nas n ie zmusza do przyj~cia 
wartosci. A jesIi nawet zmusza, to przymus ten rue jest taki sam, jak 
przymus, kt6ry zakazuje nam myslec 0 kwadratowych kolach i g6
rach bez doli'll. W naszym mysleniu wedlug wartosci jest obeany 
znamienny motyw - mo t y w w 0 1nos e i. Nikit nie musi wi
dziec wartosci. Nikt rue musi uznac ieh az do konca. 1m wyZsza war
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tosc, tym wi~ksza swoboda jej uznania. Wartosc zdaje si~ m6wic do 
mnie : " jesli chcesz, roozesz mnie wybrac". Wszystko jest zawarte 
w dro,bnyin "jesli chcesz". Stajqc wsr6d 'wartosci, iIlaprawd~ niczego 
nie rousisz. Ale wtaSnie saroo to, ze "wsr6d wartosci niczego nie 
musisz", sarno jest wartosciq - wal"'toSciq wolnosci. PodmiOltem do
swiadczenia w artosci jest Ipadmiot wolny. 'Caly urok swiata w anta
sci bierze si.~ zapewne stqd, Ze n ic z tego swiata nie narzuca 
si.~ nam przemocq. Niemniej dzi~ki wartosciom czujemy nie
wyrainie, ze jesli tego swiata nie uznawamy, mozemy ulec ja
kiejs przemocy. 

DIaJtego wartosci Sq wiecznym irod1em fascynacji dla ludzkiego 
zycia i mySlenia. Nawet "myslenie bycia" M. Heideggera nie-wydaje 
si~ od tego wolne. Kluczow e poj~cia filozofii Heideggera majq wy
raznie aksjologiczny wydZwi~k. Czym jest np. "praw da" w forrnule 
"prawda bycia", jesli n ie jakims "dobrem" czl:owieka? Czym jest 
"przeswit prawdy", jeSli lIlie tym, co przeciwne rorokom? A czyrr. 
"zdecydow anie" , jeSli nie aktem ostatecznego samookreslenia w pre
ferencji dokonanej na widok smierci? Czym gl~boka i pi~kna syrn
holilka dorou, ojczyzny, 'pasterza bycia, przy 'pomocy IDtorej Heidegger 
wydobywa nasze zwiqzki z istn ieniem? 

J esli tak, to postawmy jeszcze jedno pytanie: jakie doswiadczerue 
jest dla nas ,podstawowym irodtem wszystkich prze:i:yc aksjologicz
nych z przeiyciem m yslenia wlqcznie? Kiedy dobro i zlo, wartose 
i 81rutywartose, radose i rozpacz w kraczajq w n aSZq wewn~trznq rze
czywistoSe w taki sposob, ze me ucie'kamy od lIlich, choe Iteoretycz
nie rzecz biorqc ucieczka taka zawsze jest mozliwa? Wydaje mi 'si~, 
ze jest <talc przede wszystkim w chwilach s pot k an ia z drugiro 
czlowiekiero. PodkreSlam slowo "spo1Jkanie". Doswiadczenie spotka
nia 'kryje w sobie Illiezwyklq si.l~ perswazji . Spotkanie jest czymS 
wi~j ni.Z zwyczajnym "zet1mi~ciem si~" z dr ugim, widzeniem ,czy 
slyszeniem drugiego. Spotkanie to Wydarzenie. Od spotkalIlia za
czyna si~ dramat, kt6rego przebiegu nie da si~ przewidziee. Oto 
przyklady spotkan : Szawel spotkal na drodze do Damaszk u Tego, 
ktorego iprzesladowal. I w innym wymiarze: Raskolnikow spotkal 
Soni~ (Dostojewski, Zbrodnia i kara) , Lewin spotkal Kitty (L. Tol
stoj, Anna Karenina), Anna spotkala hr. Wronskiego (tarnze), Fry
deryk spo<tkal paniq Arnoux (G. Flaubert, Szkola uczuc). Prze:i:y
wajqc spotkanie, wiemy w sposob pewny: drugi jest, jest inny, jest 
transcendentny. Wiemy rowniez cos wie:ce j: on i ja znajdujemy sip, 
w przestrzeni dobra i zla, wartosci i antywartosci. Mog~ dotkonqe 
drugiego, skrzywdzie go, mog~ mu przyniese radose. Podobnie on. 
W ten sposob spotkanie sklania mnie nie tylko do preferencyjnego 
czucia, lecz r6wniez do preferencyjnego myslenia. Aksjologia wy
rasta z saroego rdzenia tego, kim jestem. 
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SPOTKANIE 


Spotkac znaczy cos wi~ceJ 1 COS mnego niz zobaczyc, uslyszec, po
dac r~k~ . Co znaczy spot kac? Spotkac to osi!\gnqc bezposredniq na
ocznosc tragicznosci przenikaj<\cej wszystkie sposoby bycia Drugie
gO. Czym jest tragicznosc ? 0 tym lPOuczyl nas M. Scheler. Tragedia 
dzieje si~ tam, gdzie jakieS dobr~, jakaS wartosc, rnoze ulec mi
szczeniu przez jakies zlo, jakClS antywartoSc. A·by pojawila si~ tra
gic21nosc, wcale nie potrzeba, by zniszczenie stalo si~ faktem. Juz 
sarna rnozliwosc 2lniszczenia, sarna nieznajornosc wymiku walki dobra 
ze zlern, jest czyms tragicznym. Tak wlaSnie rna si~ rzecz z drugim 
czlowiekiern. Nie wierny, co wlasciwie grozi drugiernu. A1by opisac 
jego tragicmosc, posIugujemy si~ metaforami, symbo~arni. Jedno, 
w tym wszystkim wydaje si~ stale : jest wdrugim cos takiego, 
co w zywa do ocalenia. Spotykamy w tedy, gdy uzyskujemy jakClS 
naocZIlosc owego weZlWania oraz irodel, z 'ktorych si~ bierze. Drugi 
zdaje 'si~ rnowic sam<\ SWq obecnosciq : " jesli chcesz, mozesz.. ." Co 
mog~? Nie wiern. Co rnarn chciec? Tego tez nie wiem. Wiem, i e 
rnog~ chciec inie chciec. Nic nie dzieje si~ tu z koniecznosci . Zawsze 
b~dzie mi mozna powiedziec: "przyszedle§, 00 sam chciales". Co
kolwiek si~ zdarzy, zdarzy si~ z wolnosci, ktora do konca b~dzie 
wierzyc, ie moglaby inaczej. 

Od spotkania r021poczyna si~ jakiS dramat. Dramat ten rna sw6j 
czas, swoje miejsca, rna tez swoich pierwszo- i drugor~dnych 00
haterow. Oznacza to, ze dramat rna hierarchi~. Kazdemu spotka
niu grozi rozstanie, w kazdym rozstaniu zyje tlumiona pami~c spot
kania. Niemoinosc radykalnego odci~cia jednego od drugiego jest 
jednym ze zrodel tragedii, jak a przenika obcowania ludzkie. StCld 
bierze si~ dClienie do powtarzani'a spotkan i potwier dzania rozstan. 
Ale, rozwaiajqc spotkanie w nim samym, wcale nie jest t ak, by 
musialo one konczyc si~ tragicznie. Horyzont dramatu, nawet jeSli 
jest otwarty zjawiskiern tragicznosci, zawiera wiele innych m oi 
liwosci, np. moiliwosc tryumfu dobra, moiliwosc apoteozy czlo
wieka a taki e mozliwosc komedii, far sy. Wszys1Jkie odmiany dra
matu Sq jednak moiliwe dopiero tam , gdzie mi~dzyludzka prze
strzen przybrala charakter hierarchiczny, a preferencyjnosc w targ
n~la w sam srodek ludzkiego myslenia. 

Spotykajqc, spotykarny zawsze Kogos. Ktos spotkany jest nam 
dany w fenomenie tragicznosci. Co to znaczy? E. Kant pisal: "Ni
gdzie na sw iecie, ani nawet poza jego obr~bem , nie podobna sobie 
pomyslec iadnej rzeczy, ktorq bez ograniczenia moma by uwaiac 
za dobrq, opr6cz jedynie dobrej woli".' Nie wremy, czy dobre, czy 

• Uzasaani enie metafizykt moralnose!, tlum. R. Ingarden, PWN 1953, S. 11. 
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zle Sq rzeczy, pnedmioty, krajobrazy, byty jako byty. Na ten temat 
krqZq rozmaite poglqdy. a nasza intuicja dobra nie jest jasna. Jesli 
mimo wszystko poj~cie dobra rue jest ,pustym brzmieniem, dzieje 

. si~ Itak dzi~ki tej mozIiwosci, ze gdzieS w gl~bi lu~iej duszy zyje 
okruch prawdziwie dobrej wolL Wola czIowieka jest jedynym oh
szarem danej nam rzeczywistosci, w kt6rym przypuszczenie dobra 
nie jest pr6Zne. Oczywiscie, mozemy takze przypuszczac zlo, a na
wet je przypuszczamy. Jedno jest 'nieodlqczne od mozIiwoSci dru
giego. Dla'tego wid:runy tragicznoSc. Dlatego slyszymy: "jeSli chcesz, 
mozesz.. . " 

To wtrqca mnie "na drog~" radykalnej 'przemiany wewn~trznej: 
metanoi, konwe~sji, lIlawr6cenia, czy ja:k jq trzeba nazwac. Nie wie
my dokladnie, dokqd nas ta droga doprowadzi. Przeczuwamy cel 
ogolnie. Wiemy, ze istnieje przepasc mi~dzy czlowiekiem, kt6ry 
zabija spotkane zycie, a czlowiekiem, ktory je piel~gnuje. Piel~g

nowac znaczy: pozwolie bye. W formule tej G. Marcel dojrzal me
tafizyk~ bytu ludzkiego. Czlowiek jest tym, kto moze "pozwolie 
bye". Jak si~ ·to dzieje, ze ozlowiek "pozwala bye"? Spobkanie jest 
chwilq, w ktorej osiqgamy Zywq naocznose tragicznosci cudzej, 
a posrednio i wlasnej (t~ spraw~ obecnie pomijamy). Z lona fe
nomenu tragicznosci wylania si~ wezwanie: " jesli chcesz, mozesz 
pozwolic bye". Chodzi 0 to, by nie dobijac zadnym slowem, zadnym 
czynem, ani ucieczkq, ani zuchwaloSciq, by nagiqe istnienie ku IPrze
czuwalnej dobroci a dobroe ku istnieniu, !tu trwaniu. Uczynki mo
gq bye rozne: obw iqzanie rany, udzielenie dobrej rady, podanie 
chleba i wody. Kai:dy z tych uczynkow wyloni si~ jednak z wn~trza 
horyzontu po s w i ~ c e n i a, kt6ry otwarl si~ we mnie. Na widok 
tragedii otwiera si~ -mozliwosc jakiegosposwi~cenia. Czym jest po
swi~cenie? Jest dopuszczeniem do glosu mojej wlasnej dobrej w()
Ii - mojej woIi dobra dla drugiego. Akt poswi~cenia jest szczyto
wym przeZyciem aksjologicznym, do jakiego jest zdolny czlowiek. 

Ten tylko, kto doswiadczyl spotkania, moze mowie, ze doswiad
czyl ir6dlowo jakiegos konkretnego dobra i zla, jakiejs tragicznosci, 
jakiejs wolnosci oraz glosu imperatywu kategorycznego, ktory od 
drugiego doszedl ku niemu. Tylko ten, kto spotkal, moze SZCZeTze 
poSwi~cic siebie. Poza spotkaniem wszystkie wymienio ne wyzej 
poj~cia Sq poj~ciami wypr anymi Z doswiadczenia . Doswiadczenie 
aksjologiczne ciqZy ku jakiemus poswif;ceniu. Jakiemu? Tego takze 
nie wiemy. Kluczem do aksjologii jest spotkanie z drugim. Dopiero 
dzi~ki s potkaniu widzimy ludzi na scenie zycia zorganizowanej 
w hierarchi~, preferujemy i rozumiemy preferencje innych . Pozwa
lamy byc. Inni pozwalajq nam bye. Dopiero dzi~ki spotkaniu mo:" 
zemy miee otwartq drog~ ku Bogu. Pisze E. Levinas : "Wymiar 00
skosci otwiera si~ poczynajllc od ludzkiej twarzy ( ... ) Bog w znOS! 
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si~ ku swej n ajwyiszej obecnoSc:i odpowiednio do sprawiedliwoSc'i, 
jakq oddajemy ludziom".5 

Wtym pun'kcie konieczne jest peWille wyjasnienie. 
Klasycznym tekstem aksjologicznym, przekazanym nam przez fi

lozoficznq tradycj~ (pomijam tutaj teksty typowo r eligijne), jest 
opis czlowieka w jaskini z Panstwa Platona. Ludzie przykuci 1an
cuchem do skaly oglqdajq na scianie cienie prawdziwej rzeczywi
stosci, ktora skrywa si~ gdzies poza rumi. Platon nie mowi 0 war
toSciach przedmiotowych ani 0 przedmiotach wartosciowych, a jed
nak jego opis rna gl~boko aksjologiczny charak ter. Ale doswiad
czenie aksjologiczne jest w tym uj~ciu czyms nad wyraz prostym 
i zarazem nad ruczym innym nie nadbudowanym. Przeciwnie, wszy
stkie inne doswiadczenia Sq w jakis spos6b n adbudow q tego do
swiadczenia. Coz Illam odslania ,to doswiadczenie ? Odslania fl am ono 
fakt, ze swiat, w ktorym iyjemy, n i e j est t ak i m s w i a t e m, 
j a kim m 0 Z e i pow i n i e n b y e. Pierwotne doswiadczenie 
aksjologiczne nie rnowi nam, ze pow inno bye cos, czego nie mao 
Nie rn6wi nam tez, ze powinienem cos zrobie, czegos zaniechae. To 
wszystko okazuje si~ wtorne. Pierwotne jest wylqcznie to : j est 
cos, czego bye nie powinno. Widzialny swiat 'jest uludq swiata. 
P rorneteusz w isi przybity do sciany, ale dlaczego, za co? Wszyscy 
zyjerny w ja&k1ni pelnej cieni, za co nas tak przykuto? Dlaczego 
sprawiedliwi cierpiq? Dlaczego umarl Sokr ates? Wciqz pierwotne 
jest to: jest cos takiego, czego bye nie powinno. Dlaczego? Pytainie 
to rna jedno proste zrodlo - swiatlo plynq,ce z dobra. Dobro po 
greoku zwie si~ "agalton". Doswiadczen ie, k tore staramy si~ opisae, 
jest radykalnym doswiadczeniern agatologicznym. Dvswiadczenie to 
jest zarazern radykalnym doswiadczeniem rnetafizycm ym, 'bo ito ono 
sklania nas do tego, abysmy stawiali znaki zapytania nad istnie
niem, ono uczy rozroZniac pelni~ od niepefni, istnienie od istoty, 
form~ od rna terii, przyczyn~ od skutk u. 

Tak wi~c naleiy wyr6znie dwa rodzaje doowiadczen : doswiadcze
nie agatologiczne i doswiadczenie aksjologiczne. Pierwsze jest bar
dziej podstawowe: odslania "negat ywnq" stron~ wszystkiego, co nas 
otacza. M6wi nam: jest cos, czego bye nie powinno, swiat jest uludq 
swiata. Ono r6wnieZ ukazuje nam tragicznose bytu ludzkiego. W do
swiadczeniu rtym nie rna jeszcze przezycia zobowiqzania. Nie wiem 
jeszcze, co powinienem, jak powinienem, czy w og6le cos powinie
nem. Mirno to juz przeZywam jakis bunt. Na poczqtku mysli jest 
bunt, bunt jest pierworodnq winq mySti. W buncie tym juz jest 
zawarta preferencja, juz tkwi!\ zarodki widzenia hierarchii. Prefe
rencja jest warunkiem mozliwosci mysli. A potem, ,po doswiadcze

• TotaUtIf et lnflnl, La Haye 1"', •. II. 
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niu aga:tologicznym lub "nad" nim, przychodzi doswiadczenie aksjo
logiczne, ktorego rdzeniem jest : "je.sli chcesz, mozesz... " Dopiero 
teraz staram si~ zobaczye, co trzeba zrobie, jak postqpie, kogo oca
lie, za czym biec a co porzucie. Doswiadczenie agatologiczne jest 
przede wszystkim doswiadczeniem odslaniaj,!cym, zaS doswiadczenie 
aksjologiczne doswiadczeniem projektujqcym. DoSwiadczenie agato
logiczne dotyczy 'bycia w sw.ietle dobra, doswiadczenie aksjologiC2Jne 
dotyczy wydarzen w swietle tego, co wartosciowe. Doswiadczenie 
aksjologiczne i plyn,!ce stCld myslenie aksjologiczne nastawi,a si~ na 
jeden podstawowy cel - projektowanie wydarzenia, .k,tore moze 
zaradzie rozwojowi tragedii. Jako takie zaklada nadziej~ , zaklada 
poczucie sily, zaklada istnienie "zmyslu rzeczywistosci", kt6ry od
slama to, jakie wartosci S1! hie et nunc mozliwe do zrealizowania. 

MYSLENIE WEDlUG WARTOSCI 

J akie to wszystko rna znaczenie dla postawionego n a wst~pie pro
blemu myslen'ia? Czy myslenie jest ze swej istoty mysleniem we
dlug wartosci, czy tez wartosci .Sq zewn~rznym dodatkiem do my
slenia? 

Wysuwamy obecnie dwie k luczowe tezy. Teza Ipiel'lWSZa: to, 00 

agatologiczne, daje do myslenia. Teza druga : Ito, 00 aksjologiame 
budzi szukanie i kieruje rum. Pierwsze jest warunkiem drugiego : 
myslowe poszuldwania S,! moZliwe tam, gdzie juz cos zostalo "dane 
do myslenia". 

Myslenie wylania si~ jako d,!zenie do wyjaSnienia tajemniey tra
gicznosci, kt6r,! postawil wobec nas agatologiczny horyzont spotka
nia . Tragicznose ludzka - wzorzec wszelkiej doswiadczalnej tra
gicznosci - to ruehomy splat tego, co - mowiqc og61nie - dobre, 
z tym, co zle, tego, co wartosciowe, z tym, co jest zdolne 2lniszczyc 
wartose, splot wznioslosci z grozb,! upodlenia, zycia ze smierciq, mlo
doSci z ,przemijaniem, szcz~scia z moiliwym niesz~sciem. Tragicz
nose, aby bye tragicznosci,!, wcale nie musi stac si~ faktem, mozliwosc 
tragedi i juz joot tragedi,!. Ow niezwykly ·splot wa~tosci i tego, co 
jest w stanie zniszczye wartose, daje do myslenia. Myslen'ie rue bu
dzi si~ w wyniku prostego widzenia tego, co jest. Niepowstaje ono 
r6wniez jako wynik intuicji tego, ze czegos nie rna, ani tego, ze cos 
jest mieszanin,! bytu i niebytu. Myslenie nie jest prostym odbija
niem stanu rzeczy. Wlasciwym motywem myslenia,kt6ry budzi 
myslenie ze sou, jest "splot wlaSciwosci" charakteryzuj,!cych tragicz
nose ludzk,!. Pisze Hegel : "Duch odnajduje sw,! prawd~ ty}ko wtedy, 
je.sli w absolutnym rozdarciu odnajduje siebie samego. Duch jest 
ow'! ,pot~g,! nie jako to, co IpGzytywne, nie Witedy, gdy pomija ne
gaty:wnose - jak si~ to dzieje, kiedy mowiJny 0 cZymS, ze jest ru
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ezym, alba ze jest czymS falszywym i w ten sposob zalatwiwszy si~ 
z tym przechodzimy do ezegos innego ; pot~g~ jest dueh wtedy, kie
dy negatywnosci Ipatrzy prosto w oezy i przy niej si~ zatrzymuje" .6 
To, co Hegel nazywa "negatywnosci~", nazwalismy tutaj " tragicz
nosci~". Wydalo si~ 'Oam bawiem, ze nazwa "tragicznose" trafniej 
oddaje i&tot~ fenomenow, Ina More wskazalismy i ktore rna row
niei na uwadze Hegel. Spotkae, ro spojrzee w oezy tra,gieznosei, za
trzymae si~ przy ruej, d~iye do tego, by jq zrozumiee, oswoie, roz
wiqzae.. Spotkae, znaczy jednak rowniei: m oe si~ cofn~e przed spot
k a niem, uciee, zaj~e postaw~ agresji, zrezygnowae z myslenia. M6c 
si~ eofn~e alba podj'le spotkanie, ;to uswiadomic sobie wolnosc. Spot
kanie nie wymusza ruezego, zwlaszcza myslenia, one tylko d a j e 
do myslenia. Podj~te myslenie jest zakladaniem i potwierdzaniem 
w olnosei. 

Dlaczego t o , co agarologiezne, daje do myslenia ? Skqd bierze si~ 
prefereneyjny bunt myslenia? Alba jeszeze konkretniej: dlaczego 
daje do myslenia tragedia Prometeusza, Edypa, duszy wygnanej 
w jaskini~ deni? Jaki pierwiastek swiata jest odpowiedzia1ny za 
problematyzaej~ (ezy "mysterioryzaej~") byci:a? W Plaronskim obra
zie jaskini wtdzimy go w yr aZnie - swiatlo dobra. Gdy.by me swiatlo , 
rue byloby cieni, a 'bez ikontrastu mi~dzy blaskiem a cieniem nie rna 
raeji odla iadnyeh ipy.tail. Swiatlo jes t czyms absolutnie prostym. 
Jest ro.wniei tyro, ezego wpraw dzie rue widac, co jednak pozwala 
nam widzie6, rozrozniac, ·pytac. Ale swiatlo u Pla tona jest tylko 
metafor~, symbalem, my zas wolelibysmy bardziej j ednoznaczn~ 
o dpowiedz. Wielu mysli cieli mow i : swia tlo to cos idealnego, m ore 
n awet wprost idea. Nie wdajmy 'Si~ w spory na ten t emat, poprze
stanm y n a .prostocie zjawiska .podstawowego. Otoi, czy si~ powie 
"swi atio" , czy si~ 'powie ,,idea", ezy moze jeszcze i naezej , jedno trze
ba Ib~dzie powtorzyc stale - problematyzacja. Wymiar "swietlanej 
idealnosei" problematyzuje wszystko, z ezym si~ spotykamy, styka
m y , mozemy 'spotkac i zetkn~c. Problematyzaeja to podstawowy 
pr zejaw funkejonujqcej idealnosci. Dzi~ki ·niej kaide wydarzenie, 
kazdy przedmiot czy byt mog'l s tae si~ dla nas problemem, r sp. rta
jemnicq (przeehodz~ tuta j ponad rozroznieniem, jakie w t ej sprawi.e 
uczynil G. Marcel). S tajqc w obliczu problemu, pytam zdum iony: 
jak to mozliwe? J ak to mozliwe, by ukarano Prometeusza? Jak to 
mozliwe, by n asza wolnosc byla wolnoselq skr~powarnq? I dalej: 
jak to m ozliwe, b y p elnia bytu, jaka nas otaeza, byla .pelniq pozor
n q? Jak to mozliwe, by zadna widzialna istota rue osi~gala pelni 
swego i stnienia, czyli inaezej : jak jest m ozliwa r OiJnic:;a ,mi~dzy isto
t~ a istnieniem? W pytanjaeh t ych brzmi'l eeha buntu i zdumienia. 

• Fenomenotogia ducha, t. I. , PWN 1963, 9. U . 
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Bunt i zdumienie to podsta'Wowa ,preferencja m yslenia, kito1'e po
budzil do iycia agatologic~ny ideal isbnienia. Radykalne myslenie 
filozoficzne, a wi~c myslenie me.tafizycme, nie rodzi sif; z podziwu 
wobec otaczajqcego nas swiata, jak cl1cq arystotelicy. Nie pyta ono 
r owniez, dlaczego jest raczej coS a nie ruc. PodziJw jest tyro rodza
jem a firmacji 'bytu, k tory ikonczy myslenie. Myslenie radykalnie 
filozofkzlI1e jes t formq prefe1'encyjnego buntu przeciwko t1'agiczno
Sci swiata. Ale rue jest to jednak ten bunt, ktory chce po1'zucie 
albo zniszczye swialt, lecz ten, ik:t61'ego ce lem pie1'wszym jest z1'o
zumieeswiat. 

RozwaZmY obeanie pokrotce drugq tezE;: to, co aksjologiczne, budzi 
s zukan ie i kieruje !l1.im. 

W lonie m yslenia jest zawa 1'ty m e tylko prefe1'encyjny bunt, ale 
r ownieZ prefe1'encyjna ak ceptacja. Myslenie jako akceptacja jest my
sleniem ze wzglf;du n a wactose Ip1'aw dy. Dqzy ono do tego , by wy
r6znie p1'a'WId~ od lIlieprawdy. P1'awda to i deallna wartose t ego my
slenia. Aby rozpoznae .prawd~ , aby zrozumiee ISpotkanego czlowieka, 
m eba .mu pozwolie bye, trzeba wejse z Inlm w dialog, za.pytac, co 
m ysli, szu'k ae odpowiedzi, gdy on zada p ytanie. Kto zaraz n a wstE;
pie zniszezY,·ten nigdy nie zrozumie. MySlenie wynika bezposrednio 
z ludzkiej zdolnosci do 'poswi~cen ; .aby m yslee, rtr zeba cos z siebie 
poswi~.cic . J es.t o ne czyms wi~cej ,fiii: przelotnym a<k tem swiadomo
sci, jest wp1'ost sposo'bem przejawiania si~ dobrej woli czlowieka 
po przezw'yd~eniu poku sy agresji ipokusy u cieczki. Ale w imi~ 

czego dokonuje si~ to przezwyci~zenie? Wlasnie f\V ~mi~ i dea1nej 
wartosei p1'awdy. Mysle nie n a poziom ie ak sjologicznym okazuje siE; 
preferenejq praw dy nad niepra.wd~. 

o jakq pra.wd~ chodzi? Zin6w nie w da jqc s if; w szczeg61y, wskaZ
my na to, co wydaje si~ zasa·c1nicze. Z pew nosciq nie chodzi 0 praw
d E; poj ~;j;q jako "zgodnosc sqdu z rzeczq" . S potka nie jest i i'6dlem 
doswiadczenia prawdy w tbardziej pocLqj;awowym wymiarze niz wy
m iar stosunku czlowieka do r zeczy. Stosun ek do rZElc zy jes.t zapo
sredniczony przez dialog z drugim czlow iekiem. Zrodlowych do
swiadczen praw dy nalezy wi~c szuk ac w spobk am.iu z drugjm, a nie 
w zetkmiE;clu s i~ z rzeczq. Czymze jes.t 'w tej sferze ideal prawdy? 
Powied zie lism y, ze to, co idealne proble.ma tyzuje swiat od sobie 
w laSciwej strony, prawda jako ideal r 6W1lliez go problematyzuje. 
Dzi~ki niej w ylania si~ isto towe d la przebiegu spotkania , a potem 
takze ella calego p roeesu obeow ania czlowieka z ezlowiekiem, roz
r 6znienie mi~dzy ludzkq grq, uludq, fan tomem a ludzkq t warzq, czy
Ii - nawiqzujqc do greckiego sposobu m6wienia - "ikonq" drugie
go. Fantom jest maskq czlowieka, itkon a- jest jego rtw arzq. Czlowie'k 
moze maskow ac SWq twarz, moze przybierac rozma ite ,pozy , moze 
udawac. Stqd kluezowy problem spotkania - problem prawdy spot
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'kania. Gdzie biegnie graniea mi~dzy maskq a twarzq? Do odpowiedzi 
potrzebny jest dialog. Dicalog rue tylko I'Ozprasza mi~ludzkie zlu
dzenia, lecz rowniez otwiera mozliwosc rozproszenia zludzen rze
czowych. Dialog rodzi ide~ obiekiywiMnu, z idei obiektywizmu bie
rze si~ nauka ° obiektywnym swiecie. Prawda lpoj~ jako wlaSci
wose s!\du 0 rzeczaeh okazuje si~ wynikiem zlownego rodowodu . 
GdYJby nie bylo SJpotkan, nie byloby i tej praw dy. 

Myslenie na poziomie aksjologiC2lIlym, myslenie preferujqce praw
d~ przed ulud!\ prawdy, nazywa si~ najcz~sciej po prostu szukaniem. 
My§lenie jako szukanie jest przenikni~te szczegolnq Odmia-.1q m~
stwa (myslenie odwaZne jako przeciwienstwo tchorzliwej bezmysl
nosei) , kt6re hamuje odruchy ucieczek od problemow oraz pr6by zu
ehwalej agresji na obcq tragicznosc. Wiqze si~ one rowniez seisle 
z nadziejq. Myslqc, mamy nadziej~, ze mimo wszystko cos kiedys 
"wymyslimy", lub przytnajmniej cos "przemyslimy". Dlatego my
~ilenie aksjologiczne jest row,nieZ mysleruem pl'Ojekcyjnym : zawiera 
w sobie dqZnosc do wykrycia projektu l'02lWiqzania problemu tr a
gieznosci. Ten pun'kt wydaje si~ szczegolm:ie doniosly. Zawsze, gdy 
spotkanie dobiega kresu, wylania si~ pytanie : co dalej? Pytanie to 
weale me jest przypadkiem. Myslenie, 1lm6re zosta-lo pobudzone do 
zycia spotkaniem z tragicznosciq, rue moze zaPaSc z ,powrotem w sen, 
zanim nie rozwiqze problemu rt;ragi~oSci. Inaczej zdradziloby wlas
nq ilStot~. OczywiScie, zawsze istmieje mozliwoSc zdrady, zawsze jest 
tyle spraw niedomy§lanych do konca, ale dzieje si~ to wbrew natu
rze myslenia. Naturq myslenia jest pl'Ojektowanie wydarzenia, ktore 
zdolne jest przezwyci~zyc tragicznosc. 

W tyro momencie dotykamy jednego z koncowych przejawow m y
slenia jako myslenia wedlug warltosci. Mamy jui 'poza sobq nasz 
bunt, naSZq dzieci~cq 'po'k~ ucieczki i omlodzienczq pok~ agresji. 
Zyjemy nadziejq zrozumienia. Wraz z post~pujqcym rozumieniem 
kTystalizuje si~ w naszej tw6rczej wyobraini ,projekt w ydamenia, 
More moze hic et nunc ocalic. Cala nasza uwaga koncentruje si~ na 
konkretyza{!ji projektu. Myslenie wedlug wartosci jest, jak stqd wi
dac, przede wszystkim mysleniem wydarzeruowym. Okazuje si~, ze 
pierwotnq siedzibq wal'tosci w swiecie rue Sq ani byty, ani tzw. "w ar
tosciowe przedmioty", lecz wydat"Zenia. M. Heldegger odkryl w poj~
eiu wydarzenia gl~boki, metaf~yczny sens. Wydarzenie kryje w sobie 
myslo jakimS darze. Jakim darze? Czyim da!l'ze? Czymkolwiek bylby 
dar i kimkolwiek bylJby darujqCY, zawsze wiadomo jedno: byla to 
pomoc do wyjscia z tragedii i bylo to jakie.s poswi~nie siebie. Po
swi~nie objawilo si~ najpierw myslqcq preferencjq. Ktos nie uciek:l, 
ni,e zniszczyl, ale pomy§lal i pocz~W'Szy od rtego, ,pozwolil bye. 

Myslenie to swobodna odpowiedz ducha na to, co daje do mySle
nia i na to , co umozliwia i kieruje poszukiwaniem. Nic jednak 
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tak m e daje do myslenia, jak spotkanie z drugim. W spotkaniu 
osiCU5amy Zywq naoC2moSc tragicznoSci bylt:u, spollkanie otwiera aga
Itologiczny i a'ksjologic:mly horyzonrt ishnienia. Spotkarrrie jest wyda
rzeniem i jalko wydarzeruie stamowi pewne a posteriori; zaczyna si~ 
ono od doswiadczenia. Zarazem jednak jest ono mozliwe dzi~ki 
jakiemuS idealnemu a priori, Iktore rzqdzi z ukrycia jego przebie
giem i ikt6re jest wczcirrie j:sze niZ ono. Obecnosc tego, co aprioryczne 
sklania m.in. do powtarzania spotkan. :ladne konkretne spotJkamie 
m e osiCU5a lpelni rswej prawdy, nad kazdym ciqi;y cien mozliwego 
L"ozstania. CzyZby w ten sposob tajemniczy los przygotowywal czto
wieka n a jalkies najprawd7liWlSZe ze wszystkich spo1Jkan? Wiemy, ze 
filozoma dostarcza nam wielu, cz~sto przeciwstawnych sobie, kon
cepcji idealnego a IPrio<ri, ,ktore rzqdzi z ukryda lllasZym zyciem 
i mysleniem. Plalton i sw. AuguSJtyn pogl~biali sym'boli!k~ swia ta. 
Ka.ctezjusz i nawiqzujqcy ,dZiS do niego E. Levinas ws'k.azujq na wy
miar lIlieskonczonoSci, Iktory warUlllkuje wszelkie myslenie skon
czonosci. Sq Ito jednak sprawy i teorie pozniej'Sze, lIladbudowane 
nad doswiadczeniem problematy~cji. Nie wnikajmy w te sprawy. 
Niechaj spolk,tanie i IProblemaJtyzacja pozostanq dla nas wydar zeniem, 
ktore 'budzi ze snu i sklarrria do SZUlkania. 

AKSJOLOGIA I KRYZYS 

Na zakonczenie .powroemy r az jeszcze do moty;wu wolnosci. Za
pytajmy : czy czlowiek musi spoUkac dr ugiego cztowieka, czy rue 
m 6gl'by przeiyc Zycia 'bez spotkamiq? Rozwai ajqc wydarzenie spotka
nia, widzimy wyraZnie: nie istnieje zadna koniecznooc spotkarua. 
Wprawdzi.e spotykamy ludzi i Boga, a le to wszystko dzieje si~ jak
by z przypadku, Z laski. Wydarzenie spotkania jest swobodnym 
darem czasu, ,przeikraczajqcym na'S2e oczekiwamia i IIlasze w yobr a
zenia. "Duch tchnie, k~dy chce" . Z lkaZdej strony odsl:a nia si~ nam 
wolnosc. 

Mysleniu wedlug w aTrtosc1 towarzyszy s tale jakies sulb'telne do
swiadczenie wolnosci. Womosc staje si~ sarna waT'to<Sciq m yslenia 
wecllug lWar1Jo.i§ci - w rurtosciq, k tora jest osiqga11'a, <p<>niewaz jest 
zakladana. Przy;pomnijmy ,poszczeg61ne etapy m yslenia wecllug war
tosci i jego zwiqzki z womosciq. MoZemy zakwesfionowac hierar
chiC'lllloBC swiata. Mozem y zrezygnowac z preferencji. Mozemy zni
szczyc w iidok tragticznosci, m ozerny od niega u ciec. Mozemy zamknqc 
si~ na idealnosc, 'kJtora prdblemrutyzuje. Mozemy 'Die pytac 0 r6znic~ 
mi~dzy ltwaTZq a maskq, rozlkoszujqc si~ maskq, 'ktora nam odpo
wiada. Mozemy Wireszcie zrezygnoi\\Tac z refleksji n ad projekt em wy
darzenia, ild 6re mialoby IpTzyniesc jakie.s ocalenie, moiemy zrezy
gnowac z lkaZdej formy ipOswi~cenia . Wszystkie te mozliwosci me 
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SCi weale teoriq. Nie tylko nauka, takze filozofia poszukuje dziS dla 
siebie przymusu wsr6d oczywistoScl, klt6re by zwalnialy czlowieka 
z wszelkiej wolnoSci. Ale uciecika ad wolnoSci sarna swiadczy 0 wol
nosci. Skoro wolnoSe jest wsz~dzie, trzeba przyjqe, ze myslenie po
twierdza sarno siebie, gdy potwierdza SWq wolnose. Fakt ten raz 
jeszeze ukazuje nam gl~bo'ki zwiqzek mysli z wartosciami. 

Myslenie ra dykalne, kt6re usilujemy opisae, lqczy w sobie to, 
00 agatologiczne, z Itym, co aiksjologiczne. Znaczy to, ze jest ono rue 
tylko 'P0dstaw q w szelkiej Illauki 0 tym, co jest, 'podstawq ontologii, 
lecz r6wniei podstawq mozliwej polityki. TrZeba przywr6cie slowu 
"polityka" najgl~bsze znaczerue. Polityka 1\;0 - w r adyka1nym zna
czeniu tego slowa - 'nauka projektu, 'sensownego proje'ktu dla ludz
kichposwi~een n a a:ktualnym etapie dziej6w. 

Wspomnialem na samym wst~pie 0 zywym zamteresowaniu, jane 
od szeregu lat budzi u n as aksjologia. Bye moze przyblizyliSmy si~ 
do zrozumienia najgl~bszych Zrodel owego zainteresowania. Z pew
no~ciq znajdujemy si~ w stanie jakiegos kryzysu. Kryzys si~gnql 
samyeh podstaw naszego czlowieczenstwa: zaehwialy _si~ zwiqzki 
czlowieka z czlowiekiem, zwiqzki cz10wieka z Bogiem. Nasze mysle
rue usiluje si~ obejsc bez hierarchii i prefereneji. Gdy w tej sytuacji 
kierujemy swe zainteresowania ku aksjologii, nie chodzi n arn w grun
de rzeczy a:ni 0 'POlemik~ z nihilizmem, ani 0 szukame plaszczyzny 
dialogu z Itymi, kt6rzy mySlq inacZej. W ka:idym razie m e ehodzi 
narn o ,tto przede wszystkim. Nasze si~ganie rna sens metafizyczny 
i polityczny zarazem: chodzi 0 odkrycie wlaSciwego projektu dla 
tych poswi~en, do kt6ryeh wzywa ludzi dobrej woH nasza dzisiej
sza dziejowa tragiczmose. 

J6ze' Tischner 
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PATOLOGIA CZlOWIEKA 

A POSTULATY HUMANIZMU 


.. ."Widzenie na jawie ognia ogromnego nad glowll - kopuly niby 
niebios calyeh ogniern napelnionej - tak , ze w okropnym prze
strachu m6wilem: Boze oje6w moich zmiluj si~ nade mnll - i niby 
z ch~ciq widzenia Chrystusa przeszywalem wzrokiem te ognie, kt6re 
si~ odslanialy - i cos ruby miesillc bialy ukazalo si~ na gor ze 
nie wi~eej. BoZe ojc6w moieh bqdZ mi litosny" zapisal Slowacki 
w raptularzu swoje widzem e z 20 n a 21 kwietnia 1845 roku. A po
tern w liscie do matki: ..."jakze ja ci droga wytlumacz~ ten wzrost 
nagly i to odmienione we mnie poj~e 0 naszym Zyciu na ziemi... 
jakze ci dam uezuc te powiewy ogniste zruewidzialnego swiata, kt6
re do mnie przylatujll?... l~kam si~, ze mnie weZmiesz za w ariata... 
raz na zawsze odp~dz te mysli od siebie ... jam byl uderzony swiatla
mi nielbieskirni widzialnie - przy najwi~kszej spokojnosci krwi 
i zmyslow, a z takll pot~gll, ze chyba po smierci cos podobnego uczu
j~, bo w ciele wi~eej bym nie wytrzymal... jeslis nie podobnego m e'. 
czula, zapomnij 0 tym, co pisz~ ... wet do siebie te sl6w kilka, a po 
Swiecie ich nie rozrzucaj, bo rue Sll dla Swiata, ale dla ciebie." 

Bolesne odchylenie od normy, a wi~c patologia? Postc:pu jllca grut 
liea ezy skutek stalego wyobeowania, atmosfery zlosliwej niech~ci, 
wytworzonej przez pan6w Grabowskich, Zaleskieh, Ropelewskich, 
tyeh dook<lla (h<li peri) Mickiewicza? Lecz kt6z by odwaZyl si~ po
wiedziee: schizofrenia - wobec erupeji geruuszu rzadko spotykanej 
w dziejaeh kultury; od tego widzenia bowiem rozpoczyna si~ w Zy
ciu Slowackiego okres 0 ruezmiernym natc:zeniu tw6rczosci. Ksiqdz 
MaTek, Genezis z Ducha, Samuel ZbOTowski, fragmenty Iliady, az do 
ostatnich przedSmiertnych strof KTola Ducha: 

"Pie§n t~ zostawiam wiekom, kt6re maj!:l 
Pot~zne r~e i pot~Zne glosy 
Niech jej w niebiosach glosniej dospiewajll 
Niz ja, konezqCY tu bolesne ,losy." 

• 

Patologia - w doslownym i najszerszym znaczeniu t ego poj~cia 

jest naukll 0 cierpieniu, a wi~c 0 kaZdym cierpieniu, kt6re rodzi si~ 
w czlowieku, natomiast w~zszy zakres ograrucza to poj~cie do nau ki 
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o chorobach. W mowie potocznej patologia to wlasnie choroba i cier
pienie wywolane Ibodzcem fizycznym lub psychicznym, stressem 
wedlug znanej teorii adaptacji Sely'ego - wywolujqcym zaburzenie 
homeostazy. Staia gra mi~dzy naruszaniem rownowagi a wyzwa
laniem czynnikow restytuujqcych jq, to sarna istota zycia. Hom eo
staza - chwiejna rownowaga ustroju, jest regulowana dynamicznie 
mechanizmem hormonalnym i neurowegetatywnym (jak n a przy
klad stala wartose p .h., utrzymywana systemem chemicznych bu
forow. Stanowi ona rue tyle warunek zdrowia - bo granica wychy
len 'nie jest zdeterminowana - co samego procesu Zy"cia). 

P>()j~cie patologii mozna iez rozwazae jako zaburzenie hom eostazy 
me tylko w znaczeniu biologicznym, lecz rowniez psychicznym i mo
ralnym. C<> prawda, filozofia Jacques Monoda, oparta na wspolczes
nej biologii molekularnej, negujqc s amoistnosc pozabiologicznq psy
chiki i m oralnosci, rozroZnienie t akie uznala za wsteczne ; dla kom
promisu potraktujmy je wi~c jako _metafor~. Powstaje pytanie, jak 
patologia jako cierpienie i choroba, a metafurycznie - zaburzenie 
etyczne, rna si~ wobec humanizmu i jego postulatow . Posluz~ si~ 
tu definkjq kultury humanistycznej, kt6rq podal filozof , egzyst en
cjalista chrzescijanski - Karol Jaspers, wzgl~dnie malo znany 
w Polsce. "Kultura jest takq formq zycia, ktora opiera si~ na dyscy
plinie mysli i dokonuje si~ w dziedzinie wiedzy uporzqdkowanej. 
Jej tresciq jest zrozumienie form przeszlosci, ogarni~cie nieZlbitych 
oczywistosci, znajomosc rzeczywistosci i wreszcie obeznanie z j~zy
kami". Referujqcy J aspersa J ean-Luc Chalumeau 1 dodaje : "Rze
czywiScie definicja klasyczna, ale trzeba lSe dalej : humanizm jest 
r6wniez wspanialym przedsi~wzi~ciem, dzi~ki kt6r emu czlowiek pr6
buje spelnic samego siebie. To jest zdobycie czlowieka przez siebie 
samego w najwi~szym poszanowaniu czlowieka jako wartosci". 

Pierwszy postulat humanizmu 2, to mozliwose biernego i czynnego 
udzialu w swiecie k ultury tak przeszlej, jak i wsp6lczesnej. 

Postulat drugi, to mozliwose wzajemnego porozumien ia si~ we 
wszystkich dziedzinach . To wzajemna tolerancja, brak fanatyzmu, 
wolnoH: sumienia, walka 0 idee jedynq broniq godnq czlowieka -
myslq i slowem . To poczucie honor u , to sense of humour, ktorego 
pozbawieni Sq fanatycy i ludzie opanowani zqdzq wladzy. 

Trzecim wreszcie postulatem humanizmu jest mozliwosc kontem
placji dziel sztuki, swiata ludzkiego i kosmoslol. 

, J ean Lu c Chalumeau , Introduction aux td(jes contemporatn es, Paris 1969. 
• por.: W. J. Kapus cinskI, Cz~owiek czy human ista w kosmo, ;e ,;rw61'czosc". 

7 (323) , 1972. 
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Hwnanizm jest jed.n!\ z mozliwosci stylu zycia indywidualnego 
i zbiorowego, lecz nie jego logiczn!\ koniecznosci!\ i celem. Hwna
nizrn szuka warlosci og6lnoludZkich, dlatego jest ponadnarodowy 
i ponadpanstwowy, ponadideologiczny, jest r acjonalny i bezintere
sowny i dlatego - Wbrew swej naduzywanej nazwie - w istocie 
tak bardzo niepopularny. Antyhumanistyczne byly epoki t yranii, an
tyhumanistyczne byly i s!\ totalne systemy polityczne, antyhumani
styczny jest kazdy system wladzy, oparty n ie na ch~ci sluzenia lu
dziom, lecz na z!\dzy panowania, a wi~c il1a przemocy czlowieka il1ad 
czlowiekiem. Wszelako me jest antyhumanistyczne cierpienie czlo
wieka ani choroba, 0 ile nie oslabia umyslu i rue zmienia egocen
trycznie charakteru. 

Idealna rownowaga fizyczna i psychiczna, trwala homeostaza, bez
bl~dnie dzialajqce regula tory, zdrowie doskon ale, powodu jqce row
niez doskonale samozadowolenie - rue S!\ nieib~d.nym warunkiem 
kultury i humanizmu. Mog!\ bowiem okazae si~ r 6wnowagq prze
ci~tnosci, kt6r!\ nie potrafi!\ wstrz!\SOqe bodi ce, zewn~trzne stressy, 
jak na przyklad wiadomose 0 smierci glodowej dzieci w BangIa Desh 
lub w Afryce centralnej. Bardziej humanistyczne jest odchylanie si~ 
homeostazy w kierunku cierpienia, kt6re moze bye sam!\ kwintesen
cjq zycia. Kartezjanskie "mysl~, wi~c jestem " uzupelnil Kierkegaard 
egzystencjalistycznym i moralnym: "cierpi~, wi~c zyj~." 

Tworczose, swobodne tworzenie dziel sztuk'i, moze bye jednym 
z gl6wnych fenomen6w humanizmu, lecz og6lna atmosfera huma
nizmu nie jest warunkiem tw6rczosci. Dziela zawierajqce wartosci 
og6lnoludzkie, dziela wzmagajqce poczucie jedynosci i ndywidual
nej czlowieka, sklania jqce do bezinteresownej kontemplacji, wylq
czajqce go na chwil~ z apercepcji utylitarnego czasu - mogq bye 
niekiedy tworzone w epoce dogmatyzmu , totalit aryzmu, wojny 
i zbrodni. Mogq bye nawet tworzone na zam6wienie absolutnych 
wladcow. Lecz tworcy tych dziel, w brew epoce, bywali humanis ta
mi, co dodawalo ci~zaru ich zyciu i przewaznie wzmagalo cierpie
nia. Z drugiej jednak strony sztuka nie zawsze jest r6wnoznaczna 
z hum anizmem. Sq dziela sztuki i mysli antyhumanistyczne, m ajqce 
za eel odarcie czlowieka z wartosei, rozklad osobow osci lub zatra
eenie indywidualnosei w zbiorowych epidem iach naejonalistyeznego 
lub idealistycznego fanatyzmu . 

Niewlasciwe jednakze byloby pytanie, czy stany patologiczne Sq 
warunkiem tw6r czosci, czy wielkie dziela sztuki moglyby powstae, 
gdyby tworey byli zupeloie zdrowi, 0 idealnie wyr6wnanej homeo
stazie, lub ezy choroby, kt6re ieh dotkn~ly spowodowaly rozkwit 
czy zahamowanie ieh tw6rczosci. Wiemy tylko, ze choroba zmie
niajqc warunki zycia i psychiki, staje si~ ezynnikiem ksztaltujqeym 
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osobowosc, przewazme - choc rue zawsze - pogl~biajllcym cechy 
humanistyczne i wartosci etyczne. 

Naiw nym i nie sprawdzalnym byloby przypuszczenie, ze gruzlicy 
zawdzi~za swiat genialnll sztuk~ Chopina i Slowackiego. Jednakze 
praw dopodobnie gruzlica, a moze sarna swiadomose smiertelnej cho
roby, byla Przyczynll olbrzymiego nasilenia tw6rczego i konden
sacji artystycznej w ostatnich latach ich zycia. R6wniez gruZlica 
mogla bye jednym z czynnik6w nat~zenia tw6rczego Karola Szy
manowskiego, wielkiego hufnanisty w muzyce xx wieku. Stanislaw 
Br zozowski umarl na gruzlic~ majllc lat 33; zyl pod podw6jnym 
stressem - smiertelnej choroby i r6wniez smiertelnego, bo majqce
go za cel smiere moralnll - oskarienia 0 wsp6lprac~ z Ochran8,. 
Ten schorowany, nieszcz~sliwy czlowiek dokonal ogromnego dziela: 
stworzyl polsk8, filozofi~ pracy i na tej filozofii oparte zasady krytyki 
literackiej. Gdyby pisal w j~zyku swiatowym i gdyby zyl dluzej , 
niech ybnie zajlllby czoloWll pozycj~ w filozofii europejskiej. 

Gruzlica rowniez zgasila w 32 roku zycia w czasie drugiej wojny, 
przebywaj8,cego we Francji Boleslawa Micinskiego, swietnego pisa
rza, eseis t~, w ktorym polska filozofia chrzeScijanskiego egzysten
cj alizmu stracila wybitnego przedstawiciela. 

Przyklady nie t worzll reguly, potwierdzajll tylko indywidualne 
mozliwosci pogl~bienia procesu tw6rczego i humanizmu, uznajqce
go czlowieka za wartosc najwyZsZ8" przy rozwijajqcym si~ procesie 
patologicznym. Do patologii naleZY tez zagrozenie slepot8, Zygmun
ta Krasinskiego,nie bez wplywu na jego tworczosc. Fenomenem 
prawie irracjonalnym jest tw6rczosc Beethovena w okresie zupel
nej gluchoty. Marcel Proust byl chory cale zycie. Od dziecinstwa 
cierpial na ataki astmy alergicznej, ktore uniemozliwialy mu nor
maIne iycie szkolne i uniwersyteckie. Gdyby Proust 'byl zdrow, ZOo. 

stal by pewnie dyplomat8, lub wykwintnym literatem - homme de 
lettres. Choroba byla inspiracj8" przyczynq, katalizatorem budowy 
tej najwspanialszej katedry intelektu i humanizmu, jakll jest W po
szukiwaniu straconego czasu. Flaubert byl epileptykiem, chorobli
w ym ascet8" zwalczaj8,cym samo poj~cie sz~scia. Maupassant cho
rowal umyslowo, Van Gogh w ostatnich latach gorej8,cej prowan
salskiej tw6rczosci byl schizofrenikiem. N a epilepsj~ chorowal Do
stojewski, dotkni~ty n a cale iycie wstrzl\Sem wyroku, ulaskawienia 
przed egzekucj8, i zeslania. Kila, a zwlaszcza jej forma p6zna, para
lisis progressiva , towarzyszyla tw6rczosci wielu artyst6w i filow
fow. Przyk ladem tragicznym, lecz wspanialym dla h umanizmu i kul
tury polskiej jest Wyspianski. Przykladem negatywnym - choro
boWll mani8, wielkosci - jest filozofia nadczlowieczenstwa Nietzsche
go, choc przecie Nietzsche, kt6ry byl wielkim artys~, nie mogl prze
widziec, ze dzielo jego 'b~dzie sluzylo ideologii zbrodni. W rzeczywi
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stoSci to nie oblqkany Nietzsche, lecz trzeiwy realista, mimo swego 
idealizmu - Hegel - stworzyl filozofi~kultu ,panstwa-sily i nie
rnieckiego nacjonalizmu, Hegel - kontynuator Fichtego. Pami~tam, 
jak przed drugq wojnq Leon Chwistek w swoich fascynujqcych wy
kladach przestrzegal przed antyhumanistycznq filozofiq niemieckq, 
przede wszystkim Hegla, obwiniajqc go ° germariski nacjonalizm. 
Boleslaw Micinski w 1942 roku pisal: "Historyzm nacjonalistyczny 
typu Hegla prowadzi do okrucienstwa. Nie Tamerlan, nie markiz de 
Sade, ale Hegel... ze swojq bezosobowq konstrukcjq dialektycznego 
J:<)zwoju... byl najwi~kszym okrutnikiem, jakiego znajq dzieje." A jed
nak filozofia Hegla byla zjawiskiem wielkiej miary, chociaZ nega
tywnym dla idei humanizmu. Nie wiem, czy Hegel byl jednostkq 
patologicznq w znaczeniu medycznym, ale u podStaw jego filozofii 
panstwa i sily, jego niemieckiego hipernacjonalizmu lezalo chyba 
zaburzenie homeostazy moralnej, sprzeniewierzenie si~ nauce jego 
wielkiego mistrza Kanta, gloszqcej, ze naleZy indywidualnie post~
powae wedlug zasady, ktora moglaby stae si~ prawem powszechnym. 
Przyklad z dziedziny sztuki, zdawaloby si~ najbardziej czystej i bez
interesownej - muzyki: Wagner. Jalowe i krzywdzqce dla kompo
zytora byloby rozwazanie, czy jego muzyka zawiera antyhumani
styczne elementy germati.skiego nacjonalizmu. A jednak t~ wlasnie 
wielkq muzyk~ hitlerowcy uzurpowali sobie dla swej zbrodniczej 
ideologii. 0 niebezpieczeti.stwie dla humanizmu pewnych form wiel
kiej muzyki pisal Tomasz Mann, stwarzajqc w Doktorze Faustusie 
postae oblqkanego artysty, Adriana Leverkuhna, ktorego najwi~ksze 
dzielo pocz~te pod "szatati.skim" wplywem kr~tka bladego - Apo
calipsis cum figuris - bylo jakby artystycznym przeczuciem hitle
rowskiego szalenstwa . / 

Z drugiej strony humanizm czysty, odci~ty od losow i cierpieti. 
ludzkich, wyabstrahowany z konkret6w Zycia, moze zwyrodniee 
w intelektua lny system r6wniez zbrodniczego terroru, jak to po
kazal Hermann Hesse w jednej z najwi~kszych powiesci naszego 
wieku - GTa szklanych paciork6w. Hermann Hesse, wielki huma
nista narodu niemieckiego, pot~pil wojn~ juz w 1914 roku, co odpo
kutowal wygnaniem z ojczyzny .na cale Zycie. Tomasz Mann apro
bowal jeszcze motywy niemieckie pierwszej wojny; dopiel"O W dru
giej zdobyl si~ na pot~pienie bezwzgl~dne i na emigracj~. W czasie 
pierwszej wojny Romain Rolland r6wnieZ pot~pH wojn~, chociaZ 
Francja byla krajem napadni~tym. Jak Hesse, musial opuscie ojczy
zn~. Nie m amy prawa oSqdzae ich postawy, obaj zamieszkali w Szwaj
carli i zawarli dozgonnq przyjaiti.. 

W zadnym systemie spolecznym i pati.stwowym nie jest latwo bye 
humanistq i spelniae czynnie r6wniez postulat etyczny humanizmu: 
uznawanie ,czlowieka za wartose najwyisz!\. Zycie wymaga aktyw
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n~sci, aktywnose wzmaga egocentryzm i iqdz~ wladzy. Powstaje 
bl~dne kola. Nie t ylko wsp6lczesne systemy spoleczne, religijne i po
lityczne w praktyce m e 'Spelnia jq postulat6w humanizmu, ale nawet 
idee filozoficzne przenikajqce swiat in telektu, noosfer~ Teilharda de 
Char din, nawet sarna koncepcja Teilhavdowska - dalelGe bywajq 
00 huma:nizmu. Jako pr zyk lad niech posluzy egzystencjalizm Sartre'a. 
Chociai symplifikacjq byloby s treszczenie go slowami : "pieklo to in
:ni" , n:iemnie j Sartre te w lasnie slowa w ypowiedzial. Egzystencjalizm 
humanistyczny usilowal stworzye jego wie1k:i r ywal Camus w Micie 
Syzyja, a przede w szystkim w Dzumie. Nie genetyka ~ biologia rno
lekularna, lecz f ilozofia b iologii t ej, sformulowan a przez laureat a 
Nobla - J acques Monoda, jest w swej tresci, mimo pozor6w, nie
humanistyczna. Wykrycie m echanizmu replikacji bialka za pornOCq 
kodu DNA i RNA dalo asumpt do zupelnego zdeterminowania feno
menu ludzkiego i do okreslenia go, jak to uczynil Monod, slowa:mi 
Demokryta : "Wszystko, co istnieje w kosmosie, jest wynikiern przy
padku i koniecznosci" (Le hasard et La necessite). Moze to nawet jest 
prawda, ale prawda naukowa,a wi~c na pewno nie absolu tna i nie 
ostateczna. 

Claude Levi-Strauss, gl~boko humanistyczny w Smutku tropik6w 
i w My§li nieoswojonej, twO'I'zy teorie stru'kturalizmu e tnograficzne
go, ograniczajqcq swobod~ wyboru i determinuj!lc!l ludzkq aktyw
nose wedlug niezmiennych stereotyp6w. Wreszcie, wielki mag Za
chodu, Kanadyjczyk Marshall Mac Luhan, przypisuje ogromny 
wplyw na spolecznq osobowose czlowieka srodkom m asow ego prze
kazu - mass m edia - przedluzaj!lcym jego zmysly i czyniqcym 
z r6znorodnego swiata jakby jednq duzq wiosk~. 

Tak (z wielkim uproszczeniem) odbiera t~ intelek tualn!l wsp61
czesnose czlowiek szukajqcy wartosci humanistycznych , iyjqcy 
w swiecie koniecznego post~pu. Trudno si~ dziwie, ze cz~sto dopiero 
choroba, stan patologiczny, ulatwia mu znalezienie tych wartosci; 
czyzby dla tego, ie oslabiajqc biologicznq witalnose harnuje takze 
g16wny czynnik antyhumanistyczny - egoizm, zqdz~ znaczenia i wla
dzy? 

Humanizm indywidualny jest rowniez, a moze przede wszystkim, 
postulatem moralnosci, m ezaleinym od systemow religijnych i spo
lecznych, moralnosci bezinteresownej , bez teodycei i bez sankcji 
wedle okreslenia XIX-wiecznego filozofa, J . M. Guyau. Czy moze 
jednak istniee humanizm w zbiorowosci.ach zorgam zowanych, huma
nizm :narodow i panstw, b~d!lcych w swej istocie zbiorowej a-moral
nymi, poza poj~ciem dobr a i zla, poddanych parabiologicznym pra
worn walki 0 Ibyt, k torej id ealem byloby opanowanie swiata, a rze
czywistosciq jest koegzysten.cja regulowana koniecznosciq zachowa
nia rownowagi sil? Niewqtpliwie istniejq spoleczeiistwa i pailstwa, 
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ktare potrafiq zachow ac harmoni~ WeWiIl~trznq, r6wnowag~ mi~dzy 
wzrostem d6br materialnych a humanizacjq stylu iycia. Przewam ie 
Sq to panstwa male, 0 ustroju liberalnym, nieraz politycznie neutral
ne. Mom a 'by zastosowac do nkh per analogiam poj~cie zdrowia, 
prawidlowej homeostazy. JednakZe cenq, jak q m ale narody i m ale 
panstwa placq za to zdrowie spoleczne, umozliwiajqce numanistycz
ny spos6b zycia jest prowincjonalizm, kt6ry hamuje wielkie wzloty 
tw6rczego humanizmu. Przykladem symbolicznym (nie chc~ bowiem 
wymieniac panstw Europy) moze bye Nowa Zelandia. 

Jezeli jednak u jednostki proces patologiczny czasem pogl~bia 

tw6rczosc i humanistyczne wartosci zycia, t o w zorganizowan ych 
zbiorowosciach prowadzi zawsze do kl~ski hum anizmu i jako stylu 
zyci.a zbiorowego, i jako mozliwosci swobodnego r ozwoju psychicz
nego i artystycznego czlowieka. Patologia spoleczenstw, narod6w 
i panstw jest zawsze antyhumanistyczna. ato kilka pr zyklad6w tej 
patologii, 0 kt6rej wiemy z ,niedaWiIlych tragicznych dQswiadczen, 
ze nie zawsze bywa tylko metaforq. Gl6d - gl6wn y rozdzial pato
logii spoleczenstw tak zwanego Trzeciego Swiata i t ak zwanych, jak 
na ironi~, kraj6w rozwijajqcych si~ - jest patologiq w skali glo
balnej, lecz i zagadnieniem moralnym. Za jego przyczynq wi~cej niZ 
polowa swiata jest a priQri wylqczona z mozliwosci humanizmu. Tam, 
gdzie umierajq z glodu-dzieci, kontemplacja dziel sztuk i i abstrakcyj
na tworcrosc artystyczna bylaby cynizmem, atrofiq sumienia. A jed
nak tylko humanisci dla ratowania nie tylko zycia glodujqcego 
czlowieka, ale i jego waroosci i godnQsci moglib y si~ pr zyczynic do 
przezwyciE;zenia bezmiaru egoizmu p anstw dobrobytu , z panstwami 
naftowymi wlqc2m.ie, i rozpoczqc prac~ nad zorganizowaniem polity
ki i ekonomii swiata, kt6ry przeciez juz jest system em naczyn po
lqcronych. Przytaczam slowa francuskiego pisarza Rene Dumonta : 
"Egoizm zaopatrzonych jest nie do utrzymania na dluzszC\ met~. Na 
pr6zno wyobrazamy sobie mozliwQsc istnienia wysepek dobrobytu 
w swiecie skazanym na n~~. W rzeczywistosci mozliwosc glodu 
powszechnego zarysowuje si~ na rok 1980. J ezeli spoleczenstwa 
uprzemyslowione nie rozpoCZllq natychmiast z calq 'energiC\ rozpro
wadzania w swiecie ich techniki i dobrobytu - zostanq ogarni~te 

kataklizmem, kt6rego proces juz si~ rozpoczql." 
Przyklad drugi. Nacjonalizm. Poczucie narodowe, jeden z gl6w

nych czynnik6w, ciqgle jeszcze ksztaltu jqcych mor alnosc, kultur~ 
i osobowosc czlowieka, jakze latwo degraduje si~ w nacjonalizm, 
gdy sprawy narodu uwaza za waZniejsze od spraw og61noludzkich . 
Nacjonalizm jest ci~zkq chorobq moralnq, negujqcq czlowieka jako 
wartoSc. Przytaczam znow slowa Boleslawa Micinskiego 0 francus
kim prekursorze n acjonalistycznego totalizmu - de Maistre : "Za
bavme slowo "cziowiek » - pisal przed laty de Maistre, oblqkany 
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wyznawca oblqkanego nacjonalizmu - zabawne slowo «czlowiek». 
Nie spotkalem nigdy czl'owieka. Spotkalem tylko Wlochow, Rosjan 
czy Francuzow. Dia de Maistra ... jednostka byla fikcjq, rzeczywisto
sciq byla zbiorowoSc, narod." 

Nacjonalizm agresywny jest, ex definitione, antyhumanistyczny, 
lecz jeszcze bardziej antyhumanistyczny staje sil'; nacjonalizm narodu 
ujarzmionego, zagrooonego. Najwil';kszq zbrodniq hitleryzmu przeciw 
kulturze i najtragiczniejszym skutkiem drugiej wojny stal sil'; prze
rost nacjonalizmow w calej Europie, oofnil';cie sil'; kulturry humani
stycznej moze 0 cale stulecie. Jednosc Europy po drugiej wojnie 
staje sil'; ooraz bardziej nieosiqgalnym mitem. Paul Valery przed 
wojnq pisal: "Europa bl';dzie ukarana za swojq politykl';, pozbawiona 
bl';dzie wina, piwa 'i spirytualii. No, i innych rzeczy." 

Trzecim procesem patologii zbiorowosci, trwale naruszajqcej ho
meostazl'; spolecznq jest wyscig industrializacji, koniecznosc wsp6l
uczestnictwa w postl';pie, wzrost dobrobytu kosztem oddania sil'; 
w niewoll';, doslownie i w przenosni, tasmie produkcyjnej, dehuma
nizujqcej pracl';. Wedlug jednego z wielu magow Zachodu - Her
berta Marcuse'a - sposob, w jaki wspolczesna spolecznosc przemy
slowa zorganizowala podstaw~ technologicznq, prowadzi jq do nad
uZyc. Chodzi nie tylko 0 uniformizacjl'; za pomocq terroru, lecz row
niez 0 ujednolicenie ekonomiczno-techniczne, nie terrorystyczne, kto
re dziala, organizujqc potrzeby, w imi~ falszywego interesu ogolnego. 
Marcuse oczywiscie mowi 0 chorobie industrializmu kapitalistycz
nego - jednym z jej objawow byly rewolty studenckie. 

Cechq patologicznq spoleczenstw zorganizowanych panstwowo 
ktOrej wspolczesnq miarq jest posiadanie broni jqdrowej - jest dq
zenie do mocarstwowosci. Dawniej okreslano jq mianem imperia
lizmu. Po drugiej wojnie swiatowej pojl';cie mocarstwowosci zostalo 
pozbawione wszelkich elementow moralnie i kulturalnie pozytyw
nych . Libido dominandi zbiorowosci jest nieodlqczne od akceptacji 
wojny, czyli usankcjonowanej zbrodni, jako instrumentu 'polityki 
i sHy zbrojnej, jako mozliwosci najszybszego i najskuteczniejszego 
zamor dow ania przeciwnika. Wyrazem humanistycznego optymizmu 
jest n azwamie tej cechy upanstwowionych spoleczenstw - patolo
giq. S qdzl';, ze d ia wi~kszosci ludzi, a w kazdym razie dia wil';kszo
sci obywateli wielkich panstw, ta patologia jest wlasnie normq, wy
razem zdrowia, wzrostu, sily, tl';Zyzuy, t akiego czy innego way of 
life. A jednak dla nas - jak powiedzial Tuwim - zamyslonych 
przechodniow - to jest choroba. Mocarstwowosc utajona, czajqca 
sil'; w stanie pozornej rownoSci, toleruje u siehie istnienie a nawet 
dzialanie nielicznej zawsze grupki humanistOw. Czasem nawet afi
szuje sil'; nimi dla zamanifestowania swej rzekomej dobrej woli 
i liberalizmu. Natomiast mocarstwowosc w stanie agresji zazwy
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czaj pod haslami ideologii nacjonalistycznej niszczy wszystkie obja
wy humanizmu z konsekwencja, i okrucienstwem. Ci, ktorzy ocaleli, 
jak krople z wyciskanej ga,bki wyplywaja, z wlasnego spoleczenstwa 
i ratujq siebie i swoj humanizm na emigracji. Tak dzialo si~ w Niem
czech hitlerowskich. 

W spoleczenstwach, ktore poniosly kl~sk~, dzieje si~ podobnie. 
Niezwykly przyklad stanowi wykrwawienie intelektualne Polski po 
przegranej wojnie 1831 roku - i ten nie spotykany w dziejach kul
tury rewanZ w wymiarach duchowych - Wielka Emigracja. Zwy
ci~ski agresor jest przest~pcq podwojnym. Dehumanizuje, czyli tlu
macza,c doslownie, odczlowiecza nie tylko wlasnych obywateli, na
kazujllc im, jak to robili hitlerowcy, bye zbrodniarzami, lecz row
niez dehumanizuje ofiar~ , panstwo pokonane, narod uciemi~Zony, 
kt6ry dla odzyskania praw i niepodleglosci gotow jest popelnic ' ka:i
d!l zbrodni~, a w celu swoich dqzen znajduje rzeczywiste czy pozor
ne usprawiedliwienie. Niewola narodu jest rownie:i choroba" stanem 
patologicznym, uniemo:iliwiaja,cym lub utrudniajqcym spelnianie po
stulatow humanizmu. Walka o' wolnosc, 0 zdrowie, 0 przywrocenie 
pon adnarodowej wartosci czlowiekowi jest wtedy obowiqzkiem na
czelnym. Lecz czy walka wszystkimi sposobami i za kazdq cen~? 
Czy po trupach niewinnych ofiar porywaczy, kidnaperow, uprowa
dzajl:lcych samoloty, mordujqcych bezbronnych na stadionach? Wal
ka 0 wolnosc? - oczywiscie. Obowiqzek moralny, ale czy koniecz
nie zdradl:l i nikczemnosciq? Sl:ldz~, ze Gandhiemu obce byly postu
laty europejskiego huri:J.anizmu, a jednak on w XX wieku potrafil 
walk~ 0 wolnosc swego narodu przeprowadzic w sposob humani
styczny. Symbolem tej walki i jej or~zem stal si~ kolowrotek w kaZ
dej hinduskiej chacie. Ale Gandhi zwyci~stwo zawdzi~czal r6wniez 
humanistycznym walorom przeciwnika. Anglikom lnie przyszlo na 
mysl, ze ludzi z kolowrotkiem mozna by zamykac w obozach kon
centracyjnych lub spalic w kr ematoryjnych piecach. 

Wallenrodyzm jest dehumanizacjq absolutnq. Skutkiem jego, na
wet gdy cel zostal osia,gni~ty, jest relatywizm moralny, ciqza,cy zlo
wrogo do dzis na naszym zyciu spolecznym. Slowacki zdawal sobie 
z t ego spraw~ i z subtelnq ironia, pisal: "Wallenrodycznosc czyli 
wallenrodyzm, ten wiele zrobil dobrego - najwi~cej. Wprowadzil 
pierwszy do zdrady metodyzm - a z jednego zrobil zdrajc6w sto 
tysi~cy." 

Zbrodnia rozbior6w Polski obciqza do dzis sumienia i dzieje Euro
py. Dehumanizacja narodu pozbawionego wolnosci, to choroba zbio
rowosci, gorsza od niewoli politycznej. Walka jako obowia,zek mo
ralny, "gwalt niech si~ gwaltem odciska", "tak, zemsta, zemsta, 
zemsta n a wroga, z Bogiem, a chocby i mimo Boga". Dram.at Kon
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r ada: "Rza.dzic jerk ty, w szystk:inri, zawsze i tajemnie ... a je.ze1i 
si~ sprzeciwia., niechaj zgina. i przepadnq ... zaklinam, daj mi 
wladz~ !". 

Amtyhumanistyczny, patologiczny lIlacjonalizm n arodu zniewolo
nego jest naturalnq reak cjq wywolana. antyhumanistycznym, zdo
bywczym nacjonalizmem agresor a. I tak bl~dne kolo si~ zamyka. 
Czy nie czas przerwac to bl~dne kolo zasadrriczq zmiana. struktury 
osobowosci wszystkich lu dzi? Humanizacjq wyobraien ksztaltuja.cych 
przyszlosc od wczesnego dziec:instwa poprzez wychowanie i szkoly? 
W czasie najgl~bszej nocy niewoli, po upadku Powstania Listopado
wego, powstala na emigracji idea zbawienia Polski 'bez uzycia sHy. 
Idea, ktora. juz w spolczesni uznali za m ajaczenie chorobowe, za pa
tologi~ zbiorowosci. Idea ta w dzisiejszych podr~nikach historii 
literatury jest ocemalIla negatywnie, a nawet wyszydzaJna jako zbio
rowy obl~d. Mam n a mySli mesjanizm polski. Mozna nie uwzgl~
niac czynnika metafizycznego m esjanizmu, pozostanie cZ)mnik ziem
ski - doskonalenie moraIne calego narodu, promieniu ja.ce zbawien
nie na inlIle narody. Da.zenie do zhumanizowania spoleczenstw, aze
by wzajemnie dla siebie przestaly Ibye egzystencjalnym ziemskim 
pieklem. 

Zacza.1em fragmentem z dzienruka Slowackiego. Zakoncz~ cytatem 
poety, ktory choc spoczyWa na Wawelu, bo kr610m jest rowny, nie 
rna dota.d w Polsce pomnika: 

"Bo rue ten , 00 w pieklo wierzy 
Tej starej siatki paj~czej 
Gdzie.s lIla plomienistej t~czy 
Plonqcej - duchem si~ l~ka, 
Ale t en, przed kt6rym ~ka 
Ten swiat obj~ty ramiony 
Miloscia. serca skruszony 
Z tajemnic wyspowiadany 
J ak nimfa jasna i zlota 
Ten tylko b~dzie wpisany 
W ostatnie ksi~gi zywota".3 

Witold Juliusz Kapuscinski 

Cytaty Slowacldego na podstawie ksl~:!;ki: Ja Orteu.sz, pod red. Mariana BI
zana, PIW 1974. 
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Z MYSLI WSPOt.CZESNEJ 

JAN GROSFELD 

o PRZYSZlOSC EKONOMII 

Objaerrianie mysli i Itez Bouldinga nie wydaje si~ ikonieczne. Ta
lent pisarSki, przejrzystosc i logika rozumowania, j~zyk ,prosty a nie 
w qsko profesjonalny czyniq jego rozwazania dost~pnymi nie tylko 
ekonomistom, nie tylko specjalistom nauk spolecznych, ale w szyst
kim, k torzy zainteresowani Sq poruszanymi przez Bouldinga kwe
stiami. A problemy te Sq tak Ibardzo zroznicowane, iz znajdq od
biol'C~ w kawych warunkach. Barierq rniekiedy okazac si~ moze 
niedost~pnosc oryginalu. Probujmy, w skromnym na razie zakresie, 
jq pOkQnac. 

B1isko 80-let'lli dzis Kenne th E. Bou1ding przybyl do Stanow 
Zjednocwnych z rodzinnego Liverpoolu w roku 1932 i od tego cza
su wykladal na U.cznych uniwersytetach amerykanSkich: University 
of Chicago, Colgate University w s tanie Iowa, University of Michi
gan, Wlreszcie rw Lnstitute of BehaviQural Science na Uniwersytecie 
w Colorado, gdzie jest profesorem ekonomii. Byl prezesem Amery
kanskiego Tow arzystwa Ekonomicznego i Mi~dzynarodowego Towa
rzystwa Badan Pokojowych, czlonkiem wielu innych . 

Boulding jest ekonomistq, ktorego wydbraznia i i dee przek raczajq 
gracnice zarowno nauk n aturalnych ja.'k i spolecznych . Jego intelek
tualne zainteresowania w znacznym stopniu koncentrujq si~ na 
wartosciach religi jnych i etycznych . OpubHkowane prace swiadczq 
o szerokosci horyzontow. Sq to zarowno PQdr~czniki ekonomii (Eco
nomic Analysis), jalk i r021praJWY z dziedziny metodologii ekonomii 
(Economics as a Science), og6Jnych problemow wiedzy, czy filozofti 
ekonomii, ekonomicznych zagadnien pokoju , rozbrojenia i wojny 
(The Econom ics of Peace, Conflict and De fense), wspolzaleznoSci 
r oZilych aspektow rozwoju ludZkosci (Beyond Economics, T he Orga
nizational Revolution, The Meaning of Twentieth Century, A Pri
mer for Social Dynamics) . Niezwykle interesujqcq i nowatorskq po
zycjq jest Economics of Love and Fear, tralktujqca 0 pomijanych 
lub niedostrzeganych dotqd jecLnokierunkQwych, nieskompenoowa
nych przeplywach srodk6w. Boulding jest autorem i wsp61autorem 
wartosciowych prac z dziedziny m at ematycznycll metod w ekonomil 
i programowauUu (T he Linear Programm'ing). Tym ciek.awsze ~ 
jego proby w yjscia ,poza wqsko poj~q ekonomi~,poll\czenia jej 
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z innymi naukami 0 czlowieku i jego srodowisku oraz u jawnienia 
ogolnoludzkiego w ymiaru zjawisk ekon omicznych. 

Wydaje sif;, ze smialo moma zar yzykowac twierdzenie, iz n auka 
ekonomiczna od dluzszego czasu znajduje si~ w stanie swoistego 
kryzysu niemoZnosci. Rozwoj ekonom ii do polowi XX wieku ce
chowala wzrastajqca troska 0 jej ,,naukowy" charakter. Kwanty
fikacja,. zaleZnoSci funkcjonalne, w reszcie budowa modeli ekono
micznych mialy stanowie 0 przynaleznosci ekonomll do grona nauk 
bliZszych naukom scislym i przyrodniczym niz plynnym, niepew nym 
n aukom spolecznym. Usilowania te, ktorym m e moma odmowic 
znacznych sukcesow , wyksztalcily sposob myslenia, wobec ktorego 
od lat narastal cor az silniejszy sprzeciw. Sprzeciw ten powodowa
ny jest wzrastajqcil swiadomosciq wspOlzalemosci zjaw isk spolecz
nych, ekonomicznych, pol1tycznych i kulturowych, ograniczeniem 
ekonomii do badania sfer tradycyjnie pojmowanych jako ekono
miczne, cor az wi~kszym stopniem skomplikowania dokonujqcych 
si~ procesow spolecznych, wreszcie odrzucaniem kolejny;ch team eko
nomicznych jako nieadekwatnych do r zeczywistosci. Obserwujemy 
wi~c niejako prob~ pow rotu - t yle, ze na wyzszym .poziomie - do, 
uzywajqc nowomodnego w yrazenia , zintegrowanego widzenia ota
czajqcego nas swiata i jego interpretacji. Oznacza to z jednej strony 
wskazanie na pozaekonom iczne aspekty (pr zyczyny, skutki, r elacje) 
problemow ekonomicznych or az n a ekonomicznq tresc zjawisk od
bieranych jako nieekonomiczne. Tu w laSnie godne podkr eslenia Sq 
zaslugi Bouldinga. Jego zdaniem, swiat nie da si~ podzielic na eko
nomiczny (jednostki gospodarujqce) i nieekonomiczny (np. Kosciol, 
czy panstwo). Rozwoj nauki ekonomicznej nie moze ograniczac si~ 

do instytucji ekonomicznych. Wszystkie organizmy spoleczne po
siadajq wymiar ekonomiczny 0 tyle, 0 ile uczestniczq w szeroko 
poj~tym procesie wytwarzania, konsumpcji i wymiany. Idealem 
bylaby, wedlug Bouldinga, zintegrowana analiza spoleczna, w kt6
rej mozliwe okazaloby si~ skonstruowanie i rozwini~cie pewnego 
continuum teoretycznych modeli, ktore by uwzgl~dnialy elementy 
takie, jak na przyklad panstwo, Kosciol i tp. - i dalej poprzez szko
l~, zwiqzek pracowniczy, czy organizacj~ rolnik 6w az do nowocze
snej korporacji i calej gospodarkLl Mozliwe winno bye zbudowanie 
modeli wzajem nego oddzialywania tych element6w, przy czym au
tor zdaje sobie spraw~ z nieco utopijnej lub co najmniej niezwykle 
odleglej w czasie perspektywy zrealizowania takiego celu. Chodzi tu 
raczej 0 wskazanie pewnego kierunku rozwoju nauk spolecznych, 
a w szczegolnosci ekonomii. Postawa taka rna r6wniez bardzo istot
ne znaczenie dla polityki ekonomicznej, bowiem wszelkie reformy 
spoleczne powinny bye podejmowane ze swiadomosciq calego sro

- 1 A Reconstruction of Economics. New York, 1950. 9. 5. 
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dowiska ek:ologicznego, w ktorym b~dq realizowane. W przeciw
nym razie przynioSq one niepozqdane efekty. Przy t e j 6kazji Boul
ding wprowadza poj~e ekosystemu w ekonomii, charak teryzujqce 
calosc stosunkow i warunkow istnienia danego zjawiska czy pod
miotu ekonomicznego. 

Szczeg61nie interesujqce wydajq '5i~ uwagi Bouldinga wiqzqce 
ekonomi~ z etyk q, moralnosciq i religiq. Jasnosc wykladu w dru
kowanym poniZej tekscie i w przyszlym numerze Znaku 2iwa1nia, 
jak pCl!wiedzieliSffiy, od obowiqzku komentarza. Warto n atomiast 
podkreslic znaczenie takiej analizy dla samej ek:onomii i jej przy
szlosci. Powqtpiewanie w przyda1Jnosc ekonomii nie jest postaw!\ 
zupelnie nowq i nieuzasadnionq. EkonomiSci nie mOg'q nie liczyc 
si~ z opini!\ 0 nich samych i 0 dzialalnosci, ktorq uprawiajq. Wy
pchni~cie ek()[lomii n a szersze wody, jak propon uje to Boulding, 
ujrzenie czynnika e'konarnicznego w rozmaitych sferach lu dzkiej 
egzystencji oraz, co niezwykle istotne, uswiadomienie e tycznego 
wymiaru zjawisk i decyzji ekonomicznych , wszys tko to daje tej 
nauce sza~ uzyskania nowej, przyszlosciowej dynamiki rozwoju. 
Ekonomia musi odnosic si~ do innych dziedzin wiedzy i zachowan . 
Boulding wierzy, ie sposob myslenia ekonomist6w moze byc uzy
teczny dla swiata. Jest on swiadom zarowno trudnosci ekonomii 
jako nauki, jak i ewentualnych komplikacji czy nawet kataklizm6w 
w rozwoju ludzkoSci, kt6re moglyby podwazyc podstawy nie tylko 
ekonomicznej nauki. Na pytanie jednak zawarle w tytule jedn ego 
z rozdzialow iksiClZki Bouldinga Economics as a Science, kt6re 
brzmi: "ezy ekonomia jest nie2Jb~dna?" autor odpowiada twierdz!\co. 
Jcili jego rozwazania SCl niekiedy zbyt ogolne, czy nie zawsze reali
styczne w swym maksymalizmie, to dzi~ki takiej wla.snie postawie 
i tworzeniu nowych podstaw filozofii ekonomii Boulding zdobyl 
trwalCl pozycj~ w historii mysli spolecznej. 

Jan Grosfeld 

KENNETH E. BOULDING 

ETYKA I BIZNES * 
Zarozumialstwem byloby, gdyby zwykly e'konomista oomielil si~ 

proponowac kompletnq teori~ etycznq. Nie moma jednakie w ogole 
zajClc si~ problemem zawartym w tytule bez pr6bnego zarysowa
nia teorii etycznej. 

• Beyond Economics. EIS4l1a Oft SOctetll, ReUgioA and Ethtcs. Ann Arbor, Mi
chJlan, 1968. Rozdzlal: Ethics anll bus.lnesB. 
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Nie jest niezb~dnym zalozenie, iZ jeden zespol zasad etycznych 
kieruje ipost~powaniem we wszystkich sferach zyda spolecznego 
i we 'Mszys1Jkich rolach, jakie przypadajq jednos1Jce. Niemniej , je
zeli mamy mowic 0 zasadach etycznych .cz~sci spoleczenstwa i 0 pew
nym tylko aspekcie ludzkiego zachowania, musimy w idziec je w r a
m ach szerszego systemu ety,cznego. Nawet t ylko jako arna;torski 
filozof~moralista .czuj~, ze konieczne jest wypowiedzenie si~ w spra
w ie ogo1nych zasad etycznych, zanim zastosuj~ je do spoleczenstwa 
biznesu. 

Pierwszq zasadq mojej teorii etycznej jest, iz k aidym zachowa
niem jednostki ludzkiej ki eruje system wartosci, tzn. pewien system 
preferencji. W tym sensie kaidy posiada indywidualny syst em ety
czny. Bez zespolu wartosai, zachowanie [czlowiekaJ jest niewytlu
maczalne. Narwet jesli je go zachowanie rna char ak ter przYlpadkow y 
i nieracjona1ny, to najprarwdapodohniej cElatego, iZ przyp isuje on 
wysokq wartosc przypadkowosci i nieracjonalnosci. Takie widzenie 
ludzkiego zachowama wywodzi si~ g16wnie z teorii ekonomic:anej . 
Ekonomilsta mysli 0 zachowaniu w rk ategoriach w ylbocu . W~dzi. on 
jednostk~ stojqCq w kai:dym momencie wobec kilku alternatywnych 
wyobraZeiJ. . mozliwej przyszlosci, z ,jd orych wybiera jedno. Wy1bor 
jednego z mch dowodzi jego wyzszej wartosci dla danej jednostki 
aniieli pozostalyc'h wariantow wyboru. Dla ekonomisty system war
tosci jest systemem hierarchicznym. P atr zymy na mozliwe ksztalty 
przyszlosci i szeregujemy je ... pr zez co ekonomista rozumie funkcj~ 
U'zytecznosci lub ddbrlObytu .. . W t akim uj~ciu n awet n ajgorszy 
z ludzi rna oczywiscie SWq wlasnq etyk~. J esli 'ktos woli byc okrut
n y, malodusZiny i perfridny , wyraZa s ystem w a'I'tosci, lkitor y wys-oko 
ocenia te rodzaje zachowani a. 

Oczywiscie sarno s twierdzenie, ze kaidy :aachowuje si~ zgodnie 
z wlasnym systemem wartosci nie rozwiqzuje problemu 'teorii et yc.z.-. 
nej, ktorej podstawowym dylematem jest ustalenie zas ady wylboru 
wsrod mozliwych indywidual:nych sys temow w artosci .. . Podobnie 
jak problem wyboru mi~dzy alternatywnymi wariantami rprzyszlo
sci, istnieje 'problem wyboru sposobu wyboru jednego z tych warian
tow . Zaklada si~, ze sposrod w szystkkh moZliw ych sposobow wy
boru - ,to znaczy ze wszysbkich mozliwych systemow wartosci 
tylko jeden jest "prawidlowy" lub "najlepszy". To wlasnie jest 
e tyczny system w ar tosci. 

Problemem etyczny.m jest us talenie wlasnej, indYW1dualnej ety
ki. Niektorzy mogq chciec dowodzic, iz wyb6r ten w rzeczywistosci 
nie je5't dost~pny jednostce, a jej oSOIbista e tyka stanowi po pro
stu r ezultat zyciowego doswiadczenia oraz romych kar i nagrod 
jako kon:sekwencji rozmait ych ,cID.alaii. Jesli jednak zakladamy moz
liwosc w yboru w og61e, to wydaje mi si~, ze musimy przyjqc moz
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liwoSC wyboru wsr6d s ystem6w w artosci, tak sarno jak wsr6d moz
liwych wariant6w przyszlosci. Determinizm, k t6ry wyklucza pro
blem etyczny, wyklucza row niez mozliwosc: r acjonalnego zachowa
nia w ogole . 

.Nie jest mozliwy aprioryc2my dowod zadn ego twierdzenia teorii 
etycznej . Oznacza to, ze ,nie mozemy osiqgnqc reguty wyboru, k t ory 
by zawsze dawal najlepszq etykE;! osobistq ty]lko dziE;!ki samemu 
procesowi rozumowania logicznego, ,bez odwolania s iE;! do swiata 
doSwiadczenia. Nie rwynilk a stqd jednak, ze prdblemy etyczne sq 
zasadniczo nierozrwiqzywalne. Th:udnosc polega na ograniczeniu pola 
wyboru w SI-ad indywi'dualnych systemow etycznych. Nie jesteSmY 
w stanie tylko za pomOCq ,czystego rozumowania ograni czyc wyboru 
do jednego systemu. Nie oznacza to jednak , iz jaldekolwiek ograni
czenie jest mozliwe ... Tyle tylko , ze im bardziej ograniczamy pole 
wyboru, t ym trudniejsze staje siE; jego dalsze ograniczenie. Niekt6
rzy na przyklad mogq nie byc sklonni do wykluczenia ,tych syste
mow wartosci, ktorych skutkiem jest niedola, jeSli ich wykluoze
nie oznaczaloby rownoczesnie rezygnacjE;! ze szlachErtnosci i twor
czoSci . Wydaje si~, ze rozwiqza niem jest sytuacja, w ktorej m amy 
pewnq ilosc odmiennych kultur, z ktarych kazda zawiera innq za
sad~ etycznq ... Jednq z wielkich zalet podzialu p racy, ojak zwrocil 
uwag~ Durkheim, jest to, jz umozliwia on istnienie rozmaitych sub
kUltUT i oprzeto roznorodnych systemow etycznych w r amach SzeT

zego s poleczenstwa. Nie jest kanieczne narrucan ie jecl:riego syste
mu etycznego calemu spoleczenstwu. 
Twierdz~ dalej, ze odpowiednio do k azdej kultury lu b subk ultu

ry :istnieje system etyczny, ,ktory jednoczesnie tworzy jq i jes t ,przez 
niq rtworzony ... Zmiany w s ystemach etycznych prowadzq nieunik 
nienie do zmian w systemie spolecznym i odwrotnie. 

Tam, gdzie jawny system etyczny, np. etyka chrzescijailska za
wiera elementy nieodpowiednie do sy stenm spolecznego, w ktorym 
jest osadzony, moze on pozostac systemem jawnym, bowiem sy
s tem ukryty, wedlug ktorego ludzie w rzeczywistosci dzialajq, jest 
inny. Skqrunqd, system jawny wywiera staly nacisk na spoleczen
s two, w ktorym jest uznawany. Fak tycznie, dynami'czny charakter 
spoleczeilstwa zalezy cz~to od wystE~powaniapewnego napi~cia mi~ 
dzy jego jawnym a ukrytym systemem etycznym. Kultura, w k t orej 
oba te s ystemy w:spoldiwi~zq d iW iktorej nie rna hipokryzji, jest 
w sposob godny ubolewania nieruchom a. Tarn, gdzie istnieje hlpo
kTyzja :iJstnieje tez, w rarnach tej sarnej Imrtury, sila rprqca do zmian. 
Natomiast tam, gdzie 'brak jawnych idealow, proinia moze zostac 
wypelniona przez nowe idealy, dostooowane do praktyki. Dlatego 
wlasn ie spoleczenstwo 0 niepraw dopodobnych idealach bE;dzie za
pewne wykazYiwalo 'szczegol'llie w yookq dy;namik~ , ,poc1czas gdy iSpo
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leczenstwQ '0 idealach n a miar~ mQZliwQsci pozostanie w sta
gnacji. 

Chcialbym podkreslie wi~c, ze m usimy Qdrzucie ten rQdzaj etycz
n ego relatywizmu, wedlug kt orego w szys tkie odpowiedzi etyczne 81\ 
row nie uprawnione, tak sarno, ja:k m usimy o dnucie r elatywizm lrul
tu rowy, ktory w.:z:brania si~ przed .postawieniem pytarria 0 wartosc 
k ultury. Wprawdzie nie mozemy t r aktowae norm etycznych w spo
sob absolutny tzn. niezalezny od srodowisk a kulturowego, jedn ak 
problem et yczny w kazdej k ulturze jest problemem znaCZqcym, bo
wiem w arto zazwyczaj postawie p ytarrie 0 to, czy mozliwe SCi roz
wiqzania Iepsze od aktualrrie przyj~ego . Spoleczenstwo, 'ktore prze
s taje stawiac to ·pytanie i rrie analizuje samego siebie w 'kategoriach 
e ty<:znych skazane jest n ajpr awdopodobrriej na stagnacj~ i ewen
tuaIny u padek. 

Zarrim zastosujemy powyzsze zasady do etycznych pro'blemow 
spoleczenstwa biznesu , zatrzymam y si~ k rotko .przy chara'k:terze sy
stemow spoleczny ch w og6le, bowiem powinrrismy widziee spote
czenstwo biznesu jako specjalny przypadek wsr6d mozliwych sy
stemow spolecznych. SpoleczeiJ.stwo biznesu definiuj~ jako system 
spoleczny , k t6ry zorganizow any jest prze de w'szyst'kim poprzez insty
tucje wymiany. Wymian a jednakZe nie jest jedynym czyrurikiem 
organizu jqcym systemy spole<:zne, n awet w przypadku spole<:zenstwa 
biznesu . System spoleczny s'klada si~ zasadrriczo ze stosunk6w mi~ 
dzy osobami . Bardziej precyzyjnie moglibysmy go zdefiniowae ja
ko system stosunk6w mi~dzy rolam i, gdyz bardzo cz~sto nie osoba 
jako taka rna tu znaczenie, lecz osoba .grajqca pewnq rol~, przy czym 
osoba przyjmowae moze wiele r6l na przest rzeni zycia. Tak wi~c 

konflik t rol w ewnCitrz osoby bylby zasadniczym problemem syste
mu spolecznego. Istnieje oczywiscie m n6stwo st-osunkow, ktore Sq 
mozliwe mi~dzy osobami i wsr od rol. J ednakZe wi~kszose ich moina 
sklasyfikow ae w trzech glownych kategoriach. Pierwszq stanowi sy
stem grozby, w k torym jeden m owi do drugiego : "Zrab dla mnie 
oos milego a jezeli nie, to ja zrobi~ tobie cos przykrego" ... System 
grozby jest jedn ak niestabilny. Zmierza O'n do przeksztalcenia si~ 

z jedn06tronnego sy stemu grozby, ktory jcili niekwestionowany , jest 
silnym czynnikiem orga nizujqcym, w dwustronny system grozby 
Iub odstraszania: "Jesli z robisz mi cos zlego, to i ja zrobi~ rowrriei 
tobie". Odst raszanie st anowi wewn~trznie niestabilny system spo
leczny, bowiem grozba moze by e czynn ikiem organizujqcym tylko 
tak dlugo, jak dlugo pozostaj e w iarygodna, a w iarygodna jest t ylko 
wowczas, gdy od czasu do czasu jest realizowana. System odstra
szarria (grozby) zawsze przeto zaw ier a ewentuaInq realizacj~ wza
jemnych grozb, a gdy to nastqpi kazdy znaj dzie s i~ w gor szej sy
tuacji. System grozby sta je si~ wi~ grq sumujqcq si ~ ujemnie, tak 
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jak "dylem at wifi:zrna" w teorii gier, w kt6rych dynamika systemu 
prowadzi kazdego na gorsze pozycje. 

System wymiany natomiast, kt6ry moze bye traktowany jako 
szczegolnie chara'kterystyczny ella spoleczenstwa biznesu, jest grll 
sumujqCq si~ pozytywnie i niepor6wnywalnie bardziej skutecznym 
czynnikiem organizujqcym spoleczenstwo. Wymiana jest stosunkiem, 
w ktorym jeden m6wi do dr ugiego : "Jesli zrobisz dla mnie 'cos mi
lego to i ja zrobi~ oos milego dla ciebie". System wymiany opiera 
si~ przeto n a obietnicach r aczej niz na grozbach... WieIkq przewagq 
systemu obietnicy nad systemem grozby; jest, iz gdy obietnice Sq 
spelnione, a mUSZq bye spel:nione jesli majq skutecznie organizowac 
zachowania, wowczas kazdy znajdzie si~ w sytuacji raczej Iepszej 
niz gorszej . Skutkiem tego, system obietnicy jest grq sumujqcq si~ 
pozytywnie. Nic wi~c dziwnego, ze w dlugim okresie czasu system 
wymiany ok azuje si~ silniejszym czynnikiem organizujqcym anizeli 
sys tem grozby, i ze niewolnictwo na przykladnigdy nie byro zdolne 
do skutecznego konkurowania z gospodarkq, w kt6rej praca jest 
wolna. _ 

Oprocz systemow grozby i wymiany istnieje trzeci zesp61 stosun
kow mi~dzy osobami i rolami, ktory mozna ogolnie nazwac syste
mem integracji. Jest to kategoria raczej heterogeniczna, kt6ra za
wiera perswazj~ , nauczanie i oddanie. "Chc~, czego ty chcesz". Wszy
stilcie systemy i sulbsystemy $Ipoleczme zasadzajq si~ w r 6znych pro
porcjach na m ieszance tych trzech gl6wnych element6w. W ten spo
sob w panstw ie au torytarnym lu b w organizacji militarnej domi
TIuje system grozby, ale w ymiana jest wciqz obecna. Czlonek orga
nizacji otrzymuje cos za to, co sam daje. System integracji musi 
bye rowniez obecny, w przeeLwnym razie generalowie i dyktaiorzy 
n ie musieliby wyglaszae przemowien. Zadna organizacja nie moze 
skut ecznie fun'kcjonowac, jesli jej czlonkowie nie identyfikujq i~ 

do pewnego s topnia z celami >Organizacji .jako taldej . Na przeciwnym 
krancu mamy rodzim; Iub szersze wspolnoty utopijne, w kt6rych do
minuje system in tegracji, a ludzie czyniq to co czyniq w wyniku 
perswazji, nauczania i oddani.a. Nawet jednak w rodzinie lub w zin
tegrowanej wspolnocie musi istniec pewien element wymiany. W ja
kims sensie jednostka musi otrzymywac cos za to, z czego rezygnu
je. Dotyczy to row niez pozostalosci systemu grozby, bowiem nawet 
w najbardziej oddanej sobie wspolnocie istnieje ukryta grozba wy
rzucenia z niej lub wypowiedzenia integrujqcych uczuc. 

Podejrzewac mozna, ze stabilnosc systemu spoiecznego zalezy od 
proporcji zastosowania t rzech gl6wnych czynnikow organizujqcych. 
System , k tory probu je polegae zbytnio na jednym z nieh b~dzie 

prawdopodobnie niest abilny. System czystego przymusu, bez ele
mentow wymiany lub integraeji, wzbudzi prawdopodobnie takq 
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opozycj~, iz okaze si~ on nietrwaly. Historia wSpOlnot utopijnych 
jest smutnym komentarzem trudnosci zorganizowania, na zasadzie 
Lntegracji, wspOlnoty szerszejniz 'Ila!turalna row n a. Milose, w kt6
rej brak jest wymiany latwo przechodzi do gr6Zb. Wym'iana w bar
dzo realny spos6b zywi milose. Jednakze sys tem czyste j wymiany 
jest zapewne r6wniez nietrwaly. Z jednej strony, moze si~ o'kazae 
niezdolny do uporania si~ z systemanu grozby rodzClcej si~ ,poza 
rum. Nie zawsze bowiem mozemy okupie 'si~ grozClcemu , a placony 
trybut rna zazwycza j tendencj~ do wzrostu. Z drugiej stron y, system 
wymiany rue zaspokaja dostateczmie podstawowego ludzkiego prag
nienia bogatszych stosu'nk6w mi~dzyqsobowych . Prostytucja, ktOra 
rozwiqzuje problem plci na plaszczyzrue wymiany, rzadko jest uwa
zana za calkowicie zadowala jqcq z prostego wzgl~du, 1Z nie za
spokaja zapotrzebowarua na bogactwo kontakt6w. Tak wi~c wpraw
dzie systemy wymiany mogCl wzmacniae system integracji, .ale r6w
noczesnie system wymiany bez systemu lintegracji 'b~dzie niesta
bilny i b~dzie ulegal dezilnrtegracj'i, stajqc si~ system em grozby . 

Najwyzszy juz czas, by przejse do zastosowania om awianych za
sad do etyki w spoleczenstwie bliznesu. ZauwaZffiy 'po pierwsze, jj; 

zadne spoleczenstwo nie jest czystym s poleczeostwem biznesu. Ozna
cza to, ze zadne spoleczeostwo nigdy nie organizow alo si~ w ylqcznie 
wok6l instytucji wymiany. Kazde spoleczeostw.o rna rZq,d, kt6ry or
ganizuje system groZiby oraz ipOsiada instytucje integrujqce, jak TO

-dzina, Kosci61, szkola, klub itd. Co wi~cej, instytucje 'biznesu, jak 
korporacja, bank, zinstytucjonaliww ana wymian a d6br i papierow 
wartosciowych oraz zwiqzki pracownicze nie s!\ zorganizowane tylko 
poprzez wymian~, mimo ze mozemy uwazae wymIian~ - a wi~c k up
no, sprzedaz i przetw6rstwo naklad6w i' wynik6w w procesie pro
dukcji - za glowny czynnik organizuj!\cy ten s ystem . Pow stajCl 
bowiem elementy systemu przyrnusu lub groi by, na przyklad w za
grozeniu uci~cia wymiany, oofni~cia zakupow, wyrzucenia z posa
dy itp. Wewn~trzne systemy groiby rtkwie m ogq w charak terze 
dyscypliny przemyslowej a ekstensywne systerny integracji to pr6
by budowy moralnosci, lojalnosci, wyobrazeo solidarnosci grupo
wej, to systemy autorytetu i 'ksztalcen:ia oraz wiele innych. Pomirno 
to rue popelnimy wieJkiego ibl~dru, jeSli przyjrniemy, iz cokolJWiek 
podwaza instytucje wymiany i jej orgainizujqCCl sH~, 'podiwaza sy
stem b'iznesu. 

Istniej!\ pewne indywiduaIne systemy w artosci , ktore podwazajq 
instytucje wyrniany i stanowi!\ przeto znaCZllq grozb~ dla systemu 
biznesu. System wymiany .nie moze si~ na przyklad rozwijae przy 
braku minimum zwyklej uczciwosci, bowiem jest ;to system obietnic, 
a tlczciwose stanowi 0 ich spelnieniu. Jesli rozszerzyrny poj~e ucz
ciwosci na spelnianie oczekiwan zwiClzanych z poszczeg61nyrni rola
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mi spolecznymi , widzimy wow czas, iz jest ona niezb~dna dla sku
tecznego funk cjonowania systemu opartego na wymianie. Dlatego 
wlasnie mstytucje kapitalistyczne nie mogq wlasciwie praoowac przy 
zupelnym braku, jakbysmy je nazwa li, wartosci purytati.skich. Jesli 
wi~c kapitalizm rna sprawnie funkcjonowac, musi istniec w spole
czeti.stwie m echanizm obron y przed nieuczciwoSciq... I tutaj znowu 
odbywa si~ nieustann a walka mi~dzy jawnymi a ukrytymi elemen
tami systemu w artosci. Jesli jednak powoduje ona upadek systernu 
jawnego - przy ogolnym popadni~ciu :w cynizm i przy jawnej akcep
t acji nieuczciwego syst emu uk rytego - spoleczeti.stwo czeka zguba. 

Druga grupa problemow odnosi si~ do wyobrazeti. politycznych, 
systemow wartosci i instytucji, k tore tworzq szkielet (ramy) gospo
darki rynkowej. Niezb~dne jest pewne minimum struktury rzqdo
wej, bowiem sama wymiana nie jest wystarczajqcym czynnikiem 
orgaJl1izujqcym n awet t.akie spoleczeti.stwo, Iktore zorgaruzowane jest 
glownie na zasadzie wymiany. Suk ces gospodarki rynkowej w. Sta
nach Zjednoczonych n a IPrzyklad moZe bye w znac2Jnej mierze przy
pisany stanowczosci w uzyciu instrumentow rZqdowych dla celow 
ekonomiGznych t am, gdzie wydawaly si~ rpozqdane... Wyobrazenia 
polityczne i syst.erny wartosci, kt.ore wrogie Sq niezb~dnym ramom 
rzqdowym, nawet jesli plynq z m oralnego zaangaZowania w gospo
dark~ opartq 0 wymian~, Sq w rzeczywistosci dla niej szkodliwe. 

Trzeci problem etyczny spoleczeti.stwa biznesu wynika z fak tu, ze 
instytucje wymiany same w sobie nie ToZlWijajq dostatecznie syste
mu in tegracji. Wymiana jest stosunkiem bardzo abstrakcyjnym. 
W wielu przypadkach moze ona byc dokonywa na zarowno przez 
czlowieka jak i przez maszyn~, 0 czym swiadczy rozwoj 'Sprzedajq
cych automatow. Wlasnie dlatego, ze wymiana jest stosunkiem 
abstrakcyjnym, moze bye zdolna do tworzenia organizacji na tak 
wielkq skal~. Istnienie wielk iej organizacji rue byloby mozl'iwe, 
gdyby k azdy jej czlonek musial miee bogate s tosunki osobiste ze 
wszystkirhi pozostalymi. To jest w rzeczywistosci r afa, 0 ktor q roz
bily si~ wszystkie wspo).noty utopijn e. Jesli jednak spoleczeti.stwo 
i jego dzialalnosc majq miec sens i znaczenie dla jednostek, wnie
ktorych punktach m USZq istniec stosunki osobiste przewyzszajqce 
bogactwem stosunki wymiany ... 

Pomimo sukcesow w zakresie produktywnosci i zaspokajania 
ludzkich potrzeb, spoleczeti.stwo biznesu rna tendencj~ do podwa
zania samego siebie z powodu niezdolnosci do w ytwarzania uczucia. 
Spoleczenstwo to jest wprawdzie grq sumujqcq si~ pozytywnie, 
w k torej kazdy korzysta, ale samej grze t ak bardzo br ak efekt6w 
emocjonalnych, ii: nie wywoluje ona Iojalnosci, oddania ani sarnopo
swit;cenia. Bardzo niewiele osob oddalo zycie za Federalny Bank 
Rezerw i nikt rue sqdzi, ze trzeba bylo to zrobic. W konsekwencji, 

989 



KENNETH E. BOULDING 

gdy instytucje spoleczenstwa biznesu atakowane Sli przez tych, k t6
rzy emocjonalnie sll zaangazowani w inny spos6b organizacji zycia 
ekonomicznego, zawodzlI one cz~sto w wytwarzaniu tego samego 
stopnia emocjonalnego zaangazowania wsr6d swych stronnik6w. 

Napotykamy wi~c nast~pujlIcy problem: jesli spoleczenstwo bizne
su rna przetrwae, musi rozwijae system i instytucje integrujllce, 
przy czym instytucje dIan specyficzne (rynek, korporacje, banki itd.) 
majlIce w zasadzie charakter instrumentalny, nie Sli w stanie roz
wija.e silnych system6w integracji we wlasnym zakresie. Przeto, 
instytucje rynkowe winny bye uzupelnione zespolem instytucji in
tegrujqcych, takich jak rodzina, Kosci6l, szkola i n ar6d, kt6re roz
wija jq indywidualne systemy wartosci , zasadzajqcej si~ na milosci, 
samoposwi~ceniu, identyfikacji z celami pozaosobistymi or az altru
izmie. P6ki brak integru jlIcych instytucji , istnie je powazne niebez
pieczenstw o, iz instytucje rynkowe mogli rozwijac u jednostek za
rzqdzajlIcych typ etyki osobistej , szkodliwy dla przetrwania tychze 
instytucji. U czlowieka, kt6rego zycie uplyw a wylqcznie wsr6d ksilig 
rachunkowych, i kt6ry calli SWlI uwag~ poswi~ca szczeg6lom eko
nomicznego zycia i organizacji, internalizacja zasadniczych 
cn6t uczciwosci i rzetelnosci ulega stopniowemu oslabieniu. Sy
stem w ymiany niemal zawsze dostarcza jednostkom mozliwosci 
uzyskania indywidu alnych korzysci przez poswi~cenie zasad mo
r alnych. Instytucje wymiany bowiem same z siebie nie wywo
Iujq kontroli ani in ternalizacji - to znaczy systemu ,grozby ani 
systemu integr acji, dzi~ki kt6rym owe w artosci moraIne mogly
by zostac utrzymane. Spoleczenstwo, kt6re poswi~ca nieproporcjo
nalnie dUZlI cz~sc swego zycia i energii systemowi wymiany moze 
doprowadzie do podwazenia tego systemu. Sklidinlid prawdli jest 
r6w niez, ze pr6by system6w opartych 0 przymus, jak na przyklad 
et atystyczny lub wojskowy, czy pr6by wejscia w sfer~ handlu 
a wi~c w system wymiany instytucji integracji (Kosci61, szkola), 
latwo okazac si~ mogli bezowocne. Problemem spoleczenstwa jest 
znalezienie w lasciwych proporcji. Nadmierna dominacja systemu 
przymusu , systemu rynkowego czy systemu integracji powoduje za
zwyczaj r ozklad zycia moralnego i ewentualnlI dezintegracj~ spo
leczenstwa... 

Kenneth E. Boulding 
tlum. Jan Grosfeld 
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EKONOMIA JAKO NAUKA MORALNA * 

Adam Smith, kt6ry zasltiZyl na miano' zar6wno Adarna jak :1 Smi
tha (w ang. "smith" znaczy kowal) systematycznej ekonomii, by! 
profesorem filozofii moralnej i w tej to kuzni wyk uto ekonomi~. 
Nawet w czasach rookh studiow ekonomia stanowila jeszcze wciqz 
cz~se egzaminu magis-terskiego z nauk moralnych 'na Uniwersytecie 
Oxfordzkim. Przeto ma ona, ze wzgl~du na swe pochodzenie, jesli 
nie z innych ,powod6w, prawo do zwania si~ naukq. moralnq. Nie
mniej, wielu ekonomistom sarna lIlazwa "nauka moralna" wyda sit::
wewn~tr2Ilie sprzeczna. Jestesmy dzi.S silnie przesiqkni~ci opiniq, iz 
nau'ka powinna bye bezs1ironna, niewartosciuja,ca. Wierzymy, ze suk
ces ten osiqgn~la ona w lasnie dlatego, iZ wymkn~la si~ z powija
k6w sa,dow moralnych ; tylko dzi~ki ucieczce z falszywej drogi Sq
du "powinien" wejse mogla w szeroki swiat " jest" . Historia mysli 
uczy nas, iz nawet ekonomia stala si~ naukq wowczas, gdy oderwa
1a si~ od k azuisty'ki i moralizatorstwa mysli sredniowiecznej. Kto 
w rzeczywistosciby~by sklonny zamienie r acjonalnosc teorii ceny 
rownowagi na roepraktycznie ulotny spor 0 "sprawiedliwq cen~" ? 
Walk~ mi~dzy mechanizmem a moralizatorstwem wygrywa zazwy
alaj bez trudu ten pierwszy i sam tytul niniejszego artykulu w :zbu
dzie moze wsrod wielu mok h czyt€'l nikow podejrzenie kazania. 

Niech mi b~dzie wolno n ajpierw wyjasm e, 'CO rozumiem przez poj~
tie "moralna" i "nauka moralna" . Moralnym lub etycznym twier
dzeniem jest wyrazerue hierarchicznego ,porzqdku ,preferencji wsr 6d 
istniej~cych alternatyw, k tory to porza,dek juz w zamierzeniu rna 
bye uznaJWany przez wi~cej niz jedna, osob~. Preferencje, kt6re rwy
s~pujq u jednej tylko osoby sq tylko "gustem". Wyrazenie prefe
ren cji zwane jest <:z~sto "sqdem w ar tosciu jq<:ym" (value judgment). 
Jesli Mas m ow.i: "Wol~ A od B", jest to osobisty sq,d wartosoiujqcy 
lub wyraz ,czyjegos guirtu. J esli m6wi si~: "A jest lepsze od B", 
oznacza to, ze dana osoba spodziewa si~, iZ inni rowniez przedkla
daja, A nad B. Twierdzenie moraIne jest wi~c "wsp6Ina, wartoscia," . 

Kazdq kultur~ lub subkultur~ definiujemy przez zespol wspol
nych war tosci, czyli og6lnie przyj~tych preferencji. Kultura nie mo

• Fragment ksl!ltld Econom f.cs as a Science. McGraw-Hill Book Compa ny. 
N ew York 1970. 
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ze 'bez nich istniec, a k u ltur y i suckultury w spoleczel1stwie w yr6z
niamy w la.sr.rie ze wzgl~du na mozliwosc zidentyfikowania gr up 
o wSpOlnych w artoSciach [ ...] 

Sk.lonny je3~ pOjsc znac2llli.e dalej rtwti.wdz2\,c, jj; zadna nauka 
n ie mo~e byc oddzielona od rozwa zan etyczny;ch w wyzej zdefinio
wanym ~aczeniu . [ ... ] Nauka jeSt procesem luciZkiego uczenia si~, 
dokO'Iluja.cym si~ w takich a nie inuych subkulturach spolecznych, 
a swbim ltura, jak widzielli.my, jest grup'l ludzi akceptuj'lcy,eh pew
ne wsp6lne wartoSci, czyli etyk~. Bez tego wsp6lnego podloza me 
bylaby mozliwa szeroka komunikacja interpersonalna, kt6ra two
rzy i podtrzymuje dana. suhkultur~. 

Subkultura naukow a nie stanowi w yj'ltku pd powyzszej zasady. 
Cechuje j et sUny wsp61ny system wartosci, na plan pierwszy wy
suwaja.cy praWdOmO,WiIlosc, ciekawoSc, mierzenie, ilosciowe wyra
ianie, uWaZna, obserwacj~ i eksperyment, wreszcie obiek tywnooc. 
Bez owej struktury wspolnych wartosci proces poznawczy w nauce 
nie m6glby si~ odbywac. I rzeczyv."i.Scienie wyst~.puj e on w pew
nych spoleczenstwach, w ktorych moglyby istniec ska,dina,d sprzy
jaja,ce warunki, ale gdzie 'nieobecne byly niektore zasadnicze war
toSci w SpOlne n aukowej subkulturze. 

Spierac si~ m oma 0 to, jakie wlaiiciwie wartosci , i etyczne normy 
sa, podstawowe dla n aukowej subkultury. S am fakt jednak, iz war
tosci takie istnieja" jest niepodwaialny. Jednym z najbardziej klc
potliwych Jpytan w h istorii intelektualnej jest problem , dlaczeg 
subkultura naukowa rozwin~la si~ wlaSnie w owczas i dlaczego aku
rat w Europie Zachodniej. Wspolne wartosci, stanowia,ce warunek 
nauki, sa, r aczej rzadkoscia, wsrOd ludzkich subk ultur . Wsp6lne war
tosci elit politycznych, wojskowych lub ludzi puszczaja,cy;ch w ruch 
system mi~dzynarodowy, by wyliczyc tylko niekt6re z ,nich, sa, zu
pelnie odmienne od wspolnych wartosci n auki. W tym przeto zna
czeniu nauka ma zasadniczo etyczn!\ podstaw~. Oznacza to, ze na
wet poznawcza tresc n auki, tzn . to, co naukowcy myslq, iz wiedzq, 
zawiera skladnik etyczny.... F akt, iz brak jest sporu 0 dan!\ tez~ 

naukowq nie oznaeza, ze jej przyj~cie lub odrzucenie jest spraWq 
gustu. Fakt ow znaczy tylko tyle, ze spor co do jej zalet zostal 
rozwiqzany poprzez zastosowanie pewnych wspolnych wartosci 
i wst~pnych zalozen etycznych. 

Istnieje jednakze pewien podstawowy sens, w jakim proces po
znawczy, nawet w naukach fizycznych i biologicznych, prowadzi do 
sytuacji maja,cych wazne implikacje poza subkultura. nattkowa,. Wy
obraienie, jj; n auka odkrywa po prostu wiedz~ 0 obiektywnie nie
zntiennym swiecie, moze miec pewllq wartosc na wczesnych etapach 
powstawania nauki, ale wobec jej rozwoju traci coraz bardziej swoje 
znaczenie. Proces uczenia si~ prowadzi dziS w nauce do dw6ch po
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wCimych t rudnosci. Pierwszq moma nazwae uogolnionq zasadq Hei
senberga. Zgodnie z niq, probujqc uzyskae wiedz~ 0 danym systemie 
poprzez zmian~ jego wejse i wyjse informacyjnych, zmieniamy sam 
system, a w niektorych okolicznoSciach zmieniamy go radykalnie. 
Mojq ulubiollq ilustracjq zasady H~isenberga jest opowiesc 0 czlo
wiek.u , ktory pyta przez drzwi pokoju, w kt6rym leZy jego chory 
przyjaciel : "Jak si~ czujesz?", na co przyjaciel odpowiada: ,,8wiet
nie" i t en w ysilek go zabija. W nauk ach spolecznych uogo1niona 
zasada Heisenberga domin uje. Wiedza nauk spolecznych stanowi za
sadniczq cz~e samego systemu spolecznego. Dlatego tez a bsurdem 
jest obiektywnosc w znaczeniu badania swiata , k tory mialby po
zostac niezmieniony pod wplywem badania. 

Druga trudnoSe polega n a tym, iz w miar~ rozwoju nauki .nie 
tylko bada ona swiat, ale jednoczeSnie go nvorzy. Widzimy to na
wet w naukach fizycznych, dzi~ki 'ktorym w naszym kqtku wszech
swiat a po 6 miliardach lat zn6w odbywa si~ ewolucja pierwiast
kow. Coraz bar dziej b~dziemy z t ym mieIi do czynienia w naukach 
biologicznych, k t6re p0znajq rproces ewolucji przez aktywne w nim 
uczestni ctwo i zmian~ jego hiegu. W n aukach spolecznych brome 
mozna stanowiska, iz na calq niemal naSZq wiedz~ sklada si~ tylko 
to, co sami tworzymy. Wynika stqd dalej, ze w naukach spoJ:ecz
nych mozemy skutecznie ,przewidywae tylko za pomocq swiadome
go it'Worzenia system6w, dzi~ki kt6rym przewidywania okazq si~ 

prawdziwe. Wiedz~ 0 system ach przypadkowych mozem y u zyskae 
tylko ,poprzez kh ~zczenie, to znaczy przez odebranie im przy
padkowosci . J est n a przyklad oczywiste, ze fluk tuacjecen na zor
ganizowanych rynkach towarDw lub papierow wartosciowych majq 
zasadniczo przypadkowy charakter lub co n &jmniej bardzo istotny 
skladnik przypadkowosci. Wszystko wi~c, co mozemy odkryc dzi~ki 

badaniu t ych fluktuacji, to odchylenia, jakie m ogq si~ zdarzyc 
w grze. JeSli chcemy przewidziee przyszlose cen na t akich rynkach, 
w6wczas zmuszeni b~dziemy je kontrolowac, czyli ustanowie sy
stem antyspekulacyjny, kt6ry gwarantowarby zalown y przyszly 
uklad cen ... 

W tej sytuacji nieuniknione jest stwierdzenie, Ze gdy nauka prze
chodzi od czystej wiedzy do kontroli i regulacji, to znaczy poczyna 
tworzye rprzedmiot swej wiedzy, ow przedmiot worzenia staje si~ 
problemem etycznego wyboru i uzaleZrriony b~dzie od wsp61nych 
wartosci spoleczenstwa, w k t6rym osadzona jest su bkultura nau
kowa... W takich warunkach, nauka nie moze funkcjonowac bez 
ukrytej przynajmniej etyki wewn~trznej, tzn. bez subkultury z 00
powiednimi wartosciami wsp61nymi. Nauka ulegnie zniszczeniu je
sli kultura, w ktorej tkwi, r6wniez nie przynosi pewnego minimum 
poparcia dla ety'ki naukowej ... 
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Powr66ny do ekonomll jako nauki moralnej, rue tylko w tym 
sensie, w kt 6rym, jak wszystlrie nauki, dotkni~ta jest pi~tn.em 
etycznym, ale w sensie 'bardziej ikonkretnym, kt6ry zawiera si~ 
w pytaniu: Czy ekonomia moze bye uzyteczna w rozwiqzywaniu 
spor6w etycznych, zwlaszcza tych, k tor e powstaj q w wyniku ciqg
lego rozwoju wiedzy? 

Ekonomia specjalizuje si~ w badaniu t ej cz~sci systemu spolecz
nego, kt6ra zorganizowana jest 'fia zasadzie wymiany i zajmuje si~ 
t ym , co wymienialne. Jest to , moim zdaniem, lepsza definicja eko
nomll niz przez odniesienie jej do rzadkosci lub d ystrybucji, be
wiem dystrybucja rzadkich zaso.b6w s tanowi proplem u niwersalny. 
Stosuje lSi~ on P'OPTZeZ gro~b~ i Iprzymus do decyzji i struktUT po
lityCZIlych , anawet do milosci i poczucia ws p6lnoty, i do sam ej 
wymiany. Gdzie in dziej wyr6Znilem t rzy ,rodzaje czynnik6w organi
zujqcych spoleczenstwo , kt6re n azwalem systemem grozby, syste
m em wymiany i sys.temem integracji.1 Ekonom ia zaJWi.era si~ wy
r aznie w srodkowym z wymienionych system 6w . Przesuw a si~ ona 
w kierunku systemu int egra'cji 0 tyle, 0 ile zajmuje si~ badaniem 
systemu jednokierunkowego przeplywu d6br w ymiennych , co na
zwalem "ekonomiq dotacji" ("grants economy").2 "Grant" bowiem, 
czyli przeplyw jedl1o kierunkowy, jest przybllionq miarq stosunk6w 
integracji. Ska.din qd, ekonomia zmierza w stron~ strefy znajdujqcej 
sip, pomi~dzy systemem grozby a systemem wymiany, k torq mogli
bysm y n azwae strefq s trategii lu b targu. 

UZUlpelnieniem tego ulkladu jest r 6wniez strefa pomi~dzy syste
m em grozby a systemem ~nrtegracj i - strefa usall1!kcjonow anej groz
by , kt6ra stanowi glo,wny czY'n:nik organizujqcy d2li.ala1nose politycznq 
i przedmiot badan n auik p olityc2ll1ych. Wszystkie powyisze systemy 
sa. mi~dzy oobq dynamicznie powiqzane poprzez pr oces ludzlriego 
uczenia si~ , b~dqcy podst awow ym czynnikiem dynamicznym we 
wszystkich systemach s polecznych . Cz~se t ego procesu stanowi ucze
nie si~ wsp61ny ch war tosci i wybor6w m oralnych, bez kt6rych zad
n a kultura ami syst em s poleczny me sa. m ozliwe... 

Ekonomisci r 6wruez za jmowali si~ w iele normatywnymi zasadami 
s pole czeiistw a, bye moze dlatego, iz wsr6d przedstawicieli nauk spo
lecznych oni wlasnie \Sq n ajbardziej zainteresowani teoria. wartosci. 
Wskazac mozemy co n a jm ni,ej t rzy og61n e sfery, w kt6rych ekono
mia wniosla w k lad do og61nej t eorii etycznej. Sfera lPierwsza, 
nie u znawarna powszechnie, mme bye okreslona jako uog6J.nienie 

t Beyond Economics. Essay s on Society, Religion and Eth1.cs. Ann Arbor, The 
University of Michigan P ress , 1968. 

I Grant - wang. oznacza darowiznt:, dotacjt:, subwencjt:, zasllek. W tym 
k ontekScle, termln ten rue jest wprost przetlurnaczalny na jt:zyk polSki, a oznacza 
wszel.kl jednost ronny, nieskornpensowany przeplyw srodk6w. 
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teorii warrosci wymiennej w kierunku etycznego i spolecznego wy
boru. Druga ISfera .stanowi przedmiot szerdkIiej dy:skusji, znany jako 
ekonomia dobrobytu. Trzecia sfera, Ibardziej 'Pra!ktyczna ruz teore
tyczna, to wplyw miar i wskaZrUk6w ekonomicznych na sa.dy n or 
m atywme, 2lWlaszcza w zyciu politycznym. 

Teoria warrosci w ekonomii twierdzi, iz rzeczywisty wybor za
leZy rue tylko od 'Preferencji, ale i od sposobnosci, oraz ie w 'Pew 
n ych okolicznosciach calkiem ruewielikie 'zmiany preferencji lub spo
sobnosci powodowae mogq znaczne zmiany w dokonywanym wy
borze. Wyb6r moglibysmy wi~c nazwae "systemem wrazliwym" ... 
Teza ta s tosuje si~ zarowno do wyborow etycznych i wspolnych 
waciosci, jak i do indywidualnych gust6.w. Rzuca ona ,takze wiele 
swiatfa na tzw. ewolucyjnq ekologi~ systemow etycznych. Pom ysl
rue fumkcjonujqce systemy etyczne przyczy;ruiajq si~ do tworzenia 
su'bkultur, a te z kolei do utrwalarua i rozpowszechniarua system ow 
etycznych, ktore je stworzyly. Zasada ta pomaga wyjasnie t rwaly 
podzial ludzkosci na sekty, narody i grupy ideologiczne. Gdybysmy 
mieli sporzqdzie map~ systemow preferencji etycznych jednostek 
twOTzClcych ludzkose, rue znaleilibySmY jednolitego ich ,podzialu , ale 
s iln e grupowanie si~ w kultury i subku ltur y, ze stosunkowo pusty
mi 'Przestrzeniami mi~dzygrupowymi ... Rozszczepiarue si~ ,tych sku
pisk drogq jakby biologicznej m itozy jest rowniez waznym i zdu
miewajqcym zjawiskiem. Gdy tylko jednak u zmyslowimy sobie, co 
podpowiada analiza ekonomiczna , wielkCl wrazliwose tych syste
mow, zobaczymy , jak znaczne sprzecznosci mogCl powstawae. W ten 
sposob rzeczywiste r6Zruce preferencj i i mozliwosci mi~dzy, dajmy 
na to, k ra jami socjalisty~nymi i k apitalistycznymi, mogCl 'bye fak
tyczrue bardzo maJe, a le w ystarcza jClce dla spowo dow arua w ielkiej 
roZn.icy w dokonywanym wyborze. Bez pomocy t echruk w laSciwych 
analizie ekonomicznej mo zna t~ kwesti~ latwo przeoczye. 

Ponadto, ekonomia podj~la 'bardziej k onkretnq prob~ rozwiklarua 
ruek t 6rych problem6w zwiClzanych z sCldami moralnymi w postaci 
tzw. ek o nomii dobrobytu. Sqdz~ , i2 ;pr6ba ta, choe chlubna, okazala 
si~ ruepowo dzeniem. Przyjrzyjmy si~ jej pokr6tce. Ekonomia dobro
bytu probuje odpowiedziee na ,pytanie : "Co m am y n a m ysll t wier
dzqc, iZ jeden s tan 'spoleczny jest lepszy, w seisle ekonomicznych 
kategoriach, nii inny ?". Najsty;nniejszq odpowiedziCl jest optimum 
Pareto, wedlug ktorego sytuacja A, w jakie j 2ina jduje si~ system 
spoleczny, przewyisza ekonomic.mi.e sytuacj~ B, jeSll nikt nie czuje 
si~ gorzej w A ruz w B, a co najmniej jedna osoba czuje si~ w A 
lepie j. "Lepiej" lub "gorzej" mierzy si~ oczywiScie preferencjami, 
a wi~c m nymi slowy, s tan A przewyzsza s tain. H, jesll jedna lub wi~ 
cej osob woll A i nikt nie woll B. [ ... J 

Wielu , jesli rue wif;kswse, ekonomistow uwaza optimum Pareto 
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za oczy\'liste sarno przez si~. Niemniej, spoczywa 000 na ruezwykle 
k ruchej ,podstawie stwierdzer'i. etycznych. 1m bardziej bada si~ to 
optimum, tym ·bar dziej widae, ze ekonomiSci muszq bye zapew ne 
wyjlltkowo milymi luMmi, jesli w og61e nawet tylko pomysleli w po
dobny sposob. Z optimum Pareto wynika bowiem, iz w ramach da
nego systemu nie wyst~pujerugdzie wrogose ani zyczliwose. Podej
scie to zaklada egoizm, to znaczy niezaleZnose indywidualnych funk
cji preferencji, co - mialoby omaczae, ze jest mi zupelrue oboj~tne 
czy widz~ danll osob~ IW lepszej lub W gorszej sytuacj i. 'Drudno so
bie wyo'brazie opis mniej adekwatny do ludzkiej egzystencji. W na
szym zyciu dominuje oczywiscie silna wsp61zaleznose funkcji uzy
tecznosci, k t6rej ,przeczy optimum Pareto. Egoizm lub oboj~tnose 
na dobrobyt innych Sq zaledwie ostrzem noza dzielqcym zyczliwosc 
i w rogosc. Sq wi~c one niezwykle rzadkie. Mozemy czue si~ obo
j~tni wobec tych, kt6rych rue znamy i z k t6rymi nie mamy Zad
nych s tosunk 6w. Wobec os6b jednakze, z kt6rymi utrzymu jemy 
stosunki, nawet najbardziej chlodne stosunki wymiany, rnamy sklon
nose do przy jmowania postawy zyczliwej lub wrogiej. Cieszymy 
si~, gdy oni si~ cieszq lub w6wczas, gdy placzq. 

Niemal calkowite zlekcewazenie przez ekonomist6w poj~c zyczli
wosci i w rogosci m e da si~ wyjaSnie niezdolnoscill do i ch uwzgl'i)d
nienia przy zastosow an:iu normalnych narz~dzi ekonomii. Nie rna 
bowiem zadnych matematycznych lub poj ~ciowych trudnosci zawar
tych w e wzajemnie powiqzanych funkcjach uzytecznosci. .. . Znane 
narz~dzia n aszego zalWodu, jak map a o boj'i)tnosci, czy krzywa Ed
g-ewortha mogll bye latwo Tozszerzon e tak , by obj~ly zyczliwosc 
lub wrogose. I rzeczywiscie, bez t akiego TozszeTzenia rue moma wy
jasnic wielu z jawisk, jak np. jednokierunkow ych pTzeplywow srod
k6w. Gl6wnq przyczynq naszego lekcewazenia tych poj~e jest, bye 
moze, fakt, iz skoncentrowaliSmy si~ silnie na wymianie jako 'PTzed
miocie badan, a wymiana odbywa si~ cz~sto w w arunkach co naj
mniej wzgl~dnej oboj~tnosci czy egoizmu. Niemruej , n awet w wy
mianie istnieje pewien minimalny poziom zyczliwosci, inaczej bo
wiem nie moglaby ona zostae usankcjonowana i ,dzialac jako czyn
nik orgaJlizujqcy spoleczenstwo. Wymieniamy u przejmosci, u smie
chy itp. ze sprzedaw cq, wymienia jqc jednoczesnie pieniqdze na to
wary. Rozmiar Zycz!iwosci odczuwanej wzajemrue przez podmioty 
wymiany nie musi bye wielki, ale niezb~dne jest pewne minimum. 
Jesli w ymieniajqcy .poczynajq odczuwae wzajemnll niech~e, w6w
czas wymiana zmierzae b~dzie do zerwania, chyba Ze dokonuje si~ 
ona na specjalnych lWarunkach r ytualu, jak milczqcy handel lub 
Zibiorowy przetar g. 

Pomimo to, moma .prawdopodobnie usprawiedliwie abstrahowa
nie ekonomist6w od zyczliwosci i wrogosci dlatego, iz ich wlasne 
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dziecko - wymiana - rna tendencj~ do s tawania si~ czynni lciem 
organizujqcym s poleczenstwo, ktory znajduje si~ pomi~dzy t ymi 
dwoma krancowymi uczuciami i wytwarza, jesli n ie samolubstwo, 
to przynajmniej niski poziom zarowno niech~ci jail< i zyczliwoSc:i. 
System grozby rna nieustannie tendencj~ do wytwarzania wrogosci 
poprzez proces uczenia si~, ktory wywoluje. Grozqcy moze z 'po
czqtku czue si~ zyczliwie nastawiony wobec zagrozonego : "Rdbi~ 
to ella twojego dobra", ale grozby niemal niezmiennie wywolujq 
u zagrozonego wrogosc w.obec grozqcego. W efekcie ,plynqcych stqd 
zachowan powstaje rowniez uczucie wr.ogosci u grozqcego. To pro
wadzie moze latwo do kumulatywnego procesu wzrasta jqcej wro
gosci, k tora moze, ale nie m usi, osiqgnqe pewien rodzaj r6wtIlowagi. 
Rozpad wsp61not na sklocone fr akcje nast~puje cz~sto wedlug t ego 
wlasnie wzorca. 

Na drugim krancu system integracji rna tendencj~ do wytwa
rzania ,zyczli'Wosci. Dotyczy to instytucji :i:ntegracji talcich , jak rodzi
n a, Kosciol, kluby, stowarzyszen'ia absolwentow itd., ktore rownie.z 
tworzq i organizujq zyczliwosc, nawet poza 'kr~giem czl.onlkow. Wy
nika to cz~sciowo s tqd, iZ :lyczliwosc wydaje si~ istotnym czynni
lciem wyrabia'nia dostaltecznego poczucia indywidualnej ,toisamo
sci, zVllaszcza wowczas , gdy system grozby ulega zlagodzeniu po
przez rozwoj wymiany. Ci, ktorzy zyjq w zagrozeniu na dolnych 
szczeblach drabiny spolecznej , tak jak i zyjqcy dzi~ki grozbie na 
jej szczycie, odnajdujq SWq tozsamose albo ,we wrogosci i kontr
gro:lJbach a lbo w przeniesieniu nienawisci na przedmi.oty slahsze 
dzieci czy zwierz~ta . Gdy jednak stain ow przemija i 'spoleczen\Stiwo 
zaczyna bye zorganizowane glownie na zasadzie wymiany, 'poja'Wia 
si~ silna tendencja w kierunku systemu i instytucji integracji. [.. . ] 

W gruncie rzeczy jednak, t o nie ekon.omia dobrobytu z jej ele
ganckq kazuistykq, subtelnymi rozroznieniami i raczej trudnymi do 
przyj~ia zaleceniami ostatecznymi wywarla najwi~kszy w,plyw n a 
rozwoj wspolnych wartosci i wnioskow etycznych. Podstawowy 
w plyw ekon.omii na etyk~ polega na rozwini~ciu szerokich, zagre
gowanych poj~c ogolnego dobrobytu, ktore poddajq si~ mierzeniu . 
Proces ow si~ga wstecz az do Adama Smitha. Jego k.oncepcja, k to
r q nazwalibysmy dzis iaj realnym dochodem na .glow~ i k tora jest 
podstawowq miarq spolecznego dobrobytu , wywarla gl~boki wplyw 
n a !p6zruejszq mysl i politY'k~. Rozw6j ,poj~cia produ'ktu narodowe
go 'brutto, jego rozne modyfi'kacje i skladniki sluzqce ja'ko staty
styczna miara sukcesow ekon.omicznych, odegraly rowniez istot nq 
r.ol w tworzeniu wsp6lnych wartosci ce16w polityki ekonomicznej . 
Tego, jak sqdz~, korzystnego znaczenia uie podwaza 'l1awet moili
wose naduzycia miar ekonomicznych. N a przyklad cala idea analizy 
kosztow i zysk ow w kategoriach jednost ek pieni~ych , powiedzmy 
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w ,,realnych" dolarach 0 stalej sHe nabywczej, rna ogromne zna
czenie w ocenie wybor6w spolecznych, a nawet instytucji. Mozemy 
przyznae oczywiScie, ii "realny" dolar, kt6ry - rzecz zastanawia
jqca - :i:stnieje tylko w wyobra:mi, s tanowi niebezpiecznie niedo
skonalq miar~ ja!kosci zycia ludzkiego i ludzkich wartosci. Niemniej , 
jest on · u zytecznym wst~pnym przybliieniem w ocenie trudnych 
wybor6w, kt6re mozemy nast~pnie modyfikowae.. . Prawdq jest, ze 
analiza koszt6w i zysk6w, czy to budowy systemu wodnego, czy sy
stemu zbrojeniowego, moze bye ta:k manipulowana, by wypadal:a 
zgodnie z oczekiwaniami osob pragnqcych wplynqe na decyzj~. Po
mimo to, g16wna zasada, iZ powinnismy liczye wszystkie koszty, 
latwo i trudno mierzalne, oraz oceniac wszystkie w ynagrodzenia, 
jakkolwiek trudna bylaby to oeena, wyplywa z ekonom ii i stanowi 
przynajmniej wst~pnq cwytyC2IDq sqd6w morainych w dziedzinie , 
kt6rq mogUbysmy n azwae "etykq ekonomicznq". 

Wszelako etyka ekonomiczna lub zasada koszt6w-zyskow spotyk a 
si~ z ostrym 'sprzeciwem. G16wne zarzuty Sq dwojakiego rodzaju. 
z ·kt6rych jeden, jak Sqd:z~, jest niesluszny, a drugi moze bye uza
sadniony w ograni·czonych warunkach. Nieslusznie zarzuca si~ , ze 
analiza koszt6w -zyskow w szczeg6lnosci, a zasady ekonomiczne 
w og6le, zakladajq motywacj~ egoistycznq i niewrazliwosc na og61
niejsze ikwestie wrogosci i zyczliwosci. Prawdq jest, jak wskazali
Smy wyzej, iz ekonomisci zlekcewazyli problem wrogosci i zyczli
wosci. J edn a'kze nasze postawy wobec innych mogq <bye mierzone 
nie gorzej nii inne nasze preferencje, czy to przez zasad~ "ujawnio
nych preferencji", czy tez w bezposrednim sondazu. W kompeten
cji ekonomii calkowicie lezy ustalanie "wsp61czynnika zyczliwosci" 
zdefiniowanego jako Hose d6br wymiennych, mierzona w realnych 
dolarach, k t6rq dana osoba bylaby sklonna poswi~cie dla wzrostu 
dobrobytu innej osoby 0 jeden dolar realny. Przy wsp61czynniku 
zyczliwosci rownym zero mielibysmy oboj~tnose Iub czysty egoizm ; 
uj emny wspolczynnik oznaczalby wrogosc, a wi~c niezb~dna by
laby rekompensa ta w zamian za pogodzenie si~ ze wzrostem dobro
bytu wroga 1ub, odwrotnie, dana osa ba bylaby sklonna zaszkodzic 
sobie samej, by zaszkodzie komus innemu. Wspokzynnik w rogosci 
jest przeto kwotq w r ealnych dolarach, kt6rq gotowi bylibysmy 
stracie, by p rzyczynie si~ do straty czyjejs w wysokosci jednego 
dolara. Ws p61czynnik wrogosci moze bye niekiedy wysoki. W 1953 
roku szkoda wielkosci 1 dolara wyrzqdzana Wietnamowi koszto
wala Stany Zjednoczone 4 dolary, co oznacza, ze ameryka6ski wsp6t
czynnik wrogosci wobec Wietnamu P61nocnego w ynosil w6w('.za5 
co najmn iej 4. Wsp6lczynniki wrogosci i zyczliwosci mozna latVia 
wlqczye do analizy koszt6w-zysk6w, dodajqc zyski i potrqcajqc kosz
ty pomocy tym, wobec kt6rych odczuwamy zyczliwose, ,pomnozone 
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przez jej wspolczynnik, lub odejmujqc zyski j dodajqc koszty, podob
nie zmodyfikowane, zaszkodzenia tym, wobec kt6rych odczuwamy 
w rogose. 

Nawiasem mowiqc, wspolczynnik zy,czliwosci stanowi przynaj
mmej cz~sciowe rozwiqzame klopotliwego problemu interpersonal
nych ,porownan uzytecznosc:i, wakol kt6rego ekonomisc:i odbywajq 
rytualny taniec od trzech z gorq pokolen. Kazda decyzja dotyczqca 
innych ludzi zawiera porownama mi~dzyosobowe. Dokonujq si~ one 
w umysle podejmujqcego decyzje, ktorego prawdopodobny wsp61
czynnik zyczliwosc:i lub wrogosci okreSlony jest calym procesem 
spolecznym, w'ktorym jest osadzony. A 0 tym z pewnosciq cos me
cos da si~ powiedziee. Jestesmy na przyklad stosunkowo zyczliwi 
ludziom, ktorzy bt::dq na nas glosowae oraz zapewne niecht::tni tym, 
ktOrzy nas lIlie poprq. Ekonomiczna t eoria demolkracji [ ... J jest do
brym przykladem zjawiska, ktore nazywam niekiedy "imperializ
mem ekonomii" , ·b~dqcego ze s trony ekononrii pr6bq .przej~cia na 
siebie obowiqzkow wszystkich tnnych nauk spolecznych. 

Drugi zarzut wobe<! "etyki ekonomicznej" jest bardziej uzasad
mony i urudniejszy do odparda. Jest to atak ze strony, jak jq kie
dys nazw alem, "etyki heroicznej".a Przy wszelkich decyzjach ma
my do czynienia z dwiema zupelnie roi:nymi strukturami sqdow. 
Pierwszq jest ekonomiczna ety'ka analizy kosztow- zyskow. Jest to 
etyka bycia rozsqdnym, r acjonalnym, szanowanym i sredmozamoz
nym (middle class). Jest to etyka kalkulacji. I r zeczywiscie rue mo
zemy liczyc kosztow bez liczenia. Etyka ta zalezy wi~c od miar 
i liczb, nawet jesli Sq one tylko liCZlbami porzqdkowymi. Ten typ 
podejmowania decyzji Die wyczerpu je jednak ogromnie zlozonego 
charakteru ludzkiego organizm u. Musimy wi~c uznae istnienie in
nego rodzaju podejmowania decyzji, ktory dokonuje si~ nie ze 
wzgl~du na przyszle ,gkutki danej decyzj i, ale na to, kim jest po
dejmujqcy decyzje tu i teraz, to :zmaczy w zaleznosai od tego, jak 
postrzega on swojq tozsamosc. 

Owa "etyk a heroiczna" przybiera trzy glowne formy: woj 9kowq, 
teligijnq i SportoWCl. Etyka heroiczna - "nie zastanawiae si~ jak, 
ale dzialae i umrzec" - rna ta'k zasadnicze znaczenie dla funkcjo
nowania wojska, iZ proby zastqpienia jej etykq ekonomicznq w for
mie analizy kosztow-zysk ow , zaprogramowanego budzetu lub na
wet nauki strategicznej praktykowanej p rzez Hermana Kahna, T. C. 
Schellinga czy Ro berta McNamar~, powaznie zagrazajq morale i za
sadnosci calego system u wojskowego. Religia rowniez jest przed
si~wzi~ciem zasadniczo heroicznym, m imo iZ silna domieszka du
chowej an alizy kosztow-zyskow pojawia si~ w niektorych jej prze

• Ethical Dilemmas in Religion and Nationalism , wyklad w Nowojorskim Towa
rzystwie E tyczn y m , 18 k wlecien 1963. 
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jawach. Wielka 1'01a r eligii w historii rodzaju ludzkiego oparta jest 
na odwolaniu si~ d o poczucia toZsamosci oraz heroizmu n awet u prD
stych luw. "Tu si~ znajduj~ i nie mog~ zrobic rue innego" - po
wiedzial Luter; "Dawac i nie liczyc k osztow, pracowac i rue z'ldac 
zruplaty" brzmiala modlitwa Sw.i~tego Franciszka ; "Rob swoje" za
leca motto hippi.sow - naszych nowych franciszkanow. W amery
kanskiej religii narodow e j prezydent Kennedy rzekl : "Nie pytaj, 
co twoj ik:raj m oze zro'b'ic dla ciebie, 'Pytaj ,tylko , co t y mozesz zro
bie dla niego". T~ sam'l zasad~ odnajdujemy w poezji, sztuce i ar
chitekturze, ktore niezrnie nnie usilu j'l si~ uwolnic z lodow atego 
uSc1sku analizy 'kosztow-zyskow ... 

Sila religii w histor ii ludzkiej wzi~la si~ przede wszystkilll st'ld, 
iz umiala ona <ciac wiernym toZsamose i sklorue ich do post~powa
nia zgodnego z tak poj~t'l rtoisamosci&. W krancowej postaci kreuje 
ona swi~tych i m~czennikow wszelkich wyznan, duchow nych i swiec
kich, ale tworzy rowniez heroi:zm spokojny, w pracy , malZenstwie, 
wychowywaniu weci i w monotonnych 'zaj~ciach codzien nego zycia, 
bez ktorych wielka c~se gospodarki mog1aby run'lc. 

KrytY1ka ekonomii, zarowno z lewa jak i z praw a, w znaeznym 
stopniu wynika zniezadowolenia wobec lekcew azenia przez ni'l 
cZY1llTIika heroieznego. lstnieje szeroko r OZJpowszechInione odczucie. 
iz handel jest w jakis sposOb brudnym zaj~iem, kupcy elementem 
niepoz'ldanym, a rynek pracy zasluguje tylko n a ,pogard~, gdyi sta
nowi zastoSQwanie zasady prostytucji do w szystkich praktycznych 
sfer ludzkiego zycia. Odczud a ·t ego ekonomiSci n ie powinni baga
telizowae. Zbyt latwo 'PrzyjE;lismy w ekonumili, iZ to, co o placalne. 
jest automatycznie sluszne. Niestety, dynamika "slusznosci" jest 
zmacznie bardziej zlozona. Niierzadko nie lpozytywna, ale ujemna 
zaplatq., to znaczy poswi~cenie, decyduje 0 slursznosci. Slabosci& 
instytucji, ktore traktujemy jako ekonomiczne, a wi~c zwi'lzane 
z wymian&, jak np. rynek papierow wartosciowych, system ban
kowy, zorgaruzoM'3lnyrynek towarow i td. jest to , co 'Wlskaza1 Schum
peter, iz trac'l one latwo SW'l zasadnose, jesli nie S'l wsparte inny
mi elementami i insty'tu cj ami spolecznymi, ktore moglyby utwier
dzie je jako nieodl~czne cz~sci szerszej w sp6lnoty . 

Rowniez na prawicy znajdujemy nacjonalistow, faszystow i woj
skowych a takujq:cych "czk>wieka ekonomicznego" (economic man) 
i ekonomiczne motywacje z punktu widzenia etyki heroicznej . Z cu
dem graniczy fakt, iz instytucje ekonomiczne w ogole Sq w stanie 
przetrwac wowczas, gdy "czlowiek ekonomiczny" jest tak powszech
,nie niepopularny. Niktnie pragnie, by jego corka poSluhila czlo
wieka, kt6ry liezy kaz-dy k oszt i za wszystko zqda wynagrodzenia, 
me by1 rugdy dot'k.m~ty szalon q hojnosciq czy niewykalku10wanq 
milosciq i ni'~dy nie dzialal ina:czej jak w poczuciu tozsamoSci. 
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ktorej w rzeczywistosci nie posiada, nawet jesli od czasu do czasu 
rozwaza wykalkulowanq zyczliwose i wrogose. Atak na ekonomi~ 
jest atakiem na "kalkulatywnose", a sam fakt, iz tak ujemnie my
slimy 0 kalkulowaniu pokazuje, jak bardzo ekonomisci Sq n arareni 
na romantycznq i heroicznq krytyk~. 

OsobiScie sqdz~, ze zwlaszcza rla obecnym etapie rozwoju czlo
wiek potrzebuje zarowno heroicznego jak i ekonomicznego e1emen
tu w swych instytucjach, w procesach uczenia si~ i podejmowania 
decyzji. Kwestia' u trzymania ich we wlasciwej r ow nowadze i na
pi~ciu stanowi jeden z podstawowych problem6w dojrzewania jed
nostek i spoleczenstw. 

Na zakonczenie niech mi b~dzie w olno !Zapozyczye od ekonomii 
jeszcze jednq mysl i zastosowae jq do ogolnej n auki mora1nosci. 
Jest to poj~cie funkcji produk cji, pewien rodzaj ograniczonych sto
sunk ow mi~dzy nakladami a wynikami, tak jak w yrazone jeSt to 
w wielkiej zasadzie biblijnej, kt6ra m6wi, iZ winogron nie zbiera 
si~ z krzew6w cierniowych, a fig z ost6w (Mt 7, 16). Funkcje 
produkcji istniejq nie tylko dla winogron i fig, ale tez dla dobrych 
i zlych, a nawet najwyzszego Dobra. Kl6cimy si~ 0 to, co jest do
brem, jakich pragniemy efektow w wyniku poniesienia konkret
nych nakladow. Kl6cimy si~ rowniez 0 ksztalt samych funkcji pro
dukcji, kt6ry okresla, jakie n aklady dadzq jakiewyniki. W przy
padku fizycznych fu nkcji produkcji problem moze bye latwo roz
wiqzany przez eksperyment, nawet jesli isWejq przypadki wqtpli
we. Jednak w moralnych funk cjach produkcji same funkcje Sq 
przedmiotem sporu ... Kilka 1at temu, w trakcie pewnego semina
rium grupujqcego mlodych Rosjan i Amerykanow, zdumiatem si~, 

jak latwo bylo 'im u zyskae zgod~ co do ostatecznych cel6w, nawet 
poprzez tak bardzo rozniqce si~ ideoJogie , oraz jak wyjqtkowo trud
no osiqgalna byla zgoda co do nakladow i drog, kt6re prowadzic mo
glyby do osiqgni~cia tych osta tecznych ce16w . 

W roku 1.968 Amerykanskie Towarzystwo Ekonomiczne, k torego 
bylem w owczas prezesem, f)garnql nami~tny spor, kt6ry sym boli 
zowalo nast~pujqce pytanie: Czy, jako protest przeciwko "vydarze
niom i polityce otaczajqcym owczesnq Krajowq Konwencj~ Demo
kratow w Chicago, powinn ismy przeniesc z tego m iasta doroczne 
zgromadzenie Towarzy"twa przewidziane na gru dzien 1968? Mo
ralna analiza koszt6w i zyskow sugerowala, ze korzysci plynqce z ta
k iego protestu bylyby bardzo wqtpliwe, a kosz ty realne ' i powazne. 
Pomimo to, potrzeba heroicznego gestu pro testacyjnego byla przez 
wiele os6b tak silnie odczuwana, I i Towarzystwo stan~lo w obliczu 
grozby rozlamu. Co dziwniejsze, to ekonom etrycy okazali si~ naj
bardziej dotkni~ci poczuciem pogwalcenia ich oso bistej tozsamosci. 
Oni wlasnie, ku wlasnej niewygodzie, najmniej przej~li si~ analiza, 
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ikoszt6w i zysk6w i ,przenie.sli swe zebrania do bardziej czystego 
miasta Evanston. Oczyw.i:ste jest przeto, iz badania ekonomicme, • 
'llawet w ich najbardz:i.ej uzytkowych fonnach, 'nie m uszq oznaczac 
wszyst1clego 00 przyziemn.e, .bowiem lIlawet ekononriSci zdolni Sq do 
lagodnego heroizmu. Mozemy wi~c Zywic peWDq nadziej~, ze eko
nomia jest jednym z c:zynnik6w, kt6re pomagajq nam bye ludZmi. 
Je.sli tak, to korzysci z tej dzialalnooci warle b~dll jej niewlltpliwych 
koszt6w, 'llawet gdybySmY w heroicznym n astroju osmielili si~ ich 
nie uwzgl~d.nie. 

Kenneth E. Boulding 
tlum. Jan Grosfeld 
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Czy daloby si~ obronic twiel'dzenie,ze istmieje praw dziwa - wiel
ka - literatura, 'b~dqca zarazem literaturll z tezq? Wida c zaraz, jak 
zdradliw e jest Ito pytanie, ile w nim wieloznacznosci i przemilcza
n ych zaloZen. Rrzede w szystkim co to znaczy, ze jakis utwor lite
rac1ti ma tez~ --'-byl pisany jako dzielo z tezq? Trzeba najpierw roz
waiyc takie rozumienie tego zwrotu, gdzie oznacza on dajqcq siE: 
latwo wyczuc i sformulowac intencj~, przyswiecajqcq pracy pisar
skiej, :iJntencjE: u'kazania czy udowodnienia sprawy, dla M6rej autor 
powziql zamiar napisania tego wlasnie utworu. Sprawa taka moZe 
bye najbardziej osobistym doswiadczeniem , rubo p roblem em ogol
nym, a lbo nawet oderwanym przeSwiadczeniem swiatopoglqdowym. 
W tym sensie mozna powiedziec, ze kai de dzielo mocno stojqce n a 
nogach, zeSrodkowane wok6l jakiegos spoistego centrum (mysli, wi
zji, prze:iycia) jest na swoj sposob utworem ,,2 tezq": coS po swoje
mu, wlasnym jE:zykiem wyklada, UIl1aocznia. Przeciwienstwem takie
go utworu bylby w 6wczas tekst amorficzny, pozbawiony ostrosci wi
dzenia, ludzqcy si~, ze brakiem intelektualnej dyscypliny, zorgani~ 
zowanej inrt:encji zbliZy si~ do plynnooci i nieokreslonosci samego Zy
cia. Wyglqda tak, jakby ddbrze stojllCY, dobrze zrdbiony "utw6r z t e
Zq" przeciwstawial si~ po 'prostu myslowo nieksztaltnemu i niepew
nemu swoich r acji bytu u tworowi "bez prE;:tensji". 

Dziela, k tore wyperniajq podrE:cznilki literatury ipOwszechnej, Sl:\ 
dzielami z t ezl\: odslaniajq, gloszq, krzyczq ·0 tym, co bylo racjll ich 
powstania, 0 wiedzy, olsnieniu, uporze pisarza , ktory szedl za swojq 
prawdq i 'budowal wok61 niej imaginacyjnq konstrukcj~. Nalezalo
by siE: zastanowic - a b~dzie to nie2lIIliernie ciekawy obszar badan 
jak owa p rawda, owa "teza" wplywala w poszczeg61nych wypad--
kach n a ksztalt utworu, jak ukladaly si~ jej stosunki z calym two
rzywem llierackim: czy nadrz~dnie i dogmatycznie podporzqdkowy
wala je sobie; czy przeciw nie, w kontakcie z konkretem nabierala 
gl~tkoSci, zaczynala w idziec siebie w nowy spos6b, korygowala pier
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wotnq sztywnose - a moze niekiedy zdarzalo si~ jej zwqtpie w sie
bie w 'Wyniku imaginacyjnych doswiadezeil, przez jakie przeszta 
w dziele? Zwiq?Jki mi~dzy "tezq" a wyobramiq poetyckq Sq chY'ba 
n ajsilniejszym sprawdzianem Zywotnosci litera tury - s tanowiq 0 jej 
powadze, 0 jej niezastqpionym rnie jscu. . 

Tym r azem chc~ zajqe si~ dzielem dziwnym i malo znanym. 8 q 
to Wyznania uSpTawiedliwionego grzesznika· szkockiego pisM"za ro
m antycznego Jamesa Hogga . Pierwsza dziwnosc (a b~dzie ieh wiele) 
owej ksiqzki na tyro polega, ze mamy ltu do czynienia z powieSciq 
t eologicznq. WlaSnie teologicznq - a nie dydalclycZIlq, mor alistycz
llq czy naboznq. Teza lpowiesci Hogga jest bowiern tezq teologieznq 
i przebieg fa'bu ty lpodporzqdkow any rna bye w calosci jej przepro
wadzeniu. W XIX wiek u i l1lIlY, p6Zniejszy zresztq, leez znacznie slaw
niejszy przyklad ipowiesci t eologicznej to tw6rczosc Dosto jewskiego. 
Zbrodnia i kara oraz Biesy wykladajq pew ne prawdy teologiczne 
nie jako poglqdy wyglaszane przez bohater6w , ani tei nie tylko jako 
dajqce si~ wyczytac przeswiadczenia autor a. Teologicznosc w wy
padk u Dostojewskiego i Hogga jest sam q zasadq kOMtrukcji, jej 
dynarnizuj qCq 'spr~Zynq - ona w yznacza r amy i bieg historii, u po
dabnia fabul~ - me odbiera jqc jej , 0 dziwo, naturalnoSci przewodu 
logi czn ego , ciqgu w:nioskow, ktore raz otrzymawszy ukierunkowanie 
zmierzajq niernal samorzutnie do ostatecm ego rozwiqzania. (A moze 
kazdy dobrze ozbu dowany utwor lit eraoki, jak i dobrze zrobiony 
utwor m uzyczny, ma w sobie jakby oS porzqdkujqc!l ten podsk6rny 
bieg przeslanek i w niosk6w ; ciqg konkluzyjny 0 wlasnej sile roz
woju?) U Hogga - i u Dostojewskiego - fabula staje si~ t eolo
giczna, czyli odzwierciedla wewn~trznq logik~ myslenia teologicz
nego, ruch w nioskowaii przenosi na dzianie si~ w czasie, 'Wsr6d rze
czy, z ludZmi. Ale IDie b~dzie wcale par adoksem stwierdzenie, i e 
i odwrotnie - teologia st aje si~ tu "fabularna" . To znaczy jej tezy, 
oddzielone od -powiesci, bylyby zaledwie czyms potencjalnym - nie
rozwiniE2tym i abstrakcyjnym. 

Powiesepodejmuje . si~ 'zadania, by pokazac, czym rzeczywiscie s!:\ 
dla czlowieka przyj~te czy odrzucone, zrozumiane czy pogwaloone 
prawdy teologiczne. Aby tego dokon ac, bezczasowy ruch mySli 
i w iary przenosi na czas, na stawanie si~, na osobowosci i wydarze
nia . Przedsi~wzi~cie cechu je wi~c najwyisza odwaga i takiez ryzyko. 
Utajon e a wszechobecne tl0 kaZdej wielkiej sztuki - rozprawianie 
ezlowieka z Bogiem .- zostaje tu jakby p rzemoc!\ wydobyte na 
swiatlo, postawione w jt'-dnym rz~dzie z technikami i tworzywami 
literackimi, staje si~ w !:\tkiem powiescimvym, chwytem fabular

• J ames Hogg : Wllznanfa usprawtedllwionego grzeszntka, tlum. A. P rzedpelska
-Trzeclakowska, poslowle Henryka Krzeczkowlklego, P.LW. 1988. 
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nym. Co dzieje si~, gdy to, co stanowi 0 samym warunku lu dzkiej 
mowy, 0 rytrnie ludzkiego oddechu, to, CO lezy jeszcze pod najgl~b
SZq warstwq naszych dociekan czy intuicji - jako niedotykalne wi3,
zadlo wszelkiego sensu, wszelkiego bycia - zostanie nagle nazma
ne, skonceptualizowane, przeniesione na poziom rzeczy, ktore z gh;bi 
okresla i regulu je? Co dzieje si~ z nazwanq, przyszpilon q poj~ciem 
tajemnicq? Czy nie grozi jej to, co rybie gl~binowej, brutalnie wy
rwanej na powierzchni~ ? 

PowieSc Jamesa Hogga jest morderczo precyzyjna, precyzyjna do 
absurdu, klarowna do smiesznosci. Dowodzi, niczego nie dowodzqc, 
ukazuje cos, by pokazac cos catkiem in nego. J est najklasyczniejszq 
powiesciq z ;tezq - i to w dodatku z tezq teo logicznq ! - ale po
wiesciq szyderczq, powiesciq, kt6ra samq siebie znosi. Znosi, nie jako 
unicestwia siebie r edukcjq do absurdu - ale po to, aby n a r uinach 
tego absurdu zais'bniec n a nowy spos6b, niepojE?ty i tragiczny. 0 co 
wi~c chodzi w tej prawdziwie dziwnej ksiqzce? 

W XVII stuleciu r efOTmacja obj~la SzkocjE;, mnozq si~ odgal<;
zienia kosd o16w reformowanych, debaty teologiczne ogarn~ly wszy
stkich, moznych i malych, uczonych i prostaczk6w - caly k r aj 
ogarn~lo swi~te szalenstwo dysput. Rozbudzony zmysl teologiczny 
wywoluje zamieszanie, w zajemnq wrogoscgrup, partii poUtycznych 
skupionych wok6l powstajqcych wyznan - spolecznosc lIla granicy 
wojny domowej. W tej atmosferze dziala bohater, ktory w raz ze 
swymi bliskimi nalezy do sektty wyznajqcej predestynacj~ w skraj
nej postaci : jesli jest si~ istotq jeszcze przed poczqtkiem swiata w y
branq do zbawienia, post~powanie w ciqgu zycia ziemskiego jest bez 
znaczenia , jest si~ usprawiedliwionym z wiary, rue z uczynk6w. Gdy 
do,ktryn~ t~ przyjqc w najbardziej doslownym sensie (jak · to czyni 
bohater) okazuje si~ ana wroga wszelkim reformom ludzkiego zycia, 
glosi nie tylko nienawisc do natury - r6wniez pogard~ dla moral
nosci, nie tylko obezwladnia akty>VTlOSC czlowieka, r6wniez m oze 
zach~cic do zbrodni. Domyslamy si~ juz, jak si~ dalej rzecz potoczy : 
przy mlodziencu, dufnym we wlasne usprawiedliwienie, stanie dia
bel, odtqd najwierniejszy towarzysz i umacniajqc w nim pew nosc, 
i:i jest wybranym, raz na zawsze niezdolnym do upadku , pchac go 
b~dzie od przest~pstwa do przest~pstwa. 

Teza jest prosta, jasna jak slonce : kier uje si~ przeciwko doktry
nie predestynacj i i przeciwko fanatyzmowi religijnemu ,' pok azu jqc 
skutki konsekw entnego wcielenia w zycie owej nauki, skutki logicz
nego rozwini~cia jej potencjalnej treSci. Do t ezy tej przez opozycj~ 
naleZY r6w niez - jak mozemy wnosic - optymistyczny stosunel< 
do natury ludzkiej, przekonanie 0 n~turalnej zdo lnosci do dobra, 
a zwlaszcza' 0 etycznej od powiedzialnosci jeclnostki: w kazdej chw i
Ii moze ona wybierac mi~dzy dobrem i zlem i z tego to w yboru 
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b~dzie rozliczana nie tyLko wobec swych bliz.nich, lecz i w obliczu 
wiary. Twierdzenie to byloby antytezq 'plynqCq ze 'skom pli:kowanej 
tezy, wyznawanej przez bohatera. To, co w czlowieku pozytywne 
i optymistyczne dowodzone byloby posrednio przez ukazanie obl~u, 
w jaki wpycha postawa skrajna i fanatyczna. Pozytywnosc rodzi
laby si~ tedy z zanegowanej negatywnoSci ... Ale czy 0 to rzeczy
wiscie w ksiqzce chodzi? 

Moina by s.i~ zastanow ic, dlaczego w r . 1824 Hogg, poeta i autor 
romans6w historycznych, w ydaje naraz powiesc poswi~conq zwal
czaniu dogmatu predestynacji. Wszystko zdaje si~ wskazywac, ze 
juZ w6wczas sprawa nalezala do pr zeszlosci, doktryna w tej absur
daLnej postaci byla juz dawno pot~piona pr zez Kosciol reformowa
ny, moze gdzies na szkockiej wsi pozostala szczqtkowym, lokalnym 
wierzeniem. Do kogo, i kogo majqc na uwadze, pisal Hogg Wyznania 
usprawiedliwionego grzesznika; czy jest istotne, ie mogl nirni rnie
rzyc w jakies okreslon e, pokutujqce jeszcze w jego kr aju grupy wy
znaniowe? JeSm owa nauka jawila mu si~ jako osobisty przeci:wnik, 
jako intelektualno-moralne wyzwanie, na ktor e trzeba odpowiedziee, 
to dlaczego tak ulatwil sobie zadanie, pomniejszajqc i wykrzywiajqc 
przeciwnika, z zaloienia ustawiajqc go w sytuacji tak oSmieszajqcej 
i oblqkanej, ie zbyteczna jest dalsza dyskusja, dalsze dQwodzenie 
bl~u. Po co dalej pastwic si~ nad nieszcz~snq doktrynq, skoro od 
pierwszej chwili wyznaje jq czlowiek wypetniony faryzejskimi uczu
ciarni, zawistny i nienawidzqcy calego swiata? Po co n a dziesiqtkach 
stron wykazywac jej piekielue powinowactwa, skoro na poczqbku 
polqczon a jeSlt z odruchem zernsty i pragnieniem zbrodni. A maZe 
"teza" Hogga si~ga gl~biej, jest probq 0 Wiele bardziej r yzykowlD.q 
i znacznie m niej pew nq swojej wygranej, nizby to wynikalo z prze
biegu opowiesci, gdzie diabel porywa ostatecznie skolowauq dus~, 
kt6rq calkiem ibytecznie wodzil po m anowcach powieSciowej fa
buly. 

Odpychajqcy bohater historii, Robert Colwan, wydaje si~ jednak 
postaciqbardziej zawilq, niZ to zarnierzyl autor (a raczej - niz jq 
widzimy, idqc za dydaktyCElym t l"Olpem kSi~). Juz chocby wielo
znaczna okolicznosc, ze dzien, kiedy dowiaduje si~ od ojca 0 swej 
przynaleZuosci do grona wybranych, j.est zarazem dniern, w k toryrn 
spotyka na swej drodze diabla, juZ odtqd rue odstlWujqcego go na 
krok, sklania do niepokoju. Czy tu si~ pi~tnuje preqestynacj~, czy 
tez pojawienie si~ diabla w takiej akur at chwili oznacza maZe iln
ny, zle przez bohatera odczytany wyrok : odwieczne odepchni~c:ie? 
Przy tej drugiej maZliwoSci wszystko potoczylohy si~ dalej bez 
zmian, tylko ksiqZka mialaby iuny temat, m6wilaby 0 szamotaniu 
si~ czlowieka, darernnie pragnqcego wymkn q,c si~ po~ieniu. Hi
storia bylaby wtedy przerazajqca, bo nieszcz~sny Rober t Colwan 
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jest na 'sw6j spos6b 'czlowiekiem wiary, na He jest to mozliwe w jego 
ludzkiej,psychicznie pokr~conej sytuacji. J est czlowiekiem wiary 
podw6jnie : mne sfery iycia zdajq si~ dla niego ,nie istniec- w kaZ
dym razie wygnal je ze swiaoomosci, oraz opanowany jest potrzebq 
intelektuamego zgl~biania problem6w religijnych, potrzebq prze
moZnq, lIlie opuszczajqcq go ani na moment. 

Hogg od poczq"tku 2lbudowal obraz, w kt 6rym powaga i tragizm 
towarzyszq postaci antyJpaty~nej, z g6ry 'skompromiotowanej. Naj
pierw zrobil go wyrzutkiern spoleczeristwa (nieprawym synem), 000
czyl samotnosciq i pozostawil sam na sam z przepastnq problematYlki 
teologiC2lIlq, obsesyjnym przeZywaniem jednego l~ku, jednej mysli 
usprawiedliwienia. I w brew pozorom Robert, faryzeusz wobec ludzi, 
krt6rymi gar dzi, bo uosabiajq dla niego natur~ obcq lasce, nie jest 
wcale faryzeuszem w obliczu swojej wiary. DoSwiadczyl calej tra
gicznej strony rwiary, dialekitJ"ki swiadomo.sci, kt6ra zarazem udr~ 
cza i uczlowiecza, 2Jbliza p ragnieniem, a oddala bytem od Zr6dla. 
Diabel, M6ry si~ z rum soowarzyszyt jako r6wiesnik, jako duchowy 
bliZniak, wy,powiada slowa, k t6re st\ 'kwintesencjt\ jego wlasnych 
przeiyc: "Poprzedni okres mojego iycia byl pasmem sz~cia i ra
dosci. Ale czy uwierzysz? Nie ,bylam w 6wczas chrzeScijaninem! 
Teraz jestem. Zostalem n awr6cony ogniern n a prawdy t ej wiary: 
od .chwili mego ostatecznego nawr6cenia stalem si~ bezgranicznie 
nies~liwy" . (Niedlugo potem, w nieco Lnnym j~zyku ten sam 
paradoks wiary wyrazi Kiel1kegaard). Robert jest czlowiekiem wpa
trzonym w jeden pun!kt, ,nie istnieje dla niego sfera posredniczqca, 
kt6ra 'by po ludZku lagodzila oslepiaja.ce Swiatlo (oslepiajt\ct\ cie
mnooc?) przeiycia zaleZnosci od Absolutu. Jest czlowiekiem , k t6ry 
idzie do koflca w doSwiadczeniu, rue dostrzegaja.c momentu - bo 
i gdzie dokladcie jest ten moment ? - kiedy gubi drog~, k ie dy 10
gi'ka staje si~ absurdem a konsekwencja 2Jbrodnia.. Przypomina 
w tym bohater6w DostojewsIrlego, przypomina ,r6wnieZ Kierkegaar
da IPOd ikoniec iyci,a - w zajadlej wa1ce z religijnoscill swych rwsp61
obywateli. Jak tarnci, jest postacill chara'kterystyczut\ dla pewnej 
odmiany mentalnooci romantyc21nej - tym, kto idzie do koflca w na
mi~tnosci, w wyzwaniu, kto doSwiadcza na sobie skrajnych mozli
wooci czlowieka. Niewame, ze w powieSci jest mizernym n~dzni
kiem - rna ,przeciez wyniosle i demoruc2111e dopelnienie W osobie 
rueodstwnego towarzysza. Ten jest juz szatanem w stylu Byrona 
(to znaczy wcieleniern 'bohatera romantycznego) - pi~knym i cier
pil\cynl, pelnym pogardy i ial"U - rtym, kt6ry wierzy, ale wlaSnie 
dlatego podnosi bunt. 

Pod koniec, kiedy juz wszysllko przepadlo, bohart:er jest scigany za 
wielokrotne morderstwa, pojawia si~ zn6w tajemniczy przyjaciel, 
z twarz~ tchnllCIl majestatycznfl rozpaczll; rzuca nieszcz~snikowi 810
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wa, z kt6rych 'przeblyskuje wlaSciwy sens historii. Robert ponosi 
slusznq kar~ za swoJ l~k i polowicznosc: "Tak to dzieje si~ z kazdym, 
kto przyklada r~k~ do wielkiego dziela przywrocenia czlowiekowi 
wolnosci i cofa si~, gardzqc swiatiem, jakie plonie w jego wn~trzu". 
Tajemnicze i znaCZqce slowa: wypowiada je romantyczny szatan, 
ktory zarazem wierzy w predestynacj~! Bohater Hogga odrzuca wol
nose czlowieka w porzqdku n atury - tu jest on zwiqzany, niezdol
ny do wlasnowolnych czynow, niezdolny zwlaszcza podniese si~ 
z przyrodzO'nego stanu u padku. Ale mozna t~ wolnose odzyskae 
w calk iem innych przestrzeniach - w porzqdku laski: wolnose od 
dobra i zla, od zalei:nosci wobec i nnych i ad wlasnych uczynkow. 
Ta upioma wizja wolnosci ollie jest tylko diablem nawiedzajqcym 
dawne szkockie sekty - nawiedza ona z wielk q silq caly wiek XIX, 
a owoce wyda w XX wieku. 

Ale strzeZmy si~ upraszczae spraw~. Ksiqzk a Hogga ukazuje wi~
cej niz jest w st anie objqe swojq n aiwnie moralitetow q fabulq. MaZ
na 0 niej lpowiedziee, Ze jest k siqzkq wielkq - ale jak by mi~dzy 
wierszami. Tragizm bohatera rna stron~ pozytywnq i negatywnq, 
lecz obie pra cujq n a jego zgub~. W Robercie Colwan skupil si~ 
(i zdeformowal) ozywiajqcy dzieje Europy nur t swiadomosci mi
s tycZnej: jej n ajwyzsze wymagania rzucone czlowiekowi, przesta
wienie s'kal, paradoks i ryzyko, pr6ba spojrzenia lIlaczlow ieka wzro
kiem jak gdyby "stamtqd", przenicowania ludzkiej sytuacji, od
sloni~cia ontologicznej podszew'ki, ktor a jest niczym i dlatego moze 
stae si~ Wszystkim; jej udr~ka, walka z nicosciq i opuszczeniem, 
jej swi~te szalenstwo. KsiqZ:k:a ta przypomina, ze wlasnie roman
t yzm jest szczytowym nasileniem tego nurtu (a nie, jak si~ niekiedy 
sqdzi, ,schylek sredniowiecza ,czy reformacja). Jest najbardziej na
t~zonym wysitkiem "podboju nieba" , "wielkiego dziela przywrocenia 
czlowiekowi wolnosci" -i 'najbardziej spektakularnq porazkq. Ta 
najbardziej ,teologiczna od czasow sredniowiecza epoka Europy byla 
wlasnie epokq teologicznych tez przenoszonych w swieckie zycie 
i myslenie, w literatur~ , ideologi~, mysl politycznq. 

Ale James Hogg rna si~ na bacznosci - dlatego jego powiesc rna 
w sobie rozdzwi~k, jakby p~kni~ty dzwi~k. Opisujqc wewn~ trzne 

przezycia bohatera robi to po mistrzowsku, z gl~biq i finezjq. Psy
chologiczno-teologiczny dramat wypunktowany jest z najwiE;kszq 
przenikliwosciq w calej swojej dialektyce, w miejscach w~zlowych, 

w nieuchronnosci swoich pulapek. Tu Hogg jest wielkim pisarzem : 
u kazal abstrakcyjne problemy jako zycie i udr~k~ konk retnego czlo
wieka. Ale zaraz cofa si~ plLed praw dziwym wymiarem tragedii 
odmawia sw emu bohaterowi samowiedzy, jasnego widzenia wlasnej 
sytuacji i robi Z niego komicznq. kukl~, nie rozumiejqcq sensu swo
ich krokow. A moze jest w tym pewna mqdrosc ze strony pisarza? 
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S2Jkicuje postac romant ycznego szatana - ale odmawia wejscia 
w romantycznq gr~, w roman<tyczny gl6d skrajnych doswiadczen. 

Powiesc z tezq, jeSli jest prawdziwq literaturq, ·pozwala t ezie zye 
sWdbodnie swoim powiesciowym zyciem. Teza b~dzie przechodzila 
podobne przygody jak bohaterowie, jak j~zyk powiesci doszukujqcy 
si~ coraz glf;}biej poklad6w, rna krt6rych m6glby s~ oprzec, kt6re by
lyby gwar oocjq jego wiarygodnosci. B~dzie odkrywala coraz nowe 
ksztatty, nieprzewidziane mozliwosci, niekiedy logika powiesci prze
prowadzi jq przez najdziwniejsze metamorfozy, az do granic za
przeczenia sobie. W'tedy zdaje si~ nam, ze przestajemy rozumiec, ze 
cos si~ nam wymyka i dzieje cos niedobrego. A moze jest akurat 
przeciwnie - przez zak16cenie czysto rozumowego porzqdku t ezy 
swiat powiesci rozszerzyl si~, zmqdrzal. Logika wizji wchlon~la. 10
gik~ idei. Albo inaczej: idea zostala poddana- pr6bie lu dzkiego losu. 
Wyznania usprawiedliwionego grzesznika Sq najpierw groteskowym 
obrazem skutk6w wiar y w predestynacj~. Zas gdy si~ im blizej 
przyjrzec, Sq tragicznq analizq dialeMyki swiadomosci mistyczrlej. 
Ale kiedy spojrzymy raz jeszcze, Sq jakby na wyZszym rpoziomie 
drwinq z romantyczno-demonicznych ambicji. Moze nie drwinq 
odmOWq. Teza rozwija si~ wsp6!pracujqc z nami, czytajqcymi, po
gl~bia, czyni niespodziewane wolty. J est logikq prawdy powiescio
wej , zyciem wyobrazni. 

Ewa Bienkowska 
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CHRZESCIJANSTWO I RESENTYMENT 


Tlumaczenia k lasyk 6w filozofii wspolczesnej SI\ u n as tak rzadkie, 
ze muszl\ by~ odnotowane z wielkq uwagq. Byl okres, kiedy snu
llimy marzenia 0 " nadrabianiu zaleglosci" w tej dziedzinie, dzisiaj 
wiadomo, ze to niemozliwe, cieszymy si~ wi~c kazdq dobrl\ ksiq:i:kq 
i kaZdym dobrym tlumaczeniem. Sterczq one jak wyspy na oceanie, 
niernal bez lpoprzednikow i nast~pnik6w, nie tkwiqc w wartkim 
nurcie publikacji filozoficznych, dZwigajq na sobie niepropor cjo
nalnie duzq odpowiedzialnosc, sluzqc za legitymacj~ dla au torow, 
kt6rzy z reguly dali si~ poznac przede wszystkim przez inne, waz
niejsze dziela. Na szcz~scie ksiqz!ci te Sq tlumaczone i opracowy
wane przez odpowiedzialnych ludzi, kt6rzy robiq to na ogol znako
micie. Takdzieje si~ ze wszystkimi ksiqzk ami z "szarej" serii rnysli 
wsp6lczesnej, w kt orej ukazaly si~ na przestrzeni ostatnich paru lat 

" taikie pozycje, jak Esej 0 czlowieku Cassirera, Proza 8wiata Merleau
-Pon:ty'ego, Budowac, mieszkac, m yslec Heideggera i ostatnio Resen
tyment a moralnosc Maxa Schelera. Wybieram na poczqtek t E; ostat
niq ksiqzk~, pozostawiajqc inne do nast~pnej ok azji. 

* 

Scheler jest filorofem , 0 ktorym dzisiaj mernal glucho, choc byl 
jednym z najpot~zniejszych rnyslicieli XX w ieku i rownoczeSnie 
czlowiekiern 0 legendarnej inteligencji i w og6le osobowosci. Co 
si~ stalo? W odpowiedzi wystarczy wskazac n a dwa symboliczne na· 
zwis.ka (a nalezaloby ich wymienie wi~cej): Martina Hei.deggera i Em· 
manuela Levinasa, k t6rzy - w kr~gu tej samej "kontynen talnej" 
tradycji filozoficznej - zmienili dose radyk alnie nasz spos6b rny
s lema filozoficznego. Zmiana ta - szczeg61nie w wypadku Heide
ggera - ma przy tym Podw6jny wymiar. Z jednej strony jest to 
przemiana taka, jakq w historii filozofii zawsze wprowadzali rny
sliciele bardzo duzego kalibr u i zarazern - co wazne - r adykalni, 
z drugiej dotyczy ona uwraZliwienia na czas, a wiec wrasnie zmia
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n~. Heidegger uswiadomil nam i zarazem uprawomocnil to, w czym 
juz od dawna tkwimy: ze wame jest dla nas nawet nie tyle to, co 
"teraz", (a tyro bardziej to, co "dawruej") He to, co "potem"; ze wciqz 
wyglqdamy tego, co nowe, co inne ; ze nie mozemy sycie si lil dlugo 
jednq myslq, czy wizjq swiata, pogllilbiajqc jq w nieskonczonosc, bo 
starzeje si~ ona coraz pr~dzej, bo nowose jako taka stala si~ w a r -
t o sc i q. . 

Scheler, kt6ry byl najwi~kszym w naszym wieku odnowicielem 
morofii wartosci, byl zarazem jednym z najgor~tszych obronc6w 
metafizyki, to znaczy mysli, kt6ra osrodkiem m orofii czyni nie to, 
co zmienne i [nie to, co nowe w przeoiwienstwie do tego, co ,poprzed
nie, lecz raczejto, co pozostaje i jest niezniszczalne. Naleiy do fe
nomenolog6w z pierwszego okresu istnienia tego kierunku, okr esu 
zwiqzanego z pobytem zalozyciela fenomenologii, Husserla , w Ge
tyndze. Podobnie jak Ingarden, Hedwig Conrad-Martius, Edith Stein 
i wie1u innych, Scheler przejql z ,idei fenomenologii dwa ruerozdzie1
ne przeswiadczenia : 0 koniecznosci i moz1iwosci docierania i opi
sywania "rzeczy samych" tak, jalk rysujq si~ n am rw doswiadczeniu, 
bez jakichkolwiek powzi~tych z g6ry zalozen na ich temat, oraz 
o mozliwosci uchwycenia "istot" tak poj~tych fenomen6w, k t6re 
przynalezqc do tych fenomen6w, realnych i czasowych, naleiq za
razem do innego porzqdku, ,nieczasowego, idealnego. Scheler 'byl 
przekonany, ze trzeba przywr6cic nie tylko m orofii, ale cale j kul
tuxze eurapejskiej elemen tarne zaufanie do ludzkiego - szeroko po
j~tego - doswiadczenia i do poslugiwania si~ intelektem - zaufa
nie systematycznie podrywane przez kultur~ nowozytnq, a przede 
wszystkim przez wie1kie "systemy podejrzen" : nietzscheanizm, 
marksizm i freudyzm itd. Wedlug Schelera ta utrata zaufania wy
plywa z calej nowozytnej postaw y wobec swiata i wartosci, postawy 
utajonej nienawisci: utracilismy zaufanie do swiata, poniewaZ go 
ju:i: nie kochamy, nie kochamy go zas dlatego, ze przestalismy w rum 
widziec zakorzeniony w &gu Kosmos. Oto dlaczego Scheler ufun
dowuje swojq koncepcj~ fenomenologii na gruntownej krytyce kul
tury nowozy1Jnej, kryJtyce, kt6ra s tanowi wlaS:nie temat Resenty
m entu i moralnosci. W tym znaczeniu ksiqzka ta jest istotnie klu

, czem do filozofii Schelera. 
Mozna pomyslec, ze tropiqc w kulturze to, co nazywa on "resen

tymentem", wprowadza Scheler cos w rodzaju systemu podej rzen 
do drugiej pot~gi . Co wi€;cej : w swojej krytyce nawiqzuje on expli
cite do Nietzschego; od kt6rego bierze metod€; i styl swojej herme
neutyk i kultury. Ale hermeneutyka ta rna sluzyc wykryciu zr6del 
takiej interpretacji Swiata i w artosci, k t6ra kieruje si€; podejrze
niem w og6le: dla Schelera podejrzane jest jedynie sarno nieustan
ne podejrzewanie. 
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Czym jest resentyment? "Resentyment - to d u c howes a
m 0 z a t r u c i e, ktore rna seisle okreslone przyczyny i skutki. Jest 
to trwale n astawienie psychiczne, More rodzi si~, kiedy okreslone 
odruchy uczuciowe i nami~tnosci - same przez si~ normalne i za
sadniczo wchodzqce w sklad ludzkiej natury - ulegajq systematycz
nemu sUumieniu i nie zostajq rozladowane, poeiqgajqc za sobq pew
ne trwale sklonnosci do okreslonego rodzaju zludzen co do w artosci 
i odpowiadajqcych im sqdow wartosciujqcych. Odruchami uczucio
wymi i nami~tnosciami, ktore przede wszystkim wchodzq t u w gr~, 

Sq: msciwe uczucie i odruch zem sty, nienawiSc, zlosliwosc, zazdrosc, 
zawiSc, szyderstwo" .l 

Jest to, jak widac, ~harakterysty'ka psychologi~na: r esentyment 
jest fenomenem p sychologicznym. Ale fenomen ten jest nie czym 
innym, jak samym fa k t ern obciqzania "pOdSwiadomosei" (w sze
rokim i nie t echnicznym sensie) sk utkami pewnych postaw, odru
chow czy decyzji, k tore Sq ostatecznie zawsze aksjologiczne i mo
raIne, a wi~ d u c ho we. Jest pewnym sposobem uzytkow ania 
wolnosci, ktory odklada si~ w gl~bokich warstwach naszej psychiki 
w postaci zlogow, More zatruwajqc n aSZq duchowosc, zniewalajq jq, 
gdyZ uniemozliwiajq 'spelnianie najgodniejszych duchowych funkcji: 
rozpoznawania i odpowiedzi na wartosci w ich prawdzie. 

Na jakiej plaszczyZnie Todzi si~ resentyment? Jak si~ rodzi i co 
z ,niego wynika? 

Resentyment rodzi si~ w spotkaniu z drugim czlowiekiem jako 
pewna odpowiedz na to, kim on jest, to znaczy jego byt 0 tyle, 
o He niesie on pewne war1osci. Podstawq resentymentu wydaje si~ 

przede wszystkim postawa nastawiona na por6wnywanie siebie z in
nymi, k torq Scheler analizuje zestawiajqc ze sobq "czlowieka wy
twor.nego" i "czlowieka pospolitego". Porownujemy siebie z inny
mi, tak czy inaczej , zawsze. Chodzi jednak 0 to, co jest pierwotne: 
odczucie wartosci wlasnej i dr ugiego, Izanim dokonane zostanie po
rownanie, czy tez odwrotnie: niezdolnosc do tego odczucia maczej, 
niZ poprzez porownanie, poprzez uchwycenie stosunku ,pomi~dzy 
wlasnq i cudzq wartosciq. Ta ostatnia postawa prowadzi do niezdol
nosci chwytania w al'tosei niepor ownywalnych i "nieprzeliczalnych", 
lu b tez sprowadzanie na sil~ wszystkich w ogole wartosci do ich 
hierarchicznosci w tym wlasnie quasi-ilosciowym sensie. "Czlowiek 
dystyngo,wany przei;ywa wartosci, zan i m je porowna; czlowiek 
pospoli ty - dopier.o pod c z a s porownywania i p r z e z porow
nanie. "Stosunek mi~dzy w artosciq wlasnq i cudzq» - taka struk

1 Ma x Scheler, Resentyment a m ora!no§c, tlum. J an Garewicz, wstP'P Hanna 
Buczynska-Garewiczow a, Warszawa, Czytelnik, 1977, ss. 33-34. 
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tura jest u czlowieka «pospolitego » bezwzgl~dnym warunkiem 
uchwycenia w og6le wlasnej wartosci" .2 

"Czlowiek dystyngowany" przeZywa "naiwnie" wlasnll w artoSc 
tak, ze nie musi jej podtrzymywac czy bronic przez porownanie 
z wartosciami innych ludzi. Albowiem - i to wydaje si~ tu klu
czowe - nie utozsamia on swojej war tosci z sumll swych poszcze
golnych wartosciowych wlasnosci czy mozliwosci, lecz z sam y m 
s w y m by ;j; ~ m.8 WlaSnie dlatego rpotrafi on "kochac caly swiat" 
i doceniac wartosci pozytywne, gdziekolwiek je widzi. "Czlowiek 
pospolity" nat<)miast w nieustannej konfrontacji z innymi, wyZszy
mi wartosciami, a wi~c z odno;;zeniem wszystkiego do 's i e b i e , 
doznaje uczuc zazdrosci, zemsty i ostatecznie nienawisci, przy czym 
dla genezy resentymentu istotna jest towarzysZ/lca tyro uczuciom 
bezsilnosc, ktora zemst~ odwleka, lub jq uniemozliwia. Nienawisc 
wi~c do pewnych wartosci owbowych ulega stlumieniu, wskutek 
czego nami~tnosc, nie mogllc ulec rozladowaniu, interioryzuje si~ 

i zamienia w ognisko wewn~trznego jadu, k tore zatruwa wszystko, 
czego si~ tknie, w1llcznie z ogarni~tym nami~tnoscill wlasnym "ja". 
Czlowiek ogarni~ty takim stanem dokonuje systematycznie general
nego zafalszowania obrazu swiata, stale poniza to, co pozytywne, 
nienawidzi ludzi , siebie i samego zycia. 

Ale wedlug Schelera resentyment konstytuuje dopiero zafalszo
wanie w samym 0 d e z u wan i u w a r t 0 s ci, a wi~c trwale "by
cie-w-niepraw dzie", a n ie tylko s tale ponawiane klamstwo. Sche
ler t ak to opisuje: "W tej nowej fazie nie odwraca siE: wzroku i nie 
d llZy do zniszczenia r zeczy, ludzi itp., kt6rzy Sll przedmiotami ow ych 
pozytywnych wartosci; ale za to ieh w ar to s c i, pozytywne i pre
ferowane w normalnym odczuciu i normalnych dllzeniach, sta jll si~ 
w nowym odczuciu wartosciami negatywnymi".4 Pon iewaz nie moz
na osillgnllc pewnych w artosci czy d6br, zaczyna siE: je uwazac za 
"marnosc" lub za "subiek tywne zludzenie" i tak je naprawd~ od
czuwac - dokonuje si~ wi~c "zaklamania organicznego", tenden
cyjnosci w odbiorze wartosci, k t6ra nie jest juz swiadomym k lam
stwem, leez wewnE:trznynl zafalszowaniem. 

Nietzsche . uwazal, ze "najsubtelniejszym wy'kwitem Tesentymen
tu" jest idea milosci chrzescijaiiskiej. Scheler natomiast stawia te
ZE: - i blyskotliwie jll udowadnia - ze bynajmniej tak nie jest, 
natomiast, ze wykwitem resentymentu jest "moralnosc buriuazyj
na", z kt6rej wyplywa cala kultura nowoZytna. Tutaj analizy Sche
lera osillgajll calll swojq glE:bi~ i osirose, choe zarazem dyskusyjnosc. 
Jaki jest tu r dzeii pogllld6w Schelera na ,milose chrzeScijanskll? 

• op. cit., 8. 49. 

• op. cit., s. 48. 

, op. cit., I. 79. 
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Scheler przeciwstawia przede wszys1l'ldm milose am.tycznq i rni
loSe chrzescijanskq W klasycznej juz dzis antytezie: eros - agapG. 
Eros jest d qzeniem tego, co niedoskonale do tego, co doskonale, gdyZ 
w kazdej rzeczy tkwi dqzenie wzwyz. U Arystotelesa np. "wszech
swiat, poczynajqc od materia prim a, a konczqc na czlowieku, jest 
wielkim lancuchem dynami·cznych jednosci duchowych, a w lancu
chu tyro ogniwa niZsze dqz~ do wyzszych , kt6r e rue odwracajq si~ 
od nieh, lecz dqzqc z kolei do wyZszych od s i e b i e, przyciqgajq 
poprzednie - i tak <coraz wyZej , aZ do b6stwa, kt6re sarno juZ n i e 
kocha, lecz stanowi wiecznie niezmienny c e 1 wszystkich tych wie
lorakich dqzen milosnych , nadajqc im jednosc".5 Natomiast w chrze
scijanstwie nast~puje - powiada Scheler - odwrocenie kierunku 
milosci. Tutaj nie to, 00 nizsze dqzy do tego, co wyZsze, lecz na od
wrot - "milose ma si~ przejawiac w tyro wlasnie, ze to, co szla
chetne sklania sie i zniZa ku temu, co nie szlachetne, zdrowy ku 
choremu, bogaty 1m ubogiemu... - be z antycznej obawy, ze b~ 
dzie to strata i ze szlachetne stanie sie nieszlachetne, lecz w osobli
wie zboznyro przeswiadczeniu, ze w tyro akcie «sklonienia sie», zni
zenia, «zatracenia», zddbywa sie to, co Inajcenniejsze - dor6wnuje 
sie BOgu".8 Bowiem Bog chrzescijanski nie jest "nieruchomyro ce
lem milosci"; lecz "przeciwnie, milowanie i sluiJba staj~ sie samq 
jego is tot q i dopiero stqd wynika tworzenie, wola, dzialanie".7 

Uwagi te, choc n a poz6r juz truistyczne, s~ kluczowe, choc zara
zem nasuwaj~ pewne refleksje krytyczne. Kluczowe jest tu .podkre
§lenie w chrzescijanstwie .zwiqzku milosci i pelni :i:ycia, peW bytu. 
Pelnia bytu i najwyZsze dobro pol ega na tyro, ze sie udzie1a 
to wszak stanowi wlaSnie is1;o1;e Boga . "Nie rna ( ...) idei najwyZsze
go dobra, ktora mialaby jak~s tl'eSc poza a k t e m i ruchem s a
me j milosci, niezaleZnie od nich! ( ... }". Ponad wszystkim jest "war
Itosc m ilosci pojetej t ak, ze wszystkie jej dokonania syrobolizujq tyl
ko i pozwalajq poznac u danej osoby jej istnieni e. 
I w ten spos6b B6g sarn staje sie «osobq», nad ktorq nie stoi juz 
iadna ,ddea dobra», zaden «uk sztaltowany porzqdek rzeczy » , zaden 
logos ; to raczej one mu podlegaj~ - jako nas~pstwa aktu jego 
miloSci".8 Wlasnie dlatego mitose jest ponadwszelkim por6wny
waniem wartosci .pozytywnych. "Wszyscy - przyjaciele i wrogowie, 
dobrzy i ili, szlachetni i pospolici - w arci s~ milosci".9 

W oczach chrzeScijanina im wi~cej milose daje , tyro wi~cej otrzy
. m uje - nie dlatego, ze bierze <cos od przedmiotu milosci, 'lecz ze 

lOp. cit., s. 89-110. 

'Op . cit., 8. 90-111. 

, op. cit., s. 91. 

l Op. cU., 8. 91-82. 

'Op. Cit., 8. 93. 
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takie jest wewn~trzne prawo samej milosci, a wi~c samego bycia 
osobowego. Scheler dotyka tu rdzenia mysli chrzescijanskiej, k t6ra . 
zawsze inspirow ala szczeg6lnie - z r 6:mym skutkiem - mysl nie
miec.kll, a takZe slowianskll, a niestety 0 wiele za rzadko mysl 
o tradycji lacinskiej. Istotne jest to: dzi~ki milosci - w sensie da
wania - mamy w i ~ c e j, niz mielismy ; ale na to potrzebna jest 
"kenoza", wyzucie si~, a wi~c pewna "negacja", k t6r a konstytuuje 
sam ruch milosci i ktora jest paradok salnym sposobem nieustannego 
przyrastania i boga cerua si~. W co? W wartosci? Nie, a w kaZdym 
razie nie przede wszyStkim. Dzi~ki milosci mamy "wi~cej bycia", 
to znaczy zyjemy pelniej, gl~biej, rozumiemy wi~cej, choc nie za
wsze zdajemy sobie w pelni z tego spraw~. S po s 6 b n a s z ego 
b y e i a j est inn y i w y z s z y. "Bytowanie i zycie, ktorego 
ozdobli i oznak ll s~ same drgnienia milosci, wznosi si~ wyiej, staje 
si~ bogatsze, trwalsze".10 To, co dajemy ze siebie, uintensywnia na
sze wladze, oczyszcza je i usprawnia. Scheler n ie waha si~ mowic 
tutaj 0 quasi-witalnej funkcji milosci; interpretuj~c przypowiese 
o liliach polnych pisze, ze sluzy ona zobrazowaniu Jezusowej wizji · 
iycia : "tej mianowicie, ze ~e samowolne baczenie Ina wlasne do
bro zmyslowe, owa troska i 6w l~k 0 nie, raczej hamuje, niZ stymu
luje tw6rczll sil~, ktora bezwiednie il"Z:'\dzi calym iyciem w dQbro
czynny ~s6b".l1 "Nie 0 to wi~c chodzi, by ludziom bylo IIlajle
piej, lecz 0 to, by mi~dzy nimi bylo j a k n a j w i ~ c e j mil o
s c i." 12 Wlasnie na tym i tylko na tym polega zbaw cza funkcja 
milosci: milose zbawia, poruewaZ rue rna innego sposobu, by ocalac 
i zyskiwac swoje 'bycie, ja'k nim nieustannie z milosci szafowac. 

J ak jednak wygl:'\da sprawa z mot y warn i tej szafuj:,\cej milo
sci - 0 rt;yle 0 ile jest ona ludzka? Tutaj Scheler oscyluje mi~dzy 
dwoma .pogl:,\dami, nie calkiem spojnymi. Z jednej strony twierdzi, 
ze milose jest oznak:'\ samego iycia, ze "coS nas pcha do poswi~n 
zanim wiemy, dlaczego, po co i dla kogo" IS, z drugiej - pisze, ze 
w chrzescijanskiej wizji swiata milose do stworzen wyplywa z mi
loSci Boga, czy lepiej ,--- z rozpoznania w nich "skrzepu milosci bo
zej".14 Dlaczego jednak mamy kochac Boga, skoro n asza milose 
sklania nas r aczej ku temu, co slabe i 'bezbronne? ScHeler nie za
daje tego pytania. Wydaje siE: jednak, ze jest tak dlatego, iz ~og 
jest dawc:'\ zycia i to iycia "w obfitosci",ze Jego milose odnosi siE: 
w pierszym TZE:dzie do nas i rna dla nas fundamentalne znaczenie. 
Odpowiadaj:,\c na J ego miloSc, jednoczeSnie p r z ~ diu zam y j Ii 

II op. cit., s. 102. 

u op. ctt., s. 117. 

11 op. ctt., S. 102. 

.. op. cit., 8. 117• 

.. op. cit., II. 104. 


1015 

http:trwalsze".10


i 

ZDARZENIA - KSIAlKI - LUDZIE 

d q z y m y don i e~, jako do zrodla zycia; dqZllc do Boga "upo
dabniarny" si~ do Niego jako milosci. Je.sli Scheler przemilcza ten 
ostatni moment, to m .in . dlatego, Ze chce tu ukazae milose jako 
poniekqd "przedluzenie", zwienczenie istoty zycia w jego n a d
m i a r z e i w tym sensie jako korelat sily, ktora zwraca si~ ku te
mu, co slabe, by je podZwginlle. Ale milose jest przeciez takze moz
liwa w odwrotnym 'kierunku , jako j~zyk naszej nieuchronnej skon
czonosci i slabosci, dzi~ki ktorej jesteSmy 0 twa r c i na dar , kt6
ry moze - ale nie musi - nas ocalic i wypelnie. 

Ten ,podwojny kierunek milosci ,nie jest jednak nieobecny w Re
sentymencie. Pociqg Jezusa do grzeszmikow tlumaczy Scheler z jed
nej strony soteriologIcznymi pragnieniami jego milosci prawdziwie 
wielkiej, z drugiej ----' oczyszczaj!tcq dynamik q grzechu: grzech po
pelniony latwiej wyzwala ·pragnienie dobra, niz nieustannie spycha
ny w podSwiadomose i faryzejsko przenoszony do "oka" blliniego, 
zamiast szukany we wlasnym! Tu wlasnie bowiem znajduje zaha
czenie resentyment, k t6ry u daje, ze :lIe si~ dzieje z calym swia
tern, ,tylko nie ze mnll sarnym. Pragnienie dobra, to zawsze pragnic
nie ocalenia, zbawienia. Chrzescijanstwo odwaza si~ mowie, ze naj
waZniejsze jest indywidualne zbawienie, a wi~c "bye albo nie bye"

15cz1:owieka. Twierdzllc tak, przeciwstawia si~ wszelkim postaciorn 
altruizmu i spolecznym utopiom. W chrzescijanstwie bowiem wca
Ie nie ,chodzi przede wszystkim 0 naprawienie stosunkow spolecz
nych, "powszechne brater stwo ludzi", doskonaly ustr6j itp. Chrze
scijanska "milose skierowana jest - co najmniej przede wszyst
kim - ku d u c howe m u j q d r u c z low i e k a, ku samej je
go indywidualnej osobowosci, bo tylko dzi£:ki niej czlowiek uczest
niczy bezposrednio w kr6lestwie Bozym".16 To zaklada - wbrew 
Nietzschemu - ze owo jqdro duchowe, ktorego rdzeniem jest wlas.. 
nie milose sprz£:gni~ta nierozdzielnie z wolnosciq, nie utoZsamia si~ 
z zyciem, ani mu nie sluzy po prQstu, lecz tkwiqc w nim dopiero 
nadaje Zyciu sens i najwyiszq wartose 17; to raczej Zycie sluZy rni
IOSei, ruz milose zyciu. Sarna jednak milose nie jest - jak mowilis
my - po prostu dobrem czy wartosciq, Iecz najpe1niejszym sposo
bern bycia osoby, kt6re wyraza si£: w a k t a chi kt6re rna zara
zem jakis t ajemniczy zwiqzek z Zyciem jako zyciem: milose chce 
ocalie wszystko to, co zdrowe i w tym najszerszym znaczeniu z y
w e. 

Wszystko to wskazuje, ze - zn6w wbrew Nietzschemu - chrze
scijanska koncepcja milosci nie wyrasta bynajmniej z resentymen
tu. Wyrasta zruego natomiast , wedlug Schelera, nowoZytny "hurna-

II op. elt., •. UI. 

II op. cIt., II. 122-123. 

17 op. cIt., •• 121. 
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nitaryzm", czyli w gruncie rzeczy cal a "burzuazyjna" kultura no
woZytna. Wedlug Schelera 6w humanitaryzm jest poj~ciem pol e
D1 i c z n y m. "Protestuje on przeciw milosci Boga, a zarazem prze
ciw owej chrzeScijanskiej jednosci i harmonii mi~dzy milosci~ Bo
ga, siebie samego i blizniego, w kt6rej wyraza si~ «najwyZszy na
kaz» ewangeliczny".18 Humanitaryzm jest wyrazem jakiegos za
sadniczego rozszczepienia mi~dzy czlowiekiem a Bogiem i swia
tern, ktore powoduje, ze czlowiek jest nie tylko przeciwko Bogu, 
i drugiemu czlowiekowi, ale takze i przyrodzie. ,,0 ile wedlug po
glqdu chrzescijanskiego milose do ludzkosci jako gatunku wywodzi 
si~ z umilowania s w i a t a, 0 tyle razem z nowozytnym huma
nitaryzmem Pojawila si~ specyficzna n i e n a w i sed 0 s w i a t a, 
dzi~ki czemu «swiat» i "przyroda » jawi~ si~ zupelnie jednostronnie 
jako cos, co trzeba opanowae dla ludzkich ce16w".19 Moma by tu po
sluzye si~ j~zYkiem Heideggerowskim i powiedziee: czlowiekowi no
woi:ytnemu bycie przestalo jawie si~ jako dar milosci, kt6ry trzeba 
chronie i piel~gnowae, a zacz~lo ja:wie si~ jako przeszkoda, cos, co 
stoi wrogie n a przeciw, prZedmiot, ktory trzeba i moma sobie pod
porzqdkowae. Wraz z tq nOWq twarzq rzeczywistosci indywidualny 
byt zatracil swoj niepowtarzalny walor, k sztalt i smak i stopH si~ 
w homogeniczn~ calose gatunk6w. Zacz~lo si~ typowo · nowoZytne 
panowanie idej: zamiast rozmaitosci drzew i ptakow - "przedmiot 
spostrzezenia zmyslowego", "materia" lub ,,§wiat", a "zamiast «bliZ
niego » i «indywiduum» - w nich tylko przejawia si~ gl~bia osooo
wego bytu czlowieka - pojawia si~ teraz "ludzkosc» jako z b i 0

row 0 s e, a wszelka milose do jakiejs jej cz~sci, milose do naro
du, rodziny, jednostki wydaje si~ bezprawnym urn n i e j s zen i e m 
czegos, do czego prawo rna tylko calosc jako taka".20 

Poniewaz rzeczywista jednose zostala rozerwana, potrzeba t eraz 
"wczuwania si~" w cudze nieszcz~scie lub w t wory przyrody i mi
lose jako fenomen duchowy zostaje zdegradowana albo do uczu
ciowosci na podlozu biologicznym, albo do niekreslonego sprzyjania 
dobru ogolU. 21 Humanitaryzm jest sil~ niwelujflCq, ktora dom aga si~ 
zrownania wszystkich, a wi~c celuje od razu w najszerszy krqg 
ludzi, przeskakujqc niejako stadia posrednie, nie dostrzegajqc ich 
indywidualnosci i nieredukowalnosci. Dlatego d qzy w kierunku i n
sty t u c j i pomyslnosci powszechnej, ktora rna zar azem jako staly 
ukryty motor i komponent~ - protE'.st przeciwko ludzkiemu nie
szcz~sciu i cier pieniu, za kt6rym kryje si~ protest przeciwko Bagu. 

12 

" op. cit., s. 130. 
a op. cit. , s. 13l. 
II op. cit., s . 132. 
II op. cit. , s. 135. 
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Ale sk lonienie si~ ku Innemu Czlowiek:owi staje si~ t eraz w spo
sob faryzejski je d y n y m objawem milosci. Kluczowym poj~ciem 
staje si~ altruizm, ktory chce konie cznie zast(lpie chrzescijaiiskie 
przykazanie "kochaj bliZniego jak siebie samego" n akazem: "kochaj 
bliZniego twego b ar d z i e j niz siebie samego".22 Tymczasem jest 
to calkowite wypaczenie sensu milo sci, ktora nie odnosi si~ bynaj
mniej do drugiego jako do drugiego,)ecz do O'soby ludzkiej jako ta
kiej, a wi~c takze do siebie samego. Bo tez hum anitaryzm jest mi
losci(l pozorn(l, opar t(l w istocie na nienawisci i ucieczce przed sob(l, 
swoim wn~trzem, a co za tym idzie - h liZszymi kr~gami ludzkimi, 
dla ktorych m ilose m usi znaczye cos konkretnego i rzeczywistego, 
domaga si~ osobistych ofiar i poswi~ceii, ktorych iadnymi instytu
cjami zast(lpie nie mozna. Wlasnie dlatego typem humanitarysty 
jest dziala cz s poleczny i "polityk socjalny", ktory ucieka w istocie 
od rzeczywistych obowi(lZkow wzgl~dem siebie i swoich bliskich. 

Scheler blyskO'tliwie pokazuje, jak rodzil si~ humanitaryzm juz 
w lom e wczesne j m ysli chrzeScijaiiskiej pod wplywem s toicyzmu , by 
p6zniej zatryumfow ae w teologii Lutra (ktory odrzuca or ganiczny 
zwilizek miE:dzy religi(l i milosci(l or az etyk1\) i ,nast En>nie przenikll.1\e 
do calej m ysli wspolczesnej. W t en sposob dla Nietzschego -:- ktory 
stanowi dla Schelera nieU'stannego partnera dialO'gu - milose chrze
scijaiiska i nowozytny humanitaryzm Sq juZ przemieszane bez r eszty. 
Dzi~ki temu takze m 6gI on przemieszae nowoZytn(l interpretacj~ 
ascezy, 'bazujqC/i na Karlezjaiiskim dua:1i.zmie, z jej autentycznie 
chrzescijaiiskq interpretacj/i, w ktorej chodzi jedynie 0 wyzwole
'fiie ducha od kazdorazowych bodzcow zewn~trznych , a nie 0 niena
w iSe dO' ciala cr.y ch~e przezwyci~zenia 0 s 0 'b 0 w e j formy iycia 
przez roztopienie jej w nieosohowym absolucie, lub - co gorsza 
zbiorowej anonimowosci. 

W ostatnim rozdziale ksi/izki - rownie O'dkrywczym, chot! t akZe, 
jak poprzednie dyskusyjnym - Scheler prezentuje dalsze przejawy 
nowozytnego resentymentu, k tore wynotujemy tu pokrotce. 

Pierwszym z nkh jest etyczny kult pr acy, ktory zasadza si~ na 
zazdrosci wzgl~dem wyZszych wartosci osobowych. Aksjomatem jest 
nast~puj/ica mak syma: "Wartose etyczna przysluguje tylkO' t akim 
w laSciwosciom, dzialaniom itp., ktore czlowiek jako jednostka osi/i
gnlll wlasn/i sil(l i pracq".2S Zr odlem tej ipostawy jest nastawienie 
me na w artosci same, r eprezentowane przez kogokolwiek , lecz na 
dystans mi~dzy nosicielami wartosci wyzszych i niZszych i wyra
stajqce z tego derpienie. Przypisu je si~ zatem w artose samej pra
cy, ktora w zasadzie moze bye wykon ana przez kazdego, z czego 
wyplywa aksjomat: "tylko to, co mozliwe jest dla k a z d e g 0 czlo-

I! OJ:). cit., s. 145. 
IS op. cit., s . 162-163. 
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wieka - choeby TI.aj~ej uzdolnionego - posiada wartose moral
nl:\".24 Nie jest to jednak ·nic iIl!Ilego, 'jak "spekulacja na 2lIliZk~", 
bowiem ludzie mogq bye rowni tylko pod wzgl~dem wartosci naj
nizszyeh. Zasada ta prowadzi do dw6ch dalszych konsekwencji: od
rzucenia solidarnosci calej ludzkoSci w zakresie winy i zaslugi mo
ralnej (Adam- Chrystus, rola "swi~tych obcowania"), kt6ra wi/:lze 
si~ z postawl:\ zasadniczej n i e u f nos c i wzgl~dem drugich; oraz 
do zalozenia etycznej r6wnosci wszystkich ludzi. "Jako stwierdzenie 
stanu faktycznego zdanie 0 pierwotnej r6wnosci ludzkich mozliwo
sci duchowych orzeka, ze wszelkq faktycznq nier6wnosc nalezy od
n ieSc do odmiennej m iary p r a c y i doswiadczenia, a 0 ile zas n i e 
da si~ stqd wywieSc, w t akim r azie bazu je ona n a sztucznych, «nie
sprawiedliwych» instytu cja,ch, k t6re wzniosle dqzenia n aszego wie
ku ze iWszys1!k:ich sil 'starajq si~ zniszczyc".25 

Podkreslenie kolejnego TySU tego, co moma b y nazwac mental
nosciq nowoZy"tnq, jest dla m ysli Schelera Townie k luczowe, jak 
jego teoria milosci. Chodzi tu 0 uwydatnienie i przeciw stawienie 
si~ nowozytn ej relatywizacji wartosci w ogole. Czlowiek resenty
mentu, ,nie umiejqc odczytac lub osi~nqc obiektywnego porzqdku 
wartosci, msci si~ n a samej idei w artosci, odm'awiajl:\c jej obiektyw
nosci i gloszqc, 'ze "wszystikie wartosci Sq subiektywne".26 Odnoszqc 
wszY'stko do wlasnego " ja" d zarazem nie mogqc osiqgIlqc upragnio
nego dobra, sci'}ga si~ je do poziom u faktycznosci. Poniew az jednak 
"czlowiek powodowany resent ymentem jest slabeuszem" i nie stac 
go na odwag~ samotnosci w swej su'biektywnosci, ucieka si~ do "po
wszechnej obowiqzkowosci" , a wi~c u ZTI. ani a czegos za wartosc, 
zamiast dqzyc do zrozumienia samemu tego, co dobre. "Czego nikt 
dostrzec ani po:m1ae nie potrafi , to rnajq teraz dostrzec w s z y s c y, 
z nagromadzenia braku poglqdow rna wyniknqc poglqd pozytywny! 
Cos, co nigdy nie jest "dobre» sarno z siebie, rna stac si~ d~bre, bo 
byto dobre wczora j lub bo wyniklo wprost z dnia wczorajszego !" 27 
W ten wlasnie spo·s6b mogla powstac Kantowska teoria "powszechnie 
obowiqzujqcego prawa woli ludzkiej", czy utozsamienie dobra z wo
lq gatunku. 

Scheler dokonuje tutaj wspanialej obrony dbiektywnoSci prawdy 
wartosci, k t6ra jeszcze dzis wydaje si~ przekonywajqca, choc nie 

n ale:i:y pochopnie szukac w nie jpodparcia d la dogmatyzmu m yslo
wego. Rdzen jego rozumowania, ktore podtrzymywal tez Ingarden, 
jest prosty : S poleczne uznanie rue moze bye zadnym kryterium 

.. op. cit., s. 166. 
,, ' op. cit. , s . 173-174 . 
.. op. cit., s . 175. 
11 op. cit., s. 1'17. 
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prawdziwosci i przedmiotowosci twierdzen ; gdyby tak bylo, praw
dziwosc twierdzen zwi~kszalaby si~ wraz z iloscic~ rozurniejqcych 
i akceptujqcych je ludzi, co jest oczywistym nonsensem. Je§li jed
nak tak, wolno dopuszczac prawdy jawne dla jednej grupy czy dla 
jednego czlowieka, lecz zakryte dla inlnych, podobnie np. jak war

- tosci estetyczne dost~pne '5q tylko odpowiednio kwalifikowanym 
i uwraz1iwionym ludziom. W ten sposob domaga si~ peroej rehabi
litacji poznawcza wamose poj~cia "obja,wienia" jako zasadniczego 
sposobu przenikania i przekazywania prawd i wartosci ludzkiej kul
turze. Nikt nie jest zobowiqzany przyjmowac na wiar~ czegos, do 
czego me m a przekonania; a le z tego nie wynika, ze czlowiek rna da
rzyc nieufnosciq niektore przejawy kultu ry i poznawczq waznosc 
pewnych doswiadczen czy intuicji (religia, nauka Up.) tylko dlatego, 
ze nie Sq mu one zrodlowo dost~pne. J esli tak czyni - daje dowod 
resentymentu, k tory jest a priori przeciwny elitarnosci jako takiej 
usprawiedliwia jqc zarazem instytucje w najwyzszym stopniu "eli tar
ne", lecz oparte nie na w artosciach , a le na s i 1e. 

Owa nowozytna i nowoczesna subiektywizacja, ktora rna swoj 
nieuchronny odpowiednik w "obiektywizacji" , poj~tej jako powszech
na obowiqzywalnose, prowadzi tez do pewnychzasadniczych kon
sekwencji w dziedzinie tego, co mozna by nazwae przeiywanq on
tolog1q formalnq. Kultura wspolczesna przezywa mianowicie rze
czywistosc jako sum~ elementow, a nie jako quasi-organicznq jed
nose, pierwotnie jszq w stosunku do wszelkich elementaw. Dlatego 
1° - nie rozumie specyfi'ki zycia jako czegos pierwot nego i inter
pretuje je bqdz jako mechanizm skladajqcy si~ z cz~sci, bl:\dz jako 
cos, co musi bye dopiero u s p raw i e d 1 i w ion e przez poZytek, 
technik~ zycia itp.; 2° - nie rozumie bezwzgl~dnego ontologicznego 
priorytetu mniejszych "or ganicznych" wspolnot: rodziny, r egionu, 
narodu w stosunku do "spoleczenstwa". "Faktyczne spoleczenstwo 
do tego stopnia nie jest poj~ciem nadrz~dnym wo'bec «wsp6lnot» 
zjednoczonych pokrewienstwem, tradycjq, historycznym charakte
rem zycia, ze nalezaloby raczej uznae 'kazde «spoleczenstwo» tylko 
za resztk~ , za lpozostalose po procesach wewn~ego rozpadu wsp6l
not ".2S -. 


Ta ostatnia teza, jak zresztq wiele innych, a nawet zasadnicza 
teza ksiq'i!ki, moze wydawac si~ reakcyjuym anachronizmem. Nie
wqtpliwie k limat ksiqzki i jej poszczeg6lne twierdzenia tkwiq w epo
ce, w k torej powstala, tzu. przelomu XIX i XX wieku i w pierw
szym czterdziestoleciu naszego wiek u . Z perspektywy naszego cza
su widac np. lepiej, ze pewne organizmy ponadnarodowe mogq 

u op. cit., 8. 204. 
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i powinny regulowae ekscesy pot~ych narod6w - czy tylko ich 
pailstw? - zagrazajqce narodom slabszym. Czy jednak owe orga
nizacje wlasnie cilatego, ze rue Sq pa n s t wa m i, nie moglyby 
w istocie bye sojusznikami owych zagrozonych i rozkladajqcych si~ 

, pierwotnych, "orgarucznych" grup spolecznych i czy rue uwidocznia
jq wlasrue ich niezb~dnosci? CzY nie powinny brae w obron~ z y 
c i a przeciw mechanizmowi? 

Irma wszakze cecha ksiC\zki Schelera budzi ruepo.k6j: jego slepota 
na prawa ludzi i grup slabych. 0 ile bowiem zar6wno psycholO
giczna i socjologiczna geneza, jak przede wszystkim ocena resenty
mentu wydaje si~ w pelni przekonywajC\ca, 0 tyle zostalo tu po
mini~te cM bardzo istotnego, co rna, jak si~ zdaje, korzenie w pew'
nej tradycyjnej teologii. 

Mysl chrzescijailstwa 0 nier6wnosci przeznaczen i ich proporcjo
nalnosci wobec zaslug rna swojq przeciwwag~ w rnysli 0 fundamen
talnym podobieilstwie wszystkich ludzi jako odkupionych dzieci Bo
zych - Bog "nie rna wzgl~du na osoby". Poglqdu tego rue wolno 
umniejszae i deprecjonowae, a on to wlasrue jest odpowiedzialny za 
stopniowy rozw6j egalitaryzmu i za p rzekonanie, ze slabi rnajq nie 
tylko prawo do iycia, a le do m aksimum u b twien 'w rozwijaniu 
wlasnych mozliwoSci. "Egalitaryzm" nie j,est z e s w e j i s t ot y 
spekulacjq na znizk~, gdyz dotyczy nie t yle konkretnych, "mate
rialnych" (w sensie Kantowskim) cech .czy wartosci, He r aczej f 0 r
mal n yc h struktur, jedn akowych u wszystkich ludzi, k t6re jednak 
majq swe ostateczne Zr6dlo we wsp61nocie "dzieci~ctwa Bozega". 
NowoZytnosc jest w istocie zwyci~stwem formy nad materiq, idei 
n ad konkretnym jej uszczeg61owie~iem, czy wreszcie - "istoty" 
nad "istnieniem". Bez tego szerokiego uwzgl~druenia "ludzkiej for
my", bez rozpoznania gatunkowej - sit venia vel'be - tozsamosci 
ludzi, a przede wszystkim nadarua jej spolecznego i instytucjonal
nego ksztaltu, jednostki slabe nie ,doczekalyby si~ mozliwosci "udo
wodnienia", ze Sq naprawd~ ludZmi. Ale z drugiej strony racj~ rna' 
Scheler, ze nowozytnosc zapoznala - i to jest jej straszliwym nie
bezpieczenstwem - "analogicznose" owej gatunkowej formy. Ana
logicznosc, ,to znaczy jej ilndywidualnq r6inorodnose, zwiqzanq z sa
mym istrueniem poszczeg6lnych ludzi, w kt6rej dopiero rna ona SWq 

,metafizyCZllq i aksjologicznq wag~. To, co najwazruejsze w czlowie
ku, jest jed n 0 C z e Sn i e indywidualne i rueprzekazywalne i za
razem pod 0 b n e dzi~ki formalnej tozsamosci tego, ,co istotne. 
Ale to, co istotne, rue jest "ponad" poszczegolnymi ludZmi, lecz 
w .nich. Jesli tak, to milooc, kt6ra rozblyska a d osoby do osoby, 
b~dzie miala z a w s z e priorytet przed wszelkq instytucjonaln!:l 
filantropia,. 

Karol Tarnowski 
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WSPOlCZESNA REALlZACJA CHARYZMATU 

IGNACJANSKIEGO 


Problematyka charyzmat6w coraz cz~sciej powraca w polskiej 
prasie zajmujqcej 5i~ zagad!n:ieniami teologicznymi. i dUchowymi. 
Mi~dzy innymi w N. 277-278 Znaku s. Teresa Led6chowska sta
ra si~ og61nie dkre.slic, n a czym polega charyzmat instytutu zakonne
go. Niniejszy artyku! jest p r6bq zbadania, jak przedstawia si~ ten 
charyzmat dla ok re.slon ego juz zakonu , a mianowicie Towarzystwa 
J ezusowego, przy czym pr6ba ta jest oparta na wypowiedziach i pi
smach Generala tegoz zakonu - O. Pedro Arrupe.l W iSwoich llcz
nych listach zwr6conych do calego Towarzystwa, w przem6wieniach 
wyglaszanych z ok azji odwiedzin wsp6tbraci po calym swiecie, 
w r6mych instrukcjach zabieral on nierzadko glos w fundamen
talnych spr awach zakonu . Te wypowiedzi Sq podyktowane przede 
wszystk im potrzebami Zycia zakonnego oraz misji we wsp6kzesnym 
swiecie; stqd plynie ich ukierunkowanie pr aktyczne. Nie znajdzie
my w n ich definicji charyzmatu ignacjaiiskiego, ale wsp61ne jest 
im stale powolywanie si~ na wypowiedzi sw. Ignacego Loyoll, szu
k anie jego najgl~bszej, fundamentalnej inspi'l"acji, a r6wnoczeSn ie 
pytarua i propozycje co do r ealizacji t ej inspiracji w dzisiejszych 
czasach . Tu wlaSnie dostrzega O. General swoje podstawowe zada
nie. Kie dy na spotkaniu z wychowankami prowa dzonej przez je
zuit6w szkoly sredniej w Hamburgu jeden z ml?dych licealist6w 
spytal po prostu : "Kim Ojciec jest i co Ojciec robi?", w6wczas 
O. Arrupe odpowiedzial r 6wnie po prostu, ze jest przel()zonym 
wsp61noty zakonnej, rozproszonej iP<> calym swiecie i liczqcej blisko 
30000 czlonk6w, a za swoje gl6wne zadanie uwaza realizacj~ w dzi
siejszym swiecie tego, czego chcia l jej zalo:i;yciel i co wyrazil w swo
ich w skaz6wk ach. O. Arrupe jest przekonany, ze zadanie to jest 
mozliwe i ze fun damentalna inspiracja sw . Ignacego zachowuje r6w
n iez dzisiaj swojq pelnq w artosc. Owszem, jest nawet zdania, ze 
obecnie istniejq wi~ksze mozliwosci r ealizacji tych zadaft, niZ za 
czas6.w sw. Ignacego, tak ze Towarzystwo moze miec wi~kszy roz
mach apostolsId i bye bar dziej ignacjaiiskie niz za czas6w swego 
zalozyciela. W tyro celu trzeba jednak zar6wno odnaleic pierwotnq 
intuicj~ Swi~tego, jak tez przeprowadzic wymaganq przez sob6r 
"r en ovatio accomodata" . 

Wydaje si~, ze rozwaiania O. Arrupe majq znaczenie wykracza
jqce poza ramy samego Tow arzystwa Jezusowego. Faktem jest, i;e 

1 Tekst artykulu przedstawla w nJeco zrnJenJonej forrnJe referat wygloszony 
w ramach wewn!jtrzzakonnego sympozju m ks1t:iy jezult6w na temat : CZllm jest 
ch aryzmat tgnacjanskt? 
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charyzmaltem ignacjanskim, szerzej lub sciSle j poj~tym, Zyje wiele 
wsp6lczesnych zgromadzen zakonnych, kt6re r6w!niez szukajq spo
sob6w swego odnowienia. Duchowosc sw. Ignacego poeiqga t akze 
wielu ludzi swieckich, ktorzy dost rzegajq 'W niej mozliwosei realiza
cji swego szczeg6lnego powolania. W r6Znych powikbniach swiata 
wspolczesnego poeiqga ich seisle okreSlenie celu, do kt6rego si~ 
zmierza i Srodkow, jakie naleZY zastosowac, jak teZ przekonywajqca 
logika zycia przedstawiona przez sw. Ignacego. Podane przez niego 
sposoby rozeznawania duchowego i dziS bywajq cennq wsk az6wkq 
w podejmowaniu trudnych decyzji. Wreszeie cala antropologia teo
logiczna zawarta w Cwiczeniach duchownych w zbudza r 6wnieZ du
ze zainteresowanie, gdyZ epoka dzisiejsza koncentruje si~ przede 
wszys1lkim na czlowieku. Nie b~dzie wi~c przesadq mowic 0 rene
sansie duchowosei ignacjanskiej w wielu srodowiskach. Tym bar-: 
dziej jednak potrzeba pomocy, by zastoSO;wac formy Zycia i ducho
wosci pochodzqce z XVI wieku do czas6w dzisiejszych. 

Z tych przyczyn stawiamy sobie za eel uj~cie w pewnq synte~ 
poglqd6w O. Generala na eharyzmat ignaejanski i jego aktualizaej~. 

Wydaje si~ bowiem, ze taka synteza moze bye dla wielu chrzesci
jan - nie tylko zatem dla jezutiow - interesujqea, jezeli me nor
matywna i miarodajna. A to nie tylko ze wzgl~du na stanowisko 
O. Arrupe, ale przede wszystkim z uwagi na jego wiernosc Koscio
towi i zalozycielowi swego zakonu, a przy tym gl~bokq znajomosc 
i wyezucie pro blemow wsp6lczesnosci. 

SPOTKANIE Z CHRYSTUSEM - lR6DtEM IGNACJANSKIEGO 
CHARYZMATU 

Wedlug przekonania wielu' autor ow wspolczesnych charyzmat 
ignacjanski jest zakorzeniony w Cwiczeniach duchownych sw. Igna
cego LoyolL Nie Sq one czym innym, ja:k prostym sposobem m odli
twy kontemplacYJnej i u porzqdkowania w lasnego zycia wedlug 
Ewangelii, przedstawiajq wi~ pewnq jej wizj ~. Przez Cwiczenia 
duchowne przeszli wszyscy pierwsi towar zysze sw. Ignacego i pod 
ich wplywem uformowali si~ w grup~ "przyjaciol w P anu". Odtqd 
formacja ,w szystkich jezuit6w i wielu innych zyjqcych ich sposobem 
zycia, pochodzi z Cwiczen. Jezuiei przy tym nie schow ali zazdrosnie 
skarbu Cwiczen dla sieb ie, leez podzielili si~ nim ho jnie z innymi, 
r ozpowszeehniajqc otrzymany dar . Dopr ow adzilo to do szczeg6lnego 
paradoksu : Cwiczenia Sq zr6dlem Zyeia speeyficznie jezuickiego, 
a rownoezesnie Sq dla wszystkich . 

Osrodkiem Cwiczen jest osoba Jezusa Chrys t1.lsa, S lowa Weielo
nego, K r6la, kt6ry w zywa do swojej sluzby. Osob<l Chrystusa jest 
wi~c kluezem do zrozumienia takiego wlasnie zycia, oddanego na 
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sluzb~ Panu i sprawom Jego kr61estwa. Jezus przedstawiony jest 
w Cwiczeniach w postawie pokornego slugi, jako ubogi i ukrzyZo

,wany, utoZsamiajqcy si~ z ubogimi na calym swiecie. Nie obiecuje 
On innej drogi niZ ta, kt6rq sam przeszedl. Jest to droga cierpienia 
prowadzqcego ostatecznie do chwaly. To doswiadczenie Boga w Je
zusie Chrystusie jest samym rdzeniem ignacjanskiego charyzmatu. 

I tu znowu mamy do czynienia z paradoksem. Jezus Chrystus 
nalezy do w szystkich chrzescijan. Wielu z nich n asladuje Chrystusa 
w pewnych wybranych aspektach Jego zycia, np. w dzielach milosci 
czy w prak tyce ub6stwa. Przedstawiona wizja n atomiast sugeruje, 
ze jeden aspekt nie moze wykluczac innych. Chrystus, kt6rego ona 
przedstawia, to historyczny Jezus z wszystkimi Jego rysami skon
centrowanymi wok61 profetycznej misji wyslarinika zbawienia. 

Ta intuicja iglIlacjanska ukonstytuowala Towarzystwo Jezusowe 
zanim jeszcze uczynily to w szelkie prawa. Pierwsi towarzysze sw. 
Ignacego wiedzieli dokladnie, jak wedlug tej intuicji post~powac. 

Dopiero p6Z:rrlej odczuli potrzeb~ ustanowienia praw, bez k t6rych 
zadna spolecznosc nie moZe istniec. Owocem ich rozwaian staly si~ 
Konstytucje Towarzystwa, k t6re Sq wiernq krystalizacjq podstawo
wej intuicji Cwiczen duchownych. Przejawiajq si~ w nich zasad
nicze dyspozycje charakterystyczne dla charyzmatu ignacjanskiego, 
a wi~c "sluzba jedynemu Panu i Kosciolowi, Jego Oblubienicy, tro
ska 0 zbawienie i doskonalosc w lasnq oraz inny,ch, dyspozycyjnose 

• dla spelnienia woll Boiej , mobilnosc i u niwersalnosc wymagan ej 
sluzby". 

1m bardziej swiat dzisiejszy staje si~ swiecld , tym bardziej po
trzebuje ludzi n aznaczonych znamieniem osobistego spotkania Boga 
w J ezusie Chrystusie . I tak O. Arrupe stwierdza: "Swiat si~sekula
ryzuje. Towarzystwo przyjmuje ten fakt, co wi~cej, wycililla z nie
go konsekwencje adaptujqc sw6j rodzaj iycia oraz formy swego a,po
stolstwa; jest nawet gotowe uczynic to w jeszcze wi~kszym stopniu. 
Ale konieczny jest do tego jeden warunek : trzeba, aby osobiste 
spotkanie z Bogiem naznaczylo n asze zycie znakiem absolutu, ra
dykalnych wymog6w, odpowiedzi bez zastrzezen. To spotkanie z Bo
giem przyjmuje oczywiscie r6me formy, zaleZnie od otrzymanej 
laski i temperamentu k azdego czlowieka. Zawsze jednak b~dzie 

one przylgni~ciem do Chrystusa, odkryciem przez Niego milosci 
Ojca i stalq gotowosciq, aby bye prow adzonym przez Ducha." 

Doswiadczenie Cwiczen duchownych nie daje si~ oczywiScie zre
alizowac za jednym razem. Jest to doswiadczenie nigdy nieusta
jqce, przedluiajqce si~ w rodzajach modlitwy, kt6rych metody sq 
podane w Cwiczeniach. Na szczeg61nq uwagE: zasluguje jeden spo
s6b, uwazany za najbardziej charakterystyczny zar6wno dla same
go sw. Ignacego, jak i dla wszystkich zyjllcych jego charyzmatem 
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Jest to, jak si~ wyrazal, modlitwa polegaj~ca na ,,majdowaniu Eo
ga we wszystkim". On sam byl gl~boko zjednoczony z Bogiem nie 
tylko w czasach prze:maczonych na scisl~ modlitw~, ale we wszyst
kich innych swoich zaj~ach, t ak ze O. Nadal - jeden z. pierw
szych towarzyszy - nazwal sw. Ignacego "kontemplatywnym 
w dzialaniu". 

O. Arrupe najobszerniej mowi 0 takiej modlitwie - w liscie 
o prawdziwym scaleniu zycia duchowego i apostolstwa. Ten wla
Snie problem uwaia on dzis za najwaZniejszy dla Towarzystwa 
wzi~tego jako calosc. Daje si~ bowiem w nim zauwaiyc duiy dy
namizm w podejmowaniu r6znych prac oraz inicjatyw w duchu 
szerzenia sprawiedliwosci. Chodzi jednak 0 to, aby wszystkie ini
cjatywy byly rzeczywiScie przepojone duchem wiary, aby byly 
zgodne z zakonnym, apostolskim i kaplanskim charakterem Towa
rzystwa. Trzeba, aby kazda poszczegolna misja, wykonywana nie
raz w trudnych warunkach, gwar antowala mozliwosc "doswiadczal
nego przezywania Boga, objawiaj~cego si~ nam w Chrystusie J e
zusie". Z drugiej strony ci, ktorych zycie rozwija si~ wedlug bar
dziej tradycyjnych metod, powinni zbadae, czy jest one naprawd~ 
autentyczne, czy pobudza ich do coraz wi~zej dyspozycyjnosci 
i do bardziej tworczej gor liwosci a postolsk ie j. Wiernose nie moze 
bye bowi~ statyczna i jalowa, lecz winna bye iywa i plodna. 

Ten sam problem dotyczy n a pewno wielu gorliwych ludzi prag': 
nqcych sluiyc Bogu. Ktoz zaprzeczy, ze w sluzbie tej niektorzy po
padajq cz~sto w skrajnosci ; Sq ,bowiem tacy, kt6rzy chc~ si~ jedy
,nie formowac, oddawac rozwaianiu i modlitwie, oraz inni - kt6
rzy chcq dzialac 'bez naleZytej formacji, uwaiaj~c wszelki w ysilek 
duchowy za strat~ czasu ri oceniajqc czlowieka jedynie wedlug te
go, co potrafi efektywnie zrobic na zewnqtrz. Stqd prawdziwa jed
nose i' harmonia zycia, przejawiaj~ca si~ ' w harmonii modlitwy 
i dzialania staje si~ zagadnieniem najwy2lszej w agi dla wszystkIich, 
ktorzy chc~ dzisiaj prowadzic pogl~bione iycle chrzeScijanskie. 

SlUlBA DLA KOSCIOl A I WE WSPCLNOCIE 

DoSwiadczenie Boga w Jezusie Chrystusie , 'wylania jqce si~ z Cwi
czefi duchownych jest bardzo praktyczne i konkretnie ukierunkowa
ne. Jezus wzywa do oddania si~ Wsluzb~ dla dobra Jego kr61estwa. 
Juz w medyrt:acji 0 grzechu N. Ignacy Kai:e r ekolektantoW'i, ,przeiy
wajqcemu wdzi~cznoSc za uratowarnie od klc:ski, zadac some py:tanie , 
co czyni i co powinien czynic ella Chrystusa. ZaS w medytacji 0 Kr6
lestwie Chrystusowym rekolektant slyszy wezwanie do tego, by 
odznaczyc si~ "we wszelkiej sluzbie w iecznemu Kr61owi". Jest to· 
ostatecznie sluzba w ~osciele i stqd wynika oddanie si~ do dyspo
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zy·cji papieiowi przez czwarty slu b szczegolnego posluszenstwa 
w sprawach wszelkich misji apostolskich , co uw azane jest za jeden 
z najbar dziej charakterystycznych rysOw Towarzystwa Jezusowego. 

O. Ar.rupe posiada bar.dzo zywe IpOczUlcie w j stuzby, wyraZajq~e 
si~ w loj alnosd wobec Kosciola i w poslu szenstwie wobec jego zwy
czaj.nego i nadzwyczajnego urz~du nauczycielskiego. Po soborze dy
skutowano wiele w Towarzystwie, czy oddanie si~ zak'Ouu papieiowi 
nie powinno p rzybrac obecnie innych form, na przyklad oddania 
si~ do dyspozycji kolegium biskupow. Rychlo jednak zdano soble 
spraw~z niewy'konalnosci takiego sformulowania. Rowniei wobec 
zdarzajqcych si~ w Towarzystwie wypadkow krytyki Stollcy Apo
stolskiej n ie trzeba si~ dziwic, ze wypowiedzi O. Generala zwracajq 
przede 'Wszystkim uwag~ n a wiernoSc Towarzystwa Ojcu Swi~emu. 

JakJby przypiecz~towaniem poglqdow lla zna>ezenie Stoliey Apo
stolskie j dla TovJarzystwa Sq bardzo osobiste slowa, ktore O. Arru
pe wypowiedzial w homliii w dniu 50-lecia swego zycia zakonnego. 
Stwierdza on: "Zgl~biaj qc w ciqgu swego iycia coraz to bardziej 
misterium Kosciola i chaTYzmat Towarzystwa, odczuwa si~ coraz 
mocniej , ze Towarzystwo posiada swojq prawdziwq racj~ bytu 
w pelnieniu sluzby dla Kosciola pod przyw6d.ztwem papieia. Po
mini~cie t ego faktu byloby r ownozna>czne z podpisaniem na siebie 
wyroku smierci." 

Sluzba ignacjanska jako sluzba dla Kosciola jest tez poslugiwa
niem we wspolnocie stanowillcej komork~ Kosciola. Odczul to sw. 
Ignacy i jego towarzysze, gdy wobec persektywy rozesla nia ich 
przez papiez a Pawla III po calej ltalii postanowili po dlugich roz
wazaniach polqczye si~ w trwaly zw:iqzek na mocy posluszenstwa 
slubowanego jednemu spo:§rod nich, jako przeloionemu. Ten wps61. 
notowy element charyzmatu ignacjanskiego jest dzisiaj szezegolnie 
aktualny wobec podkreslania $polecznego wymiaru chrzeScijanstwa. 

Pierwsza wsp6lnota, skladajllca si~ z sw. Ignacego i towarzyszy, 
przerodzila si~ w to, co Swi«:ty nazwal w Konstytucjach "corpus 
Societatis" , czy "corpus universale Socie tatis". Jest to spolecznosc 
ze swej istoty apostolska i misyjna, przeznaczona do dzialania 
w swiecie. Dlatego tez O. General podkreSla, ze poj~cie misji po
siada kluczowe znaczenie ilia zrozumienia wspolnotowego iycia 
w Towarzystwie. Poslane jest najpierw, na wz6r apostolow, cale 
"corpus Societatis", w rum ZM poslani Sll poszczegolni ludzie. Do
konu je si~ to za spraWq samego Ojca Swi~tego, lub - najcz~ciej 
poprzez przelozollYCP Towarzystwa . W k aidym jezuicie powinno 
zye gl~bokie przekonanie, ze misja, na ktorll zostal wyslany, jest 
tym , czego od niego oczekuje sam Bog - jest jedynym miejscem, 
gdzie w danych konkretnych w ar unkach moze spelnic wol~ Bozq. 
Czlowiek poslany pojmuje, ze nie mogn>y czynie dla chwaly Boiej 
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niczego lepszego, chocby n aw et zlecona m u I misja byla naznacwna 
krzyzem,\ a w oczach ludzkich wydaw ala si~ pozbawiona jakiego
kolwiek sukcesu. Takie postawienie spr aw y ukazuje koniecznosc 
wielk iej elastycznosci i go towosci, by slliZyc wsz~dzie tam, gdzie 
tego wymaga wi~ksza chwala Boza i bardziej wydatna praca dla 
Kosciola. Poszczegolne in stytuty zakonne majq zwykle jakqs spe
cjalizacj ~ w wykonywaniu sluZlby Bozej, na przyklad dziela milo
sierdzia ezy nauczanie mlodzie.zy. Dla Towarzystwa jedynym kry
terium wyboru rOZnych prac jest tylko to, by le piej sluzyc tam, gdzie 
t ego bardziej potrzeba - w du ehu 19nacjanskiego "magis" (wi~cej) , 

kt6re oznacza stalq dqZnosc do czegos wi~kszego i lepszego. Nigdy 
wi~c m e mozna pogrlliac si~ 'W s pokojnym przekon aniu, i e zost al 
osiqgni~ty eel i ze zwalnia to od dalszego szukania. 

Dyspozycyjnosc, 0 ktorej tutaj mowa, jest dzisiaj w szczegolny 
sposob potrzebna zakonowi jako calosci. Domagajq si~ jej liczne 
zmiany, jakim Towarzystwo ulega o d poczqtkow gener alatu O. Ar
rope. Zwierzajqc si~ z trudnosci, jakie stan~1y przed nim w mo
mencie w yboru na najw yiszego przelow nego, ,powiedzial on mi~
dzy innymi: "To ost atnie odejscie bylo najbardzie j radykalne i do
konalo si~ w niezmier ne j niepewnosci, z olbrzymim ci~zarem od
powiedzialnosci. Bylo to odejscie od calego szeregu przyzwycza jen, 
pra'k tyk, wy<borow, k tore t rzeba b ylo porzucic, a by wyjsc na spot
kanie z innymi, bardzo n iedkreslonymi, by je wyjasniac stop niowo 
i okreSlac. Bylo to odejscie od swiata pelnego zabezpieczen, stwo
r w nych przez dlugowiecz..'1q tradycj~ Kosciola i Tow arzystwa, aby 
pojsc drogami prowadzqcymi do swiata znajduja.cego si~ jeszcze 
"w stawaniu", do swiata nieznanego, do k torego jednak Bog wolal 
glosem scborn, papieza, kongregacji generalnych. Bylo to wejscie 
n a drogi obfitujqce w sprawy nieznane, w wyzwania , a le takze 
w nadzieje i mozliwosci. Takie bowiem drogi zawsze byly i Sq 
w dalszym ciqgu drogami Boiymi... Pytano m nie: 'Doka,d zmierza 
Towarzystwo?' Odpowiadalem zawsze : 'Tam , gdzie je Bog prowa
dzi'. Innymi slowy chcialem powiedziec: 'Nie wiem; ale wiem tylko 
jedno, ie n as B6g gdzieS prowadzi. Idzmy spokojnie z Kosciolem 
ikierowanym przez Ducha Swi~tego . Wiem , ze Bog nas prowadzi · do 
nowej ziemi obiecanej , kt6ra jest Jego ziemiq. On wie, gdzie t a 
ziemia si~ znajduje, do nas nale.zy tylko p6jsc za Nim'. Taka po
stawa, ktora bez wiary jest absolutnie nieracjonalna i nieroztropna, 
staje si~ jasna, pewna i pocieszajqca, gdy przenikac nas b~dzie wia
ra i u fnosc Abrahama. Je.zeli rozumujemy wedlug Boiej logiki, 
w owczas poznajemy, ie jest to jedyna rozsqdn a i jedynie roztropna 
postawa. To oddanie i rzucenie si~ z zamkni~tymi oczyma w ra
miona Bore jest Zr6dlem pociechy i s ily, kt6rych moiemy doswiad
czyc jedynie dzi~ki wierze". 
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Problemowi dyspozycyjnosci poSWlE:oony jest r owniei list z dnia 
19 wrzesnia 1977 T ., b~d/lcy jak by dalszym ci/lgiem listu 0 scaleniu 
zycia duchowego i apostolskiego. O. Ar rupe wskazuje w nim na 
scisly zwi/lzek mi~dzy dyspozycyjnosci./l a wewn~trzn/l integracjq. 
Dyspozycyj nosc do spemienia zleoonej misji pozwala bowiem SCl
dzie, ze czlowiek osi~n/ll wewn~trzn/l dojrzalose i harmoni~ , w kt6
rej kazde doswiadczenie Boga sklania do dzialania dla dobra blii
nich, a dzialanie dla blii nich objawia Boga i wi/lze z Nim milosciq 
jeszcze pelniejsz/l. In nymi slowy, doswiadczenie Boga sklania do 
dzia lania dzi~ki przeswiadczeniu, ii Bog tego wlasnie dzialania 
pr agnie, udzielajqc takze koniecznej Pomocy. Dzialalnose zas, dzi~kj 
takiej postawie, zostaje cala przetworzona w doswiadczenie ducho
we. 

Tego Todzaju nastawienie jest rezultatem dlugotrwalego, oczysz
czaj~cego dzialania Ducha Swi~ego, ktory' stwarza nowego czlowie
ka i kieruje nim, czyni/lc z niego narz~dzie w r~kach Pana, 0 tyle 
b ar dziej skuteczne, 0 ile bardziej oddane do dyspozycji. O. General 
zwraca uwag~, jak sciSle sw. Ignacy l/lczy poj~cie "narz~dzia", czyli 
dyspozycyjnosci, z poj~ciem skutecznosci dzialania. Przez to sarno 
ooswiadczenie, k tor e {/lczy narz~dzie z Bogiem, czlowiek zostaje 
przetworzony w narz~dzie Boga. Ta wizja byla podstaw/l zarowno 
osobistego doswiadczenia sw. Ignacego, jak row niez jego sposobu 
rZ/ldzenia. 

StUlBA DLA SWIATA WS P6tCZESNEGO 

Ignacjanska sluzba dla Kosciola jest rownoczesrue sluzb/l dla 
swiata. Mysl O. Arrupe charakteryzuje si~ ostrym widzeniem pro
blem6w swiata Iw.sp61czesnego. Plynie ona z ducha kontemplacji 
o wcieleniu zawartej w Cw iczeniach duchownych. W wizji O. Gene
rala brak fWszelkich element6w doktrynerskich, a to dzi~ bogatemu 
doswiadczeniu wyniesionemu z kontaktow osobistych z najrozmait
szymi ludimi napotykanymi w ci~ licznych podroZy. O. Arrupe 
powiada na przyklad, ze wszyscy jesteSmY na sluz.bie naszej plane
ty - Ziemi, planety, kt6rq trzeba uzdrowic. A globus 0 ostrych 
konturach otrzymany od astronauty Lovella przypomina mu c~ 
sto, ze dzisiaj potrzebne jest szczegolnie jasne widzenie problema", 
lokalnych, zawsze jednak w l l\cznosci z ogo1n1l wizj<'l swiata. I tak 
O. Arrupe dostrzega, ze jednym z najwaZniejszych problem6w Kos
ciola i swiat a wsp6lczesnego jest problem ateizmu. 2rodla ateizmu 
widzi on mi~dzy innymi w og61nej technicyzacji i sekularyzacji 
s-wiata, ale more jeszcze 'bardziej w tym, Ze wielkie masy ludzkie 
kraj6w Trzeciego Swiata SIl po2Jbawione najbardziej podstawowych 
srodk6w do zycia. Trudno i.m brae na serio Dobr<'l Nowin~, kt6rej 
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nie ud alo si.~ cillgle jeszcze dac cho6by troch~ zwyczajnego ludz
kiego szcz~scia w ich beznadziejnej sytuacji. 

W spos6b przejmu jl:lcy szkicuje O. Arrupe n~dz~ tego swiata, kt6
rl:l poznal bezposrednio podczas swoich podr6zy. Opowiada n a przy
klad, jak celebrowal Msz~ Sw. w slumsach poludniowoamerykan
skich i jak rozdzielal chlelb eucharystyczny wyglodnialym rzeszom. 
Matka osmiorga dzieci pozbawiona wszelkich srodk6w do Zy'cia po
prusila go kiedys, aby modUl si~ 0 chleb dla jej dzieci, poniewaz 
nie rna juz im co dac do jedzenia. O. General w yznaje, ze nie za
pomni nigdy cierpiqcego oblicza nieszcz~sliwej kobiety. Zr ozumial 
w6wczas, ze jego slow a 0 glodzie nie byly przesadzone, kiedy stwier
dzal wczesniej : "Nie doswiadczymy najgl~bszej sHy chleba zycia, 
jeZeli rue b~dzierny gotowi do t ego, aby dac chleb tym, kt6rych 
zycie jest zagrozone" . 

Sprawa glodu w swiecie jest tylko w ycinkiem szerszego pro'ble
rnu, ja:kim jest sprawiedliwosc spoleczna, zajmujl:lca w wypowie
dziach O. Arrupe istotne miejsce. Czlowiek · tak bardzo przej~ty 
sprawami duchow ynU i tak bardzo trOSZCZl:lcy si~ 0 to, by Tow arzy
-stwo Jezusowe spclnialo w e w sp61czesnym swiecie swoje zasadni
cze zadan ie obron y i szerzenia wiary, rozurnie dobrze, ze nie da 
si~ dzisiaj rozll:lczyc prublemu wiary i spr.awiedliwosci. O. General 
czesto powraca do tego tematu i stale podkresla zwiqzek, jaki za
chodzi mi~dzy szerzeniem wiary, a walkl:l 0 sprawiedliwosc. 

Niespr awiedliwosc, z jalkl:l si~ dzis spotyk amy, polega na pogwal
ceniu podstawowych praw jednostek, grup s polecznych i calych 
narod6w, co znajduje wyraz w gorszl:lcych nierownosciach przy roz
dziale d6br, wladzy czy odpowiedzialnosci. Niesprawiedliwe systemy 
i struktury utrzymujl:l szerdlde masy lu dzkie w stanie zaleZnosci 
i nadajq trwaly charakter tej niesprawiedliwosci, k t6ra nawet jesz
cze bardziej wzrasta. Sytuacja ta jest irodlem gwaltownych kon
fliIktow, grozqcych ogolnoswiatowq k atastrofq wo jennq. Kosci61 jako 
catosc, a takze ,poszczeg6lni chrzeScijanie nie mogq na n iq pozostac 
oboj~tni. Poslannictwo Ewangelii, kt6re jest poslannictwem calko
witego uwolnienia czlowiek a , domaga si~ okre.slonych krok 6w . Ma
terialna niewola czlowieka pogl~bia bowiem jeszcze bardziej jego 
niewole duchowq, zwic:kszaj8,c nieprzenikliwosc na slowa Ew an
gelii. Chrzescijanin jest zobowiqzany do swia dectwa. Siowa, ktore 
nie Sq poparte czynami, pogl~biajq' przedzial miedzy sluchajqcymi 
a gloszqcymi i nie p rowa dzq do wiary. 

Stawia to przed Kosciolem szereg trudnych prdblem ow, ktorych 
rozwillZanie nie jest zawsze jednoznaczne. Kosciol rna glosie slowo 
BoZe, slowo eschatologkznego zbawienill. Dzialalnose polityczna nie 
jest jego wla.sciw q domenq i dlatego nie maZe si~ ort angaZowac 
w konkretne partie polityczne. Ewangelia nie daje recept na roz
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wiqzanie problemow polltycznych. Nie oznacza to, aby Kosciol jako 
instytucja mogl pozostac oboj~tny na problemy czlowieka i na nie
sprawiedliwose, jaka jest jego udzialem. Zadaniem Kosciola b~dzie 
tutaj przede wszystkim profetyczne os~dzanie niesprawiedllwosci, 
krytyczne zabieranie glosu wsz~dzie tam, gdzie jest to konieczne. 
Do niego n alezy tez obrona biednych i slabych, ludzi z marginesu, 
cierpiqcych na skutek niesprawiedliwych stosunkow spolecznych. 

Do zadan oficjalnego Kosciola nalezy takze gloszenie i przypomi
nanie zasad ety'ki ogolnej, ktore winny znaleze konkretne zasroso
wanie w zyciu spolecznym. Moina oczywiscie przewidziee, ze gra
nica mi~dzy tego rodzaju dzialalnosci~, a dzialalnosci~ sciSle poli
t ycznq nie zawsze b~dzie latwa do okreslenia. Powstaje tu szereg 
delikatnych pytan, jak na przyklad : Czy naszkicowane wyzej akcje 
Kosciola nosz~ juz charakter walki politycznej? Czy Kosciol po
winien zawsze stawae po s tronie biednych i w jaki spos6b pogo
dzie tak q postaw~ z innq fun'kcjq Kosciola, jakq jest jednanie wszy
stkich lu dzi? 

O. Arrupe zwraca uwag~ , ze Towarzystwo Jezusowe winno pa
mi~tac w swojej ' dzialalnosci spolecznej 0 tyro, iZ jest zakonem ka
planskim, majqcym przede w szystkim za zadanie gloszenie Ewan
gelii i sf>rawowanie sakramentow. W swojej dzialalnosci dla dobra 
s poleczenstwa zakon winien si~ nadto kierowac wskaz6wkami bis
kupo~. Nie oznacza to, by Towarzystwo nie moglo poswiE:cic si~ 
w ja'kiejs mierze pracy, ktora rna na oku dobro spoleczne, a przy 
tym nie jest seisle kaplanska. Jedn akze dzialalnosc Tow arzystwa 
w tej mierze jest inna niz dzialalnose polityczna ludzi swieckich. 
Polega ona :przede wszystkim n a formowaniu chrzeScijanskiego su
mienia swieckich dzialaczy, aby byll zdolni podejmowae n a wlasnq 
odpowiedzialnose decyzje zgodne z duchem swiatopoglqdu chr zesei
janskiego. 

W wypadkach trudnych i niejasnych konieczne jest duchowe ro
rz:eznanie problemow . Ignacjanskie zasady rozeznawania s tajq si~ tu 
bardzo pornocne, prow adzqc do lepszego rozpoznania zadan Towa
rzystwa w dzisiejszym swiecie. W spraw ach dotyczqcych wspolczes
nej rnisji zakonu rozeznallie to powinno bye - powiedzmy to raz 
jeszcze - duchowe, to znaczy me rnoze si~ opierae LIla czysto ludz
kiej ocenie problemow. Powinno ono r aczej wynikae z naleZytej 
postawy wewn~trznej, wyrazajqcej dyspozycje wlasciwe duchowo
sci ignacjanskiej, a wiE:c iprawdiiw~ Townowag~ wobec stworzen, 
pragnienie "tego, co wi~cej" (magis), a ta'kze cal~ dynamik E: zawie
ra j qc~ si~ w postawie ludzi pragn~cych sluzyc Bogu. Jest to osta
tecznie t a sarna postawa , k torej domaga siE; Chrystus w Ewange
Iii - postawa nawr6cenia, metanoi, odwrotu od zastarzalych przy
zwyczajen i nawykow rnyslowych, od tego wszystkiego, co jest czla
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wiek:owi drogie, a r6wnoczesnie zaciemnia jego sqd i rue pozwala 
dojrzec tego, co winien rzeczywiscie uczynic, by odpowiedaiec na 
Boze wezwanie w danej chwili i okazac zdolnosc do peluego zaanga
iowania na nowej drodze. 

Odpowiedni wyb6r w dziedzinie walki 0 sprawiedliwosc, a takze 
na wszystkich innych polach dotyczqcych misji Towarzystwa do
maga si~ wi~c okreSlonej postawy, kt6rq O. Arrupe tak oto charakte
ryzuje: 

1. Uczuciowe i efektywne oderwanie Bi.~ od przywiqzan do wla
dzy, do znaczenia, do wzgl~6w ludzkich, dotyczqcych szczeg6lnie 
niektorych osob. 

2. Studium prob lemow swiata umoZliwiajqce postawienie do'ldad
nej diagnozy sytuacji. Ta diagnoza winna przenikac gl~biej, aZ do 
systemu wartosci stojqcych u podstaw zrustuialej sytuacji. Koniecz
ne jest i akze rozpoznanie znak6w czasu, ,polegajqce na zorientowa
niu si~ w skomplikowan ej sytuacji, w kt6rej posr6d wartosci. po
wszechnie dzisiaj cenionych trzeba odr6Znic momenty pochodzqce 
ost atecznie od Boga i elementy , kt6re wynikajq Z ,,zepsucia natU'ry 
ludzkiej przez grzech". 

3. GI~boka wiara w dzialalnosc Ducha Swi~tego w Kosci.ele. Mo
ze si~ On posluzyc kimkolwiek dla inspiracji Kosciola w o'kreslonym 
kierunku, ale nikomu nie womo przY'pisywac sobie monopolu na dzia
lame Ducha. Dlategodzialalnosc 'kaiJdego czlowieka winna si~ od
znaczac pokorq, plynqcq ze swiadomosci, ze rownie dobrze m6glby 
si~ Bog bez niej obejsc. 

Te trzy momenty wi~c: doswiadczenie Boga, sluzba w Kosciele 
i slu2iba dla swiatapozostajq :istot ne dla wsp6lczesnej rinterpretacji 
charyzmatu ignacjanskiego. Powstaje jednak p ytanie, czy jest to 
wizja rzeczywiScie oryginalna, czy nie Sq to po prostu elementy du
chowosci katolickiej, k t6re mogq byc realizowane przez k azde zgro
madzenie zakonne, czy tez przez osoby swieckie pragn~ce bardziej 
zaangazowac si~ w Slu:l!b~ Bozq. Wydaje si~, ze - cz~sciowo przy
najmniej - naleiy odpowiedziec twierdzqco na to pytanie. Na pew
no wizja ignacjanska jest w budowana w duchowoSc og61nokosciel
nq i moma jq do pewnego stopnia .przeiywac w roznych wsp6lno
tach. Trzeba sobie zdawac spraw~, ze to, co lqczy r 621ne duchowosci. 
w ramach Kosciola katolickiego, jest 'na 'pewno wa:i:niejsze, nii to, 
00 stanowi 0 ich wlasnym, specyficznym obliczu. Niemniej jednak 
smiemy twierdzic, ze wizja ignacjanska jest oryginalna i ze sw. 
Ignacy wniosl do Kosciola cos, czego nie dali inni mistrzowie zycia 
duchowego. Wydaje si~, ie ta oryginalnosc polega 'l1a nacisku , jaki 
kladzie sw. Ignacy na przytoczone wyZej e1ementy, na scislym i 10
gicznym ich powiqzaniu i na tyro, ze potram on stworzyc wspolnot~ 
zakonnq, k t6r a przy wszystkich swoich brakach zostala takq ducho
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wo.scill mocno naznaczona i mimo wszelkich zmian zachowala to 
znami~ w ciqgu calej swojej historii. 

Jeieli zaS chodzi 0 to, kt6ry element zostal we wsp61czesnej in
terpretacji charyzmatu ignacjarlSkiego szczeg6lnie wyeksponowany, .
to smielibysmy twierdzic, ze jest nim sluzba dla swiata. Tutaj teZ 
n ajbardziej uderza osobista tw6rczose i zaangazowanie w swiat 

. wsp61czesny O. Generala Arrupe. Nie ulega wqtpliwosci, Ze kon
sekwencjq my§li ignacjanskiej jest Sclsla obserwacja i pilna analiza 
swiata, jako pola, gdzie rozgrywa si.~ historia 2lbawienia. O. Arrupe 
przeprowadza takq analiz~, kt6ra si~ga poza socjologiczny tylko opis, 
nosi znamiona wyraZnie ' teologiczne i jako taka pozostaje podstlliWq 
dla dzialalnosci zmierzajqcej do szerzenia Ewangelii. O. Arrupe jest 
bowiem przekonany, ze swiat rue osiqgnie zbawienia mOCq wlas
nych wysHk6w, g'lyZ jedynym :ir6dlem tego zbawienia jest clziS, 
jak i wczoraj Ewangelia Jezusa Chrystusa. To jednak skoncentro
w arne zainteresowan i zaangawwania wok61 swiata i wbudowa
rue go w ogolnq teologicznq wizj~ problemow jest tyro, co moze 
uczynie duchowose ignacjanskq szczegolnie wartoscioWll takze dla 
chrzescijan swieckkh. Ich bowiem najbardziej wlasciwa dzialal
nose, w m ysl ostatniego soboru, winna polegae n a aktywnej kon
sekracji calego swiata Bogu. 

Stefan Moyso SJ 

PRZECIW WOLNOSCI I GODNOSCI 

Ksiqzka Burrhusa F. Skinnera 1 przyciqga gl6wnie swym prowo
kaicyjnym tytulem. Poza wolnosciq i godnOSelq ! - coz to za zuchwale 
wyzwanie! Przytloczeni raczej n admiarem szlachetnej retoryki, si~ 
gamy po ten pamflet z nadzie jq, ze ogien jej krytyki oczysci n azbyt 
wychwalane idealy. Niestety, n awet w tej m ierze lektura ksil\zki 
Skinnera przynosi rozczarowani~. Najlepszq jej ~ciq jest odwamy 
tytul. Okazuje si~, Ze nikomu nie spieszno naprawdE: zwalczac wol
nose i godnosc, otwarcie siE: przeciw nim wypowiadae. Wynaleziono 
bowiem metody znacznie doskonalsze, oszcz~dzajqce wysilku. Prze
ciei zamiast w alczyc ze slowami mom a ograruczye si~ do samej tylko 
rzeczywistosci, w je j obr~bie dzialac. Odkrycie to zresztq rue jest tak 
bardzo nowe. . 

I Btirrhus F. Sldnaer: Poza wo!nogciq t godno§ciq ; Przel. Waldemar Szelen

berger I przedm owl\ opatrzyl Jerzy Szacld, W-wa 1978 (Bey ond Freedom and 

Digntty) . 
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Rozczarowanie - w przypadku rozprawy Skinnera - rodzi si~ 
te~ stqd, ze, jak si~ wydaje, jej autorowi idzie bardziej 0 slowa nii 
o fakty. Powstaje wi~c wraienie, ze Skinner niezbyt gl~boko zna 
rzec.zywi9tose, ze wskutek tego przeprowadza raczej pew ne operacje 
j~zykowe, tak jakby by! k torymS z podrz~dnlej szych przedst awkieli 
brytyjskiej filozofii analitycznej, spierajqcym si~ 0 marginesowe pro
blemy. A przeciez wolnose i godnose znajdujq si~ w cen trum naszego 
zaint resowania . 

Uporzqdkujmy jednak t~ relacj . Ul'odzony w 1904 roku Burrhus 
ji' . Skinner, am erykanski uczony, n alezy do weteranow behawio
ryzmu. Sp~dziwszy mlodosc i wiek dojrzaly w laboratorium, gdzie 
badal, jak zachowujq si~ postawlone wobec trudnych sytuacji szczu
I'y, chce tel'az wyniki swoich ~ i n.ie tylko wlasnych, lecz w og6le 
z ducha behawioryzmu zrodzonych - badan przeniesc na care spole
C'ze11stwo. 

Natychmiast tez ujawnia sl~ dobrze znana roznica mi~dzy "zmy
slem matematycznym a przyrodzonq by trosciq". Parni~tarny wszy
scy te slowa Pascala. "W jednyrn zasady Sq namacalne, ale odlegle 
od pospolitego uzytku; tak , ii z trudnosciq przychodzi zwrocic glo
w~ w t~ stron~ dla braku nawyku; ale skoro raz si~ jq zwroci, widzi 
si~ zasady zupelnie jasno". Inaczej jest z przyrodzonq bystrosciq. Tu
taj " .. .zasady Sq pospolite i widoczne caleinu swiatu. Nie rna potrze
by obdcae glowy ani zadawae sobie gwaltu; chodzi jedynie 0 to, 
aby miec dobry wzrok, ale t rzeba, aby byl dobry, zasady bowiem 
Sq tak rozproszone i tak liczne, ii niepodobna prawie, aby ta lub owa 
nam nie uszla. Owoz opuszczenie jednej zasady wiedzie do bl~du..." 
Rozwazania Skinnera to jeden z klasycznych przykla:dow zastoso
wania zmyslu matematycznego (czytaj: laboratoryjnego) tam, gdzie 
kornpeten tna jest tylko przyrodzona bystrose. 

Slownik behawioryzmu dysponuje rnalym zasobern poj~c. Wciqz 
slyszymy 0 wzmocnieniu, 0 bodzcach awersyjnych, 0 uczeniu si~. 
Uzbrojony w narz~dzia sprawdzone w laborfltoriurn wyrusza Skin
ner na podboj swiata humanistylti , socjologii i polityk i. Behawio
rysci, jedni ze wzgl~d6w metodologicznych, inni z rnetafizycznych, 
przekreSlili swiat wewn~trznych przezye czlowieka. Pozostal im do 
wypelnienia schemat bodZca i reakcji, co najwyzej uzupelniany je
szcze przez tak zwane zmienne posredniczqce. 

Poza wolnosciq i godnosciq to k siqzka IXJlemiczna. Wypowia
dajqc sw6j wlasny program spoleczny, zwraca si~ jednoczeSnie bar
dzo gwaltownie przeciwko temu, 00 nazywa literaturq woInosci 
i godnosci. Linia rozumowania jest nast~pujqca: hehawiorySci od
r zucajq "czlowieka wewn~tr~ego", odrzucajq tez~, w mysl kt6rej 
czlowiek jest woIny, wreszcie doskonale obywajl:} sit: bez pojt:cia 
godnosci. Wszystko to jednak nie znaczy, ze majf\ ciemne cele, prze
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ciwnie, Skinner chce przelicytow ac swych teoretycznych przeciw
rti k6w na polu przez nich wlasnie wyznaczonym. Nie m6wi!\<! tego 
wprost, nie uzywajl\c poj~c. kt6re uwaza za nieadekwatne, obiecuje 
w rzeczy samej spoleczenstw o naprawd~ wolne, zdrowp t zadowo
lone. 

Krytyka, jakE:l kieruje pod adresem literatu ry wolno~ci i godnosci. 
ma niejako dwa pi~tra. Pierwsze. teoretyczne, to poziom walki czysto 
poj~ciowej , odm6wienie sensu wi~k.szosci termin6w znanych z lite
r atury wolnoSci i godnose!. Ciekawsza jest krytyka drugiego rodza
ju , polegaj <\ca na wykazywa niu, jz pod przykryciem retor yki wol
nosciowo-godnosciowej stosuje si~ najrozoiejsze t.echniki i praktyki 
m anipulacyjne, ze wi~c nie nalezy wiele spodziewae si~ po tej for
m acji. Zwolennicy wolnosci i godnosci co innego rn6wil\, co innego 
czynil\ ; faktycznie posluguj<\ s.i~ r6znego rodzaju m anipulacjami. 
Albo wplywajq n a umysly ludzkie, alOO, rzekorno zostawiaj!lc wol
ne pole wyOOru, zacie.sniajl\ i determinuj C! wyb6r przez n acisk inne
go rodzaju warunkow, na przyklad ekonornicznych. S!l wi~c rupo
krytami; ponosz!\ odpow iedzialnosc za spoleczenstwa, k t6re tylko 
szyld m ajl\ wypisany literami wolnosci , lecz w codziennej prak tyce 
nie gardz!\ bardZiej lub mniej ukrytymi srodkami przymusu . 

Skinner nie pornija iadnej okazji przeloZenia dot!ld uzywanych 
sl6w na j~zyk behawioralny, pisze na przyklad : "Walka czlowieka 
o wolnosc n ie jest spowodowana umilowaniem wolnosci, jest po 
prostu p ewnego rodzaju l'eakcjl\ behawioralnq, charakterystycznl\ 
dla ludzkiego organizmu, a polegajllc<\ g16wnie na unikaniu lub 
ucieczce od tak zwanych awersyjnych .cech srodowiska". Nie bar
dzo tez rozumie, do czego potrzebn a jest czlowiekowi godnosc. Uwa
za j ll za trzymanie faoonu, sqdzi, ze jest ona tyiko pewnego rodzaju 
aktorstwern, minC! czlowieka, k t6ry u daje, Ze uniezaleinil si~ od z 
wn~trznych okolicznoSci, ze post~puje bezinteresow nie . A to prze
cl.ei jest zupe1nie niemozliwe - w mysl 'behawior ystycznej antropo
logii. 

Propozycja pozytywna Skinnera to projeki takiego spoleczel1stwa. 
w kt6rym by si~ zerwalo z iluzjll niewply-wania na ludzkie zacho
wania. P rzeciwm e, chodziloby 0 tak~ marupulacj~ zachowaniem, 
w ktorej poslugiwano by si~ g16wnie n agrodami, a nie karami. Idea
tern s taje si~ wi~c wzmocnienie pozytywne, rn6wil\c j~zykiem beha
wioryst6w. 

•Nielatwo jest zloZye rzetelne sprawozdanie z pracy Skinnera. Na
suwajl\ si~ juz chocby same prob lemy j~zykowe, 'bo zeby zl'elacjo~ 
nowae tok rozwazan amerykaIlskiego psychologa trzeba dokonywac 
ponownego przekladu uZytych przez niego .poj~c, tym razem na 
zwalczanl\ przezen leksY'k~ literatury wolnosci i godnosci. Jak slusz
nie zauwai8 w swej doskonalej przedmow ie do polakiego tlumacze
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nia ksif\zlti Jerzy Szacki, rozprawa Skinnera moZe bye dla wielu 
czytelnik 6w niezrozumiala, jej autor bowiem rue por usza si~ po 
glownym szlaku mysli humanistycznej, tylko drqzy wlasnq Sci.ezk~. 
Nie kazda wyo'braznia i nie kazdy umysl odpowiedzq wsp6lczujl:\cym 
echem na te usilowania. Szaclti precyzyjnie znajduje i demonstruje 
slBlbe punklty filozofii spolecznej SkiJrmera. Podkresla nieokre810noSe 
i zupelnie jawm~ utopijnosc jego postulat6w. Wskazuje, ze od stro
ny teoretycznej ibiorqc, g1nach wzniesiony przez Skin nera nie rna 
fundament6w; jeSli si~ bowiem przekresli prawom ocnose takich po
j ~e, jalk wartoSci na przyklad, to p6miej nie bardzo wiadomo wzgl~

dem crego rna bye zorientowane kr61estwo upragruonej przyszlosci . 
Wreszcie zauwaia, ze nie spos6b wyobraZae sobie spoleczenstwo ja
ko po prostu zwielokrotnionq gru~ badawczq ; jest one agregatem , 
dajqcym si~ opisac .j wymodelowac przy 'pomocy TIie jedn ej, lecz 
barcizo wielu teorH 

Zamach S'ltinnera n a filozofi~ g.poleczenstwa tprzypomilJ1a po:1 wie
lorna wzgl~dami inwazj~ dziewi~tnastowiecznej psych logii do nauk 
humanistycznych. Psychologizm w wydaruu Skinnera () tyle i'>i~ r6z
ni od psychologizrou zwalczanego w swoim czasie przez Edmunda 
Husserla, 0 i le niepodo'bny jest behawioryzm do in trospekcjonizmu . 
J tu i 'tam jednak pojawiajq si~ cechy wsp61ne - l1a przyklad p r6ba 
zastq'Pierua k ategorii obiektywnych i jakos juz sprawdzonych w opi
ie swiata, przez poj~cia subiektywne, wypracowane w pracowniach 

i podr~cznikach psychologiczuych. Oto pr6bka : "M6wimy, ze je t 
cos '.niemoralnego ' w panstwle Lo1:alitarnym, hazardzie, rlie ko n
trolowa nej pracy na akord, handlu na rkotykaml oraz nadmiernym 
wywieraniu wplywu na jednostk~, ale m6wimy tak n ie ze wzgl~du 
na ja'lcieS a bsolutne wartOsc:i rnora1ne, ale dlatego, ze wszystlltie te 
sprawy majq awersyjne nast~pstwa . Nast~pstwa te s odroczone, 
a nauka, kt6ra wyjasnia ich zwlf\zek z zachowaruern, rna najwi~k
sze z mmUwych szanse okre§lenia, na czym [polega l~szy swiat 
w znaczeniu etycznyrn czy teZ rnoralnym". 

Slusznie podkreSla Szacki, ze zaletll atak6w Skinnera na trady
cyjnq formacjf,l wolnosci i god nosci jest iu i 6wdzie wy'kazane nad
uzycie retoryki tego rodzaju, oslabiajqcej mniej lub vn~cej bru talnl\ 
form~ narzucania przymusu . Ale tez me trzeba do tego ksillZki Skin
nera, ieby w baczyc, jaki naprawd~ jest Swiat i jak si~ Il'zqdzq spo
leczenstwa. C6z to bowiem znaczy, literatura wolnosci i godnosci? 
Co naprawd~ atakuje Skinner ? Niekiedy wydaj si~, ie mierzy we 
wszys'tlko, co lI1ie jest behawioryzmem. Jednakowo nieJ1a.wjsm a jest 
mu pu'blicystyka i humanistyka, zdrowy rozsqdek i nauki spoleczne. 
Gdzie tylko 'pojawia si~ kategoria swiadomego podmiotu lu dzki ego, 
orientujqcego si~ ku wartosciom, tarn zaraz wysyla swe zatrute strza
ly. Wszystko zas po to, zeby pod koniec ksif\zki zauwazyc mimocho
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dem: "Byloby glupio zaprzeczac istnieniu tego wewn~trznego swia
ta... " 

Szczegolny punk t widzenia, obrany przez autora tej ksiqzki spra
wia, iz to, co naprawd~ jest gl~boko podzielone i wewn~trznie po
lemiczne skleja si~ naraz w jakq§ sztucznq jednose. Owa literatur 
wolnosci i go dnosci , jak metaforycznie nazywa Skinner sposoby my
slenia wi~kszosci trzezwych ludzi, nie jest przeciez w zadnym wy
padku czyms jednoli tym. Trwajq tu przewlekle, zasadnicze spory 
co do natury czlowieka, co do wolnosc:i, jej granic i jej prawno-spo
lecinych gwar:ancji. Cios miecza, przy pomocy ktorego Skinner roz
plqtu je ten w~zel, zbyt jest jednak prostacki. 

Swojq drogq, nie wydaje si~ tez, zeby propozycja Skinnera byla 
w jakikolwiek sposob grozna. Ten dose naiwny atak 1111 wyobrazni~ 
ludzkiego swiata moze co najwyi:ej odciqgnqc n asZq uwag~ od za
kusow naprawd~ niebezpiecznych. Nawiasem mowiqc, uwagi Ski n
nera - oprocz tego, ze tak mocno zrosni~te s~ z behawioryzmem 
odbijajq tez cos z klimatu politycznych i moralnych dyskusj i ame
rykanskich. Nie darma autor tej rozprawy wiqze spor(' nadzieje z ru
chern komLln rntodzipzowych. Uwaza je za poUgon dosWladczalny 
wlasnej filazolli. 

Ale, jezeli w ogale powaZnie potraktowae tooretyczne ambicje 
i wywody Skinnera, nie sposob nie zwrocie uwagi na fakt, ze likwi
dacja sfery womo§ci i godnosci - gdyby ~i~ powiodla - moglaby 
przyniese trudne do oszacowania szkody. Zniszczylaby bowiem ten 
szczegolny oblok tlenu, ktory otacza glow~ wyprostowanego czlowie
ka. Sfera, w ktorq godzi Skinner, istnieje w sposob mniej absolut
ny nii: mineraly czy bialko zywych organizmow; jest duro bardziej 
delikatna i zalezna w swej trwalosci od podtrzymujqcych jli irtten
cji, marzen i ak tow wiary. Stosunkowo latwo przekre.slie, a przy
najmniej mocno podwazyc sens jej istnienia. I wolnosc, i godnoic 
majq swoje rachunki. Jedna i druga bywajq naduzywane, jedna 
i druga stajq si~ niekiedy haslami dzialan antyhumanistycznych. 
T0 jednak jeszcze malo uzasadniony pow6d, by je calkiem skreslic 
z rachunku. Wzmocnienia pozytywne z pewnosciq Sq jednym z real
nych skladnikow calosci naszego zycia psychicznego, przecie:i za 
malo samodzielnym i is totnym, by budowac na nich wszechteori~ 
s poleczenstwa. 

Szacki pisze, ze ze Skinnerem powinno si~ polemizowac l'zeczowo, 
a me reagowac szlachetnym, moralnym oburzeniem. Racja; .warto 
tei sobie zdae spraw~, przy okazji, ze naukowa polemika z tq ksi~z
kq nie calkiem jest mozliwa, a to dlatego, iz wiedza 0 czlowieku 
zawiera si~ tylko cZqstkowo w nauce, poza tym rozproszona jest 
w kulturze, obejmujqcej i 1iteratur~, i filozofi~ i zdrowy rozsqdek, 
i pub1icystyk~, i wiele jeszcze innych oSl'odkow skupienia refleksji 
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humanistYCZl'lej. To tylko Skinner, zaciekly scjentysta, chcialby 
wszystko, czego mozemy si~ dowiedziec 0 czlowieku, zaw~zie do 
nauki. 

"Czlowieka j a k 0 osoby mozna pozbyc si~ bez zalu" - konklu
duje przeciwnik wolnosci i godnosci. Bez obawy popelnienia bl~du 
mozemy powiedziee, ze zawiodla go przyrodzona bystrose sa,du. 

Adam ZagaJewskl 

INDONEZJA - KRAJ WIELU RELIGil 

Sel'ia wydawnicza Pro Mundi Vita, kt6ra nie publikuje juz mono
grafii poszczeg6luych paiistw (rol~ t~ przej~ly Dossiers) odsta,pila tyro 
razem od wlasnych zalozeii, prezentuja,c numer poswi~cony w calosci 
Indonezji (PMV, 64, 1977). Ale tei i skala problem6w, jakie z tej oka
zji si~ wylania ja" przerasta wszystko, co mozna by 0 jakimkolwiel{ 
innym kraju powiedziee (z wyja,tkiem Indii, oczywiscie). Indonezja 
to wi~ej niZ kraj, to kontynent (nawet jesli si~ :laden geograf z tak q 
kwalifikacjq nie zgodzi). Indonezja to 3000 zamieszkalych wysp 
i wi~cej jeszcze niezamieszkalych, to mozaika plemion, ras i j~zy
k6w, to kontrasty cywilizacji, od wsp6lnot pierwotnych az po enkla
wy iscie "futurySJtyc21ne" , to morze n~dzy, lecz i wielkie bogaotwa, 
to burzliwa historia i rni emniej burzliwa terazniejszose. to wreszcie 
skrzyZowanie wszystkich wielkich religi i swiata. G~stosc zaludnie
nia na Jawie i Bali l1alezy do na,iwi~kszych na swiecie. lecz indo
nezyjs:ka cZGsc Nowej Gwinei (Irian Zachodni) jest obszarem. gdzie 
prymitywne wsp6lnoty lowieckie. nie znajqce uprawy roli, poszukuja, 
w tropikalnych Munglach podSJtaw swej egzystencji. Przyrost natu
raIny wynosi okolo 20/ 11 i nie rna tendencji spadkowej, nalezy wi~c do 
najwy-zszych w swiecic. R6:imice kulturowe znajduja, swe odbicie 
w r6Znicach etnicznych i an tropologicznych. Ludnose Indonezji na
lezy gl6wnie do grupy mala jsko-polinezyjskiej , wywodzqcej si~ od 
mongoloidalnych przybysz6w. kt6rzy w cia,gu neolitu licznymi fa
lami docierali do wybrzeiy archipelagu. Poszczeg6lne grupy tych imi
grant6w zajmowaly wyodr~bnione tereny, dose dokladnie izolowane 
od swiata zewn~trznego . DoprowadzHo to z czasem do wyodr~bnie
nia si~ ponad 600 jednostek e tnolingwistycznych, nieraz 0 silnie za
znaczonych cechach oryginalnych. Og6lnie biorqc, na zachodzie (Su
matra. Jawa etc.) przewaia element malajski, na wschodzie - po
linezyjski. Jest tei ok. op6ltora miliona koczownik6w, sklasyfikowa
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nych oficjalnie ja'ko "plemiona izolowane", a przynaleinych l'asowo 
do najibar.dziej prymi'tywnych element6w, .tzw. weddyjskich. Wschod
rue obszary lndonezji (Irian Zach ., Celebes, Moluk1ci) pozostawaly 
przez dlugie wieki wylqCZO'l1e z kontakt6w ze swiatem zewn~trznym , 
stqd zamieszk 'll jllce je ludy zachowaly ~wiele cech pierwotnych (pro
toindonezyjczycy). W tym samym czasie poludruowo-zachodnie wy
spy archip elagu (Jawa, Bali, Timor) wchodzily w liczne i silne zwiqz
ki z nowymi p t'ZJlbyszami i najezdicami, co doprowadzi lo do powsta
nia s pecyficznych cech u ich mieszkal'lcow (deuleroindonezyjczycy). 
Na p laszczyznie l'eligijnej wyrazHo sie to wply;wami hin dui2mu, isla
mu i chrzeScijans twa . 

Zrozumienie istoty zjawisk s polecznych, poli tycznych j kultul'o
wych, zachodzqcych w k rajach Trzeciego Swiata, jest nieraz dla Eu
l'opejczyka bardzo h'udnym zadaruem. Musi on w6w czas wyzbyc 
si~ balas lu wy uczonych zachowal'l, wieclzy i upl'zedzen, I!'l1 llsi nieraz 
zmienic skaI~ wartosci lub l:iil'kiem jq odwr6cic, musi oprobowac 
S1pojl'zee: w bezslronny sposob 'na interesujqcy go 'kra j. Postawa taka 
pl'zyjmowa na jest' dzis dose powszechnie nie lylko 'przez podr6ini
kow i badaczy, lecz rowniez przez KOScioly i misje chrzeScij anskie 
dzialajqce w krajach "rozwijajEtcych sie". Pro Mundi Vita daje 
pi~kny dowod rozumnego traktowania trudnych i wymagajqcych 
ngl'omnego obiek tywizmll problemow. 

Obok rdzennych miesZikancow archi pelagu ("rdzennose" ta jest 
zresztq dose wzgl~dna) i sbniejq ,tei "mniejszosci narodowe" (to row
niez lpoj~cie wzgl~dne , zaleine od 'tego, jak trakltuje sie pozostala 
..wi~kszose", mocno .przeciez zrozrucowanq) - Chinczycy, Hindusi, 
Ara bowie. Mniejszosci te, co zresztq jest zjawiskiem typowym w ca
lei Azj i polu dniow o-wschodniej , osjqgn~ly znacznie wi~kszy dosla
tek o d resz:ty Ilidnosci; rowniez ieh wplywy gospodarcze i rpolitycz
ne nie Sq proporcjonaln e do procentowego ich udzialu wSr6d og6Ju 
mieszkancow. Stan taki prowadzi - i to rowniez jest typowe dla 
kra jow Trzeciego Swiata - do zatargow i rueporozumien, nieraz 
Le:i do bardziej gwaltownych reakcji. Rzqd dqzy oficjalnie do inte
gracji, gtosi hasta Itoleralncji , de'\vizq panstwa jest "Jednose w Wle

losci" . Inna rzecz, ze znacznie wi!i1kszy naclsk kladzie si~ na pier w
szy czl'On 'tego h asla, co zresztq rOWa1iez nie odbiega od praktyk soo
sowanych w niemal wszystkich krajach rozwijajqcych si~ (w "roz
'Ninietych" zresztq tez). Wrprowadzono do powszechnego lIzycia 
sztuczny j!i1zyk Bahasa Indonesia (rodzaj esperanto, i tak jak ono 
oparty na dialektach jednej grupy j~zykowe:i) , regionalne tradycje 
i obyczaJe ukto w skodyfikowane kanony i jako takim zaipewnio
no moiliwose rozwoju ~la'dqc jednak, jak zwykle, nacisk bar dziej 
na unifikacje, II1iz na kulrtywowarue innosci), rowne praw a przyzna
no wszyst'kim religiom, zakazujqc jednak pt:awa gloszenia poglqd6w 
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kom unis tyczllych, gdyi at eizm w Indonezji jest u s taw 0 w 0 z a
b ron ion y, a wiara VI Boga konstytucyjnie dkreslO'l1ym 0 b o
w i q z 'k i em 0 'b y w a i e li. Zagwal'a ntowanie rowl1osci wszysl
kim religiom jest historyczni e uzasadnio ne. Indonezj a, jak 'laden 
inny k ra j, przeszla w swych dziejach 'pr zez okresy panowania lub 
przynajrrmiej dominacji wszystkich w ielkich religii swiatowy ch. 
Piel'wsi 'kupcy portugalscy pl'zybyli tutaj okolo roku 1500. Juz wow
czas archipelag miat za sobq bogatq hi s tori~ . W czasach Chrystusa 
kupcy i m nisi hin duscy przytbywali w te -"tro ny, umacniajqc z cza
:;;em swe wplywy i pozytcj<:;. W latach 800- 1300 zalozyli nawet na 
Sumatl'ze 'buddyj Slki e cesarstwo Srivijaya. Ip6Zniej hinduistyczne ce
sarstJwo Majahapit na Jawie , klt6re przebrwalo rozcil\gajqc SoWq wta
dz~ na wi~kszq c~sc archipelagu az do czasu przybycia Portugal
czyk ow . W 'tym mniej WlE:Cej okresie rozpoczql si~ stopniowy wzros t 
wiplywow Islamu; religia ta wypada w koncu hinduizm i buddyzm . 

d XVIII wieku COl'az wi~kszego znaczenia nabierajq Holerrdrzy , 
glownie za posrednictwem ich Kompanii Indii Wschodnich, kt6r a 
konltl'olowala memal calq dziala1nosc gospodarczl:\ 'kraju. Naplyw k o
lonist6w chinskich przynosi lro2Jprzestr zen ienie s1E: tradycyjnych syste
mow chi6skie j filozofii i reIigii: Ikonfucjanizm u i t aOi2l!IlU. Od p'J

czqtku lat dWlldziesitych XX wieiku rozwija si~ indonezyjski rllch 
n acjo nalistyczny 0 cechach m llzulmat'Iskich i kom llnistycznych. Ko
lejne eta'py l'Ozwoju tego l'uchu to kryzys la t 30-ltych i okupacja ja
ponska 1942- 1945. W 1949 rdk u proklamow ana zos taje republi'ka , 
poczqtko wo opa rlta na zasadach demokr acji parlamentarnej, p6:miej , 
od roku 1956 - "demok racji k ierowanej " (przy poparciu armii i par
ti i kOl11unistycznej), W roku 1965 wybuchajq znane rozruchy i pr 6ba 
pl'zej~ci a wladzy przez elem enty lewi'cowe. Pl'oba ta zostaje utopion a 
w morzu krwi - m6wi siE: 0 m ilionie zabitych 1 setkach tysi~cy 
uwiE:zionych (lqcznie k ary wi~zienia 'pr ze'kroczyly m ilion lat) . Zwy
ci~stwo odnoszq elementy konserwa tywne, zaczyna siE: ok res "de
mokr acji Pancasila", ustroju 0 cechach populistycznych i !I1acjon aIi
stycznych. "Pancas'ila" oPiera si~ na piE:Ciu zasadach: 
- wiara w Isto tE: Najwyisza" 

sprawiedliwy j "ucywilizowany" hum anizm, 
- demoikr acja "rozumna", 
- n acjon alizm i jednooc Indonezji, 
- sprawiedlh.,osc spoleczna. 

Cechl\ n acze1na, struktury socjalnej jest podlegloSc jednost ki zhio
rowoSci. Juz w 1935 rdku n a kongresie szko1nictwa pot~iono ofi
ejaLIiie, jako niezgodna, z m ent alnoscia, indo nezyjskfi , zachodnia, za
sadE: pr ymatu rozwoju joonostki ludzkie j W poleczenstwie . Indywi
dualiZllll typu zachodniego jest o dtl\d stale t r aktowany jako zagro
zenie jednoSci indonezyjskiej . Postaw~ taka mo2lna WY'Prowadzac 
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z mistycyzmu hinduskiego, postulujqcego zanik swiadomosci jed
nosbkow ej przez stopierlle jej ze swiadomosciq wyzszego rz~du, lub 
tei: z muzulmatiskiej zasady zbiorowego charakteru odpowiedzial
nosci moralnej. Zycie spoleczne chara1ktteryzujq znane problemy 
wielu k ra jow Trzeciego Swiata: niedozywienie, przeludnienie mias1, 
wysoka smie.rtelnosc, braki w systemie edukacji (oficjalnie procent 
u czqcej si~ mlodziezy jes t znaczny, ale za i q fasadq kryje si~ fakt, 
ie wi~kszosc dzieci nie konczy s:z:k61 z .powodu ubostwa, wrogosci 
rodzicow do samej zasady edukacji, wymuszanych slub6w, koruecz
nosci uczenia si~ w j~zyku oficjalnym etc.). Dzialajq, poza panstwo
wymi, s7Jkoly wyznaniowe, g16wnie chrzescijanskie i muzuhnanskie. 
Te ostatnie skupiaj q si~ zreszt q g16wl1.ie na nauce Koranu i j~y'k a 
arabskiego. 

Zycie religijne jest w Indonezji nieodlqcznym elementem i:ycia 
spolecznego. Istnieje 750 tysi~cy meczet6w , koscio16w, swiqtyn i in
nych miejsc kultu. Religijnosc 'monoteistyczna u wazana jest za na
turalnq i . oficj alnie popieranq po9taw~ obywatelskq. Konstytucja 
z 1945 r. gwarantuje kaidemu czlowiekowi wolny wybor odpowia
dajqcej mu r eligii, jedn akze rue zemvala na odmow~ wybrania ja

, kiejkolwiek. Warto tu zauw azyc, ze ° ile t akie uj~ie "obowiqzko
wej religijnosci" jest w u stawodaw stwie swiatowym odosobnionc 
(choe zdarzajq si~, rzadkie co prawda, przyklady "ooowiqzkowej nie
religijnosC'i') , to jeszcze nie i ak dawno bylo Ito przyj~te w Europie 
i Japonii , a do dzisiaj w wielu Ikrajach Trzeciego Sw iata religijnosc 
uwaiana jest za natur alny i konieczny warunek zycia publicznego. 
Sposrod wszys1Jkich k ra jow rozwijajqcych siE: Indonezja za jmuje jed
nak pozycjE: szczegolnq gdy chodzi 0 wzaj emny stosunek pomi~dzy 
religiami. .Test sytuacjq normalnq, z e 'w panstwie wielowyznaniowym 
jedna z religii zajmuje pozycjE: dominu jqcq, rueraz oficjalnq, gdy 
inn e zadowolic si~ mUSZq w rnajlepszym r azie tolerowaruem ich od
r~bnosci. W Indonezji , wobec wymogu w yznawania jak iejkolwiek 
religii, trudno m 6wic 0 'POdobnej zalei:nosci. 

W wyborach z roku 1955 ·partia komunistyczna uzyskala 16010 glo
s6w, przy czym Hczono siE: z przyszlym poprawieniem tych wyni
k6w. W panstwie ustawowego monoteizmu byl to rezultat dose za
skakujqcy. Suk arno myslal n ad koncepcjq lqczqc~ p ierwiastki na
r odowe, religi jne i 'komunistyczne w jeden spojny program , Ten 
aHans nie udal sj~ . Po roku 1965 i pr6bie przej~c ia wladzy przez 
elemen ty lewicowe, s ter rzf1, d6w przeszedl w r~ce czynruk 6w zacho
w awczych j populistycznych . Obecnie nauka religii jest obowiqzko
w a w szkolach , panstwo subsydiuje budow~ nowych swiatyn. W pla
rue 5-1etnim, poza wyszczegolnieniem wszysfkiC'h religii monoteistycz
nych. m owi siE: row niez 0 ro7Jbudzaniu tradycyjnych wierzen lokal
nych. W aktach urz~owych B6g "firmuje" wszystkie w ypowiedzi 
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oficjalne. J est to sy tuacja, 'ktora nawet wsrod hierarchii lkoScielnych, 
zwlaszcza 'katolidkiej, n ie zaw sze znajduj·e pelnq a'Pr()bat~ - wyst~
pujq w jej obr~bie pewne sklonnosci do w prowadzenia dystansu 
mi~dzy religiq i pailstwem. 

Praiktycznie 1000/0 obywateli w yznaje jednq z vvielkich religii mo
noteistyc.znych. Wszystkie one jednak mogq bye uwazane za wyttwory 
obcych k ultur , za w plywy zewn~rzne. W kraju w ciqz jeszcze istnie
jq wyznawcy r eligii rodzimych, mogqcy powolywac 'Si~ na tradycje 
si~gajqce czas6w sprzed pierwszych kontakito.w ze swiatem zeWin~
trznym. Religie te fl1azywa si~ og6lnie "anim istycznymi" , l ch wy
znawcy' n aleZq do najrnniej ucywilizowanych w arstw, zyjq w e wsp61
notach, w bliskim kontakcie z natul'q, 'prak tykujq magi~ i czary. 
Animisci, choc stanmviq zupelnie 2mikomy procent calej ludnosci , 
mogq uchodzic za jqdro, rdzeii spoleczeiistwa indonezyjsikiego. Ich 
wierzenia n ie Sq t ylko martwym 2lbiorem przekazanych tradycjq za
chowaii . Rozwija si~ t ak zwany r uch "kebatinan", 'b~dqcy wspol
czesnq fOTmq inspirowanq r eligiami a nimistycznymi. J est faktem 
zastanawiajqcym, ze podob ne odrodzenie dawnych wier zeii doko
TIlI je s i~ i w innych krajach azja tyckich, nawet bar dzo wysoko roz
wim~tych , jak J aponia czy Korea Pofudniowa. Rozwoj religli ani
mistycznych, do niedawna n ie uznawanych oficjalnie, jest obecnie po
pierany rp rzez rzqd indonezyjski, k tory widzi w nich pewien srodek 
u niftk ujqcy tak bardzo zro:i:nicowane spoleczenstwo. 

Ofic,i alnie 'przygniatajClca wi~kszosc spo1 czenstwa (poda,ie si~ na
wet Iiczby si~ga,i Clce 85~50/o) wyznaje m ahometanizm. P rzyjmu j&c 
t e dane mielibysmy do czynienia z najwi~kszq spolecznosciq muzuf
manskq swiata, obejmujqcq jednCl czwartq wszystkich wyznawc6w 
Proroka. Zwazywszy jednak , ze Sq to sta tys tyki m uzuhnanskie i ze 
\V czasach kolonialnych w ieIu niemuzLl lman6w uchodzilo za wy
znawcow Islamu (gloW11ie ze wzgl~du na "Iuby, kttore 'bardzo cz~sto, 
jesIi nie z koniecznosci, to dla ulatwienia, zawier ane byly w me
czecie) , liczby te uznac trzeba za moc-no ,przesadzone. Nie zmienia 
to w n iczym raktu, ze Islam jes t na.i wi~szCl religiq Indon ezji. 

Wplywow hinduizmu. buddyzmu i innych re1igii i Kosciol6w 
Wschodu .TIie da sj ~ ocenic na podstawie ich procentowych "udzia
low" w spoleczenstwie indo nezyjSlklln. lch ' pozyci~ porownuje si~ 
do gory lodowej. ktorej widocZlny w ierzcholek odpowiadalby sta ty
!'> tycznej ilosci wyznawc6w, a pozostalcJ., ukryta cZC;sc odzwierciedla
'laby rzeczywis tc oddzialywanie na masy ludowe. 

Gl6wnym osrodkiem hinduizmu jest w yspa Bali z jej bogatym 
folklor em i bardzo zywymi przejawami autentycznej ~Iigijno§cL 

Liczb~ wyznawc6w ("wier zcholek g6ry") ocenia si~ n a 2 mlliony, 
liczne enklawy hinduimn u znaidujq s i ~ iei na Jawie, g'dzie w wie
b elt XIV i XV byl on r eligiq ul'z~dowq . Kilka miIionow Indonezyj

1041 



ZOARZENIA - KSll\lKI - LUOZIE 

czyk 6w w yznaje oficjalnie buddyzm, religi~, kt6rej pa no wan ie przy
padato na okres ad VII do XII stulecia . Silne s!\ rowniez wplywy 
religii i filo zofii chinskie j. W warstwach ludowych wytworzyl si~ 

~oisty konglomerat buddyjsko-konfucjansku-taoistyczny, z ktt6regu 
trudno byloby odizolowac 'poszczegolne czlony w s tanie czySltYilll. 
Do powstania tego synkretyzmu przy czynili si~ imigranci chiilSCY, 
dla ktol'ych przywi!\zanie do pewnej tradycj i i postaw byto zawsze 
spl'aw!\ w azniejszq od for malnej pr zynaleznosci do okreSlonego Ko
sciola . W tym zreszt!\ duchu opracowano tez zasady Pancasila, 
z ktorych pierwsza, zwana "Ketuhanan " moze, w zaleznooci od j11

terpretacji, zadowolic zar6wno mahometan i chrzeScijan ("Jedyny, 
najwyiszy Bog") jak i hindus6w, buddyst6w i taoist6w ("Jedy.na 
zasa da bosk a" , "Najwyzsza esencja s·wiata"). Suk arno podj!\l 
pr6b~ I'Ozciqgni~cia "Ketuhanan" rowniez na parti~ korrmnis tyczn<l . 
jednakze jej ewen tualnq realizacj~ przer'waly wydarzenia z 1965 T. 

Dzieje chrzescija nstwa w Indonezji si~gajq VII wieku , Sq wiec 
znacznie starsze od pierwszych kontakt6w z euro pejSikimi koloni
stami. Obeone, ogromne zroznicowanie Kosciol6w chr zescijanskicb 
Indonezji jest w ynikiem burzliwej i wielowiekowej hi'storii. W VII 
wieku, a wi~c w e wczesn ym Sredniowieczu, k u'pcy syryjscy, dziala
jqcy juz w6wczas na subkontymencie in dy jskim dotarli do wysp 
Indonezji. W.t'az z n imi przedostaly si~ na te tereny i dee chrzesci
jans twa. Wkr otce wzniesio.no pierwszy kosei61 w p olnocnej Suma
trze. Wsp61nolty chrzescij anskie rozprzestr:zen ily si~ S2yb ko n a eala 
Sum3<tr~ , obj~ly rowniez swym zasi~giem wschodniq cz~sc Jawy. 
Ro2lWoj ten zostal jednak rychlo zahamow any przez post~pujqCt' 

wplywy Islamu. Gdy pierwsi misjonar ze katoliecy z Zaehodu przy
byli tu w XIII wieku zastali juz tyl'ko szczqtkowe Mady obeenosci 
chrzescijanstwa na wyspach. W XVI w ., wraz z naptywem Porllu
galczyk6w r02lpoczyna si~ gwaltowny w zrost znaezenia katolieyzmu. 
Obecnose portugalska przetrwala najdluzej n a wyspach Flores i Ti
mor (wsehodnia cz~se Timoru zaj~ta zostala silq przez wojsk a indo
nezyjskie w 1976 roku, a 'wi~c po zwyci~stwie "Rewolucji. gozdzi
k6w" w Por tugalii ; o per acja ta pochlon~la ju z 100 Itys. ofiar 
szostq cz~sc ludnosci wyspy) , nie wiE;C d ziw n ego , ze tu wla8"nie ?Jnaj · 
duje si~ centrum Kosciola 'katolickiego Indonezji. Z innych wysp 
Portugalczycy zostali dose sZY'bko wyparci, n a jpierw przez Angli
k 6w, potem 'p rzez Holendr 6w . Wraz z tymi n owymi falam i koloni-: 
stow ugrU'nitowal SWq obecnosc na wy spach Kosci61 protestancld, 
a wlasciwie jego hezne odlamy. Obecnie spolecznosc k atolick!\ sza
cuje si~ na 3,5 min os6b, protes tantow jest trzy r azy wi~cej . Sto
sU'nki obu Kosciolow ehrzescijail:skich 'byly poczqtkowo przepojone 
nieufnoSciq i odzw ierciedlaly 'l1astroje panuj!\ce w Europie, Dzialal
noSe Kosciola k a tolickiego korzystal a od roku 1800 z dose znacznego 
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liberalimnu wladz koioniainych, jednak jego zywszy rozwoj przy
pada dopie l'O na ostatnie 25 lat , awi~c juz n a czasy niepodleglosci 
In do nezji. Od Vaticanum II datuja, $i~ wzrasta ja,ce kontakty z Ko
sciolami protestanckimi, a takie, w ostatnich czasach, z muzulma
nami. ROZipOczyna si~ tei dialog z pozostalymi religiami , do niedaw
na w ogole m e istnieja,cy i moina miec nadziej~ , ze wkrotce na
bierze wi~kszego rozmachu. 

Katolicy Sq liczqcq si~ grupa, w zyciu spolec?}nym i politycznym 
kTaju . W wyborach do parlamentu z 1977 roku zdobyli 9010 miejse, 
choc ich udzial w spoleczenstwie indonezyjskim nle przekracza 2010. 
Kosciol katolieki jeSit instytucjq ?}nanq i aktywnq, wywieraja,ea, istot
ny wplyw na lieme dziedziny iycia publieznego kraju. Posiada 3 uni
wersytety i bardzo Heme szkoly podstawowe i s rednie, kieruje 1'OZ

mailymi instytu.cjami eharytatywnymi i uzyteeznosci publicznej. 
Gios katolikow dociera do wszystkich zaka,tk6w kraju - Kosciol 
jes.t posiadaczem tacji radiowych i prowadzonej przez J ezuit6w 
s tacji telewizyjnej , wydaje wlasnq pras~ (r6wniez eodzienna,) , ksi<\z
ki, pllbhkacje. W kraju jes t 700 parafii i pon ad 1600 ksi~zy, w wi~
kszosei eudzoziemcow. 'fa prO'porcja zmienia si Eil jednak z czasem 
na ikol"zysc ksiEilzy pochodzenia miejscowego. Juz dzis :polowa braci 
zakon nych Lo rodowici lndonezyjczycy. W klas~orach zensk ich sto
s llnek ten jes.t jeszcze kor zystniejszy. 

Kosciol strom w zasadzie od bezposredn iego udzialu w zyciu po
ht ycznynn kraju , zresmq od roku 1965 wszelka dzialahnosc tego typu 
jest seisle kontrolowana przez wladze. Pod tym wzgl~dem znacznie 
aktywniejszy jest na przyk lad Kosciol poludmowokoreanski, ktory 
mimo iZ reprezentuje jed1tJ.ie 10-cio 'procentowa, mme jszosc ikraju 
stawal zawsze w pierwsze j linll walki 0 praw a ezlowie'ka i s tanowi 
trzon oporu spoleczenstwa wobec al'ltydemokratycznych i dyktaltoT
skich zap~dow wladzy. 0 prawach tych pisaly rowniez PMV (Dos
sier, 1976). Aktywn~ i szerok!l <dzialalnosc prowadz~ ta'kze katolicy 
na Filipinach, w Tajl liil1dii , Sri Lan ce, w swoim czasie znane byly 
ich wystqpienia w Wie tnamie Poludniowym. Mimo rezerwy, z jakll 
Kosei6I k atolicki IndonezH odnosi si~ do ruchow O'pozycyjnych, byl 
0'11 praktycznie jedynym czynnikiem zajmuj!leym si~ ;pomoe~ .wi~z

niom lpolityeznym ito pomimo bardzo negatywnego stosunlku W'ladz 
do tego rodzaju akcji, i oboJ ~tnosci lub nawet wrogoSci k a tolik6w 
wobee przeeiw nik 6w rezymu. Kosciol nie moze i n ie chce nar azac 

. na niebezpieczenstwo sw ego is tnienia ani nadwer~ac Stosu:nkow 
z panstwem, gdyi moglo'by to zagrozic jego podstawowej misji, jakq 
jest ewangelizacJa. Zabiera glos 'jedyme w s ytuacji , gdy uw aza, ze 
dalsze milczenie byloby memoZliwe. W roku 1971 kardynal Darmo
juwono publiC2l11ie zaprotestowal tprzeciwko naduzyciom wladzy 
w 'Czasie wy.bor6w. W 1974 r . 41 k a planow z Djokja'karty wystoso
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walo list otwarty, protestujqcy przeciwko skol'umpawaniu admini
stracji panstwowej. W sierpniu 1976 roku ogloszono manifest pod
pisany przez kierowniciwo 'katolickiego zrzeszenia studentow In
donezji, a w e w rzesniu tegoz roku przedsi~wzi~to calq akcj~ prote
st6w przeciwko lamaniu praworzqdnosci w Zwiqzku z tzw. "spraWq 
Sawito", czyli domniernanego spisku na zycie prezydenta Su
harto. 

Spolecznosc k atolicka jest wsr6d ludnosci in donezyjskiej nierow
norniernie rozproszon a. Procentowo najwiE;1k szy jej udziaJ jest we 
wschodniej cz~sci Timoru, kt6ra do 1977 r. pozostawala we wlada
niu por tugalsk im. Tu prawie cala ludnosc miejska poczuwa siE;1 do 
przynaleznosci do Kosciola katolickiego. W wielkich miastach Indo
ne~ji - Djakarcie, Djokjak arcie, Sur aba ji, k atolicy wywodzili gj ~ 
zaws~ g16wnie ze srodowisk zamomej burluazji, zwykle europej
skiego lub chinskiego po chodzenia. DziS Europejczycy stanowiq bar
dzo n ielicznq gru~, r 6wnieZ w ielu Chinczyk6w opuscilo kr aj. W dal
szym ciqgu jednak bogate mieszczanstwo, juz w wi~kszosci indon e
zyjskiego lpochodzenia, jest w znacznym procencie katolickie. Ina
czej w yglqda sprawa k atoHcyzmu ludowego. Mowi si~ wiele 0 ko
n iecznosci dostosow ania Kosciola do lokalnych kultur i zwyczaj6w 
tak, by rue u tozsamiano k atoJicyzmu z wplywami obcymi i aby nie 
niszczyc wartosci , jakie niosq z sobq te kultury. Msza swi~ta, od
pr awiana n a Bali, w F ilipinach, Sri Lance, Bangladeszu czy Borneo 
w yglqda w ciqz jeszcze niernal i dentycznie i tylko iwarze i stroje 
w iernych zdradza jq ich przynalei:nosc do zupelnie roznych k ultur. 
Nie w yzbywajqc si~ swych 1l1uwersalnych wat1tosci Kosci61 m usi 
jednak w ypracowac rozrnaiLe formy swojego dzialani a. Przykladem 
jaskrawym tej koniecznosci jest wyspa Bali , gdzie 10 tysi~cy kato
likow zyje obok dw 6ch milionow wyznawc6w religii h induistycznej 
ll!b raczej je j lokalnej odmiany. silnie przesiqkniE;1tej buddyzmeJ!l 
i miejscowyn1 kolorytem. Ceremonial jest niezwykle i:ywy, sponta
niczny i barwny. znany i cen ion y na calym swiecie, g16wnie zreszt& 
przez turyst6w. Swiat nie chce "skazenia" (to slowo jest cz~sto uiy
w ane w tym ko ntekscie) tej samorodnej kultury przez zimny i sztyw
ny rytual europejski i Kosci61 musi si~ z t q opiniq liczyc. Musi po
lqczyc lok alne w ariosci z uniwer salnymi , nie tylko zreszlq w Indo
n ezji, lecz we wszystk ich krajach Trzeciego Swia-la. 

Indonezja kl'oczy w lasnymi drogam i w poszukiwaniu iak uprag
n ionej we w szyslki ch kraj ach Trzeciego Swiata i jednoczesnie tak 
bardzo nieuchwytnej jednoscL By stworzyc nar6d wymyslono jG
zyk , kt6r ym rna si~ on poslugiwac. p rzywolano na pomoc Boqa, 
ktorego - by nie r azilo to niczyich uczuc - nazwano tez Naj
wyZSZq Zasadf\ Swiat a. JeSli proces ten rna si~ rozwijac w pokoju, 
je.sli zachowane majq bye tradycyjne wartosci i uszanowanc prawa 
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wszystkkh Indonezyjczykow, potrzeba b~dzie wiele rozwagi i wy
trwalosc i. Konw ulsj , jakie wstrzqsa jq bez przerwy nieokr~eplymi 

jeszcze pans twam i, a k tore nie omin~ly, i to w najbardziej moze 
dramatycznyro wydaniu, r6wn iei i Indonezji , Sq wi domq oznakq, i e 
proces ten nie jest la twy. KoSciol katolicki odgrywa w kraj ach azja
tyckich istotnq rol ~. Obok wangeli zacji jego misjq jest tei pr ze
ciwstawianie s i~ naduzyciom wladzy i lamaniu p raworzqd nosci. J es li 
misji tej b~dzie potrafil spros tac, jesli nie zapomni 0 swaim po
slannictwie moralnym i 0 swoich pozainstytu cjonalnych obowiqz
kach, wow('zas przyczyni si~ bye maie do 11 hron.ie>ni a Indon ezji od 
grq7qCej stal,' trag dii. 

mr 

POlSCY MISJONARZE W INDONEZJI 

Polscy misjonarze pracowali w Tndonezji juz przed osta tniq wo j
n1:\. Byli to przede wszystkim bracia zakonni ze Zgrom adzenia Ksi~
zy Werbistow. 
Wi~kszy naplyw polskich misjon arzy do In do nezji nastqpil w la

tach ostatnich, a zwlaszcza w roku 1965, ldedy po dlugim okresie 
staran doszlo do wyjazdu ai dwudziestu polsk ich w er bist6w n a 
wyspy Flores i Timor. Nast~pnie wyjechali Ksi~Za Sercanie, podej
mUjqc pracPe misyjnq na Sumatrze oraz Misjon arze Sw . Rodziny 
na wyspie Kalimantan. W tym samym czasie w Indonezji za,cz~y 
SWq prac~ misyjnq dwie polskie siostry ze Zgrom adzenia Sluzebni
czek Ducha Swi~tego i dwie siostry Urszula nki Unii Rzymskiej . 

AktuiUnie pracuje w Indonezji 38 polskich misjon arzy i misjo
narek, w .tyro 30 kaplanow, 3 braci zakonnych i 5 si6str. 
Stan obecny ilustrujq tabele 1 i 2. 

Tabela 1 
POLSCY MISJONARZE W INDONEZJI WEDLUG ZGROMADZE:t<l' ZAKONNYCH 

Bra cia Nazwa Zgromadzenia Kaplani Razem zakon. 

Misjonarze Sw. Rodziny 
-

3 
-------

1 4 

Sercanie 7 - 7 

Werbisci 20 2 22 

Og61em 30 3 33 I 
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Tabela 2 
POLSKIE M IS J ONARlO W IN DONEZJl WEDLUG ZGROMADZEN ZAKONNYCH 

Nazwa Zgromadzeni a 

Sluzebniczki Ducha Swi(ltego 

Urszulanki Unii Rzymskiej 

Franciszkanki Misj . Maryi 

Og61em 

Rozmieszczenie polskieh IIllSJonarzy nie jest r6wnomierne. Naj
wi~cej Polak6w pracuje na wyspie Flores, co pod pewnym wzgl~
dem jest zwi1lzane z tym, Ze jest to jedyna i najbardziej katolicka 
~sc Indonezji. Ponad 80 pro cent ludnosci tej ok. milionowej wy
spy stanowiq k atolicy. Na talkie rozmieszczenie zasadniczy w plyw 
mialo r6wniez dawne t zw. ius coJllIItiss.ionis. Zgodnie Z tym prawem 
Kongregacja Ewangelizaeji Narod6w przydzielala poszczeg61nym 
Zgromadzeniom tereny celem ich zewangelizowanja . 

Polacy nie tworzq w Indonezji samodzielnych misji, ale pracujq 
w ramach swoich Zgromadzen zakonnych z misjonarZaml jnnych 
narodowoSct. 1 tak polscy werbiSci trafili na Flores i Timor, gdyZ 
eale tzw. Male Wyspy SW1dajskie zostaly kiedys powierzone do 
misjonow8Inia w laSnie Zgromadzeniu Ksi~zy Werbist6w i do dzis 
jest ito teren ieh misyjnej dzialaln05ci. Sercanie wyjechali ria Su
matr~, gdyZ tam pracujll wsp61bracia ich Zgromadzenia z Holandii, 
a Misjonarze Sw. Rodziny - na Kalim antan, kt61'Y stanowi do
men~ dzialaLnoSci m isy jnej tego Zgromadzenia w Lndonezji. 

Swojll Poslug~ misyjnll pelnill Polacy nCl r6znych odcinkach: 
w dziale sciSle duszpasterskim, szkolnictwje i W wychowaniu 1"0

dzimego kleru. C:tterej werbiSci pracuj<\ jako wychowawcy i WY
kladow cy w Wyzszym Seminarium Duchownym w Ledalero na 
wyspie Flores, a O. Sylwester Pa jllk do niedawna byl rektorem 
tego Seminarium. 

Na wzmiank~ zasluguje mala, ale wielce zasluzona grupa braci 
misy jnych. Brat Zdzislaw JaZdzewski SVD, kt6ry pracuje w Indo
nezjj od 1938 r. jest budowniczym wielu ikosck>16w, sZk61 i innych 
budynk6w publicznych na wyspie Flores. Brat J6zef Lawicki SVD 
je~t cenionym mechanikiem a zarazem instruktorem w miejscowej 
szkole zawodowej w Maumere, a brat J6zef Falba jest plantatorem 
i instrulmorem rolnym na obszernym terenie wyspy Kalimantan. 
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NaleZy r6wniez wspomniec 0 siostra eh zakonnych, kt6re podob
nie jak inni misjonarze, \VyIkonu j!\ prae~ misyjn/:l w ramaeh swoich 
mi~dzynarodowyeh wsp61not zakon nych. Dwie siostry Urszularrki 
Unli Rzyms1dej wraz z siostr!\ Indon ezyjk!\ prowadz!t bardzo Z"y
wotny osrodek spoleczno-ciuszpasterski w par afi t Borong w die
cezji Ruteng w zachodnim Flores. Siostra Agnieszka Gurk ze Zgro
madzenia Sluzebniczek Ducha Swi~tego jest jedynym teehnikiem 
deTlitys tycznym w obszernym rejonie wyspy Timor, w diecezji Atam
bua lI1 a da,wnej graniey T1moru Portugalskiego, a jej wsp61'siostra 
Bonifaeja - cenionq piel~~niark!\ w &1de na Flores. Prowadzi' miej
seowe ambulatorium oraz obsluguje chorych w o'kolicznych wios
kach . 
Tabela 3 
ROZMIESZCZ ENIE POLSKlCH MISJONARZY I MISJONAREK 

Nazwa wyspy Kaplani 
I 

Kalimantan 
(Borneo) 

Flores 

J awa 

Sumatra 

Timor 

Og61em 
-

3 

17 

-

7 

:3 

30 

Bracia Siostry
I I 

1 -
---_.

2 

-

-

3 

;j 

1 

-

1 

5 

Razem 
I 

4 

22 

1 

7 

4 

38 

Byldby t.rudno ocenie caly wk lad Polak6 w dzielo misyjne 
w dzisiejszej Indonezji. Niew!\1lpliwie jednak wsr6d personeIu mi
syjnego tego kraju P.olaey s tanowi!\ gru~ m isjonarzy stosu nkowo 
jeszcze mlodyeh, bardzo iywotnyeh i 'Przedsi~biorczyeh . Wld ad ieh 
pracy jest wywko ceniony. 

Antoni Koszorz SVD 

REKOLEKCJE TEC: 

SPOTKANIE NASTOlATKOW Z CHRVSTUSEM 
Konstytucja ApostoIska EvangeZii Nuntiandi z naciskiem podkre

sIa kilka zasadniczych ·twierdzen. Po pierwsze, ze ewangelizacja sta
nowi specjalne poslannietwo Kosciola i jego najgl~bsz!\ identycznosc, 
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gdyz Kosci61 lstnieje na to, by ewangelizowae. Po drugie, i.e sarno 
poj~cie "Kosci61", m aj1\ce bye rozumiane jako "Lud Bozy" zakla~a, 
ze kaZdy jego czlonek jest ze swej lstoty do ewangelizacji powola:ny, 
z czego wynika, ze k azdy chrzeScijanin lstnieje na to, Iby evvange
lizow ae, oczywiscie kazdy w ram ach odr~bnego poslannictwa i w 00
r~bny spos6b. 

Wedlug E. N. nie mozna ograniczae ewangelizacji do zadnego z jej 
elementow skladowych, takich jak ka techizacja, nauczan ie, a nawet 
przygotowywanie do Sak ramentow sw., bowiem jej istot~ stanowi 
dqzenie do odnowy ~a1ej ludzkosci poprzez gloszen ie Dobrej Nowmy. 
Ale - precyzuje 6w dokument - ll1 ie rna mowy 0 Nowej LudzJkosci 
bez nowego czlowieka, a nie rna mowy 0 nowym czlowieku· bez 050

bistego nawr6cenia. Celem ewangelizacji jest wi~c d<Jprowadzenie 
wszystikich ludzi do meta:noi, do owej wewn~trnnej przemia'Ily, 0 'klt6
rej m6wi1\ Ewangeli e, polegaj1\cej nu odwroceriiu sj~ od zla a otwal'
ciu si~ ·czlowieka na czekajqcego na niegu Boga. (EN1 8) 

We wsp6lczf'snym Kosciele, i to jeszcze na wiele lat przed doku
mentem E.N., zbudzlly si~ 'iywe ewangelizacyjne dqzerua id<tce 
wlasnie w tym kierunku i wyrazily si~ sponlaDicznie w calym sze
Tegu inicjatyw na terenie l1a jrozmaitszych kraj6w. Wsz~dzie lucizie, 
kt6rzy sami oddali si~ bez reszty sprawie kr61estwa Bozego, szuk aj<t 
na r 6zne sposoby drog, by doprowadzic swych brad do owego 0 50

bistego spotk ania z Bogiem, ktorego wynikiern jest nawr 6cenie. 
U n as w Polsce zywe Sq owe ewangelizacyj-ne dqzenia oraz z nieh 

zrodzone inicjatywy. Ale z podobnym zjawiskiem spotykamy si~ 
w calym swiecie. Wsz~dzle daje znac 0 soble ow ewangeliczny fer
moot, wsz~dzje pod powlok1\ pozornie tryumfuj<tcego i bardzo ha
lasliwego zla mozna zaobserwowac ukryte, a jednak bardzo realne 
dzialanie Ducha Swi~tego w Kosciele. 

Jednym z ciekawych w tej dziedzinie osiqgni~e, z k:.t6rym warto 
m oze zapoznac polskiego czytelnika, jest specjalny rodzaj rekolekcji 
mlodziezowych, rozpowszechnia j1\cy si~ od kilku lat w Ameryce, tak 
zwam.e rekolekcje TEC (Teenagers Encounter with Christ - Spot
k ame Nastola1ikow z Chrystusem). Ruch ow zrodzil si~ w dieceaji 
LansiJng (Michigan) w jesieni 1965 r. i obecnie obj1\l juz szereg 
innych diecezji na calym terenie Stanow Zjednoczonych, gdzie reko
lekcje TEC S1\ juz regularnie organizowane. Zalozyciclern tego ruchu 
jest o. Matthew Fedewa, proboszcz z Battle Creek, Michigan. 
Z a lo ze nia 

Duszpasterze mlodzieZowi w Stanach Zjednoczonych wyrozniajl4 
trzy glowne zadania skladaj1\ce si~ na ich wychowawcze poslannic
two. Misja katechety nie ogra'nicza si~ do nauczenia zestawu obiek
tywnych Boiych pra;wd, domagaj1\cych siE: przyj~cia ze strony ucznia 
(inform acja), nie ogranicza si~ r6wniez do ukazania wartosci owyeh 
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prawd, k tore z jednej strony pozwalajq uczniowi dostrzec sens 
swego zycia i pomagajq m u w rozwiqzywaniu jego wlasnych pro
blemow , a z drugiej uzupehriajq jego chrzescijanskq fovrnacj~ 

i ksztaltujq jego osobowoSc, w zbogacajqc jq 0 nowy wymiar. Chrze
scijanskie wychowanie zaklada to .wszystlko, a zarazem jeszcze cos 
o wiele Ibardziej donio;;lego. Jego celem jest takie przedstawienie 
Dobre j Nowiny, by wychowanek ujrzal w niej dynamiczne, osobiste 
wezwanie Chrystusa, zapraszajqce go do gl~bszego zjednoczerua si~ 
z Nim w wierze (inicjacja). 

Celem rekolekcji TEC b~dzie wi~c stworzenie warunk6w do 080

bistego spotkamia si~ mlodego chrzescijanina z Cmystusem oraz do 
oSDbistego nawrocenia. 

Nawrocenie jest .zawsze zwiqzane z pewnym kryzysem. Czlowie
kowi jawiq si~ nowe wartosci i to przezycie staje si~ pewnym "szo
kiern". Linia zycia si~ niejako zalamuje. Ale natychmiast pojawia 
si~ nowy zryw i linia zycia z nowym dynamizmem zaczyna dqiyc 
w nowym ·kierunku. Graficznie mozna by przedstawic cwo zjawisko 
jako zygzak. Ewangelia przedstawia je jako przejScie iprzez smierc 
do zycia. 

Rekolekcje TEC zamierzajq dopomoc mlodemu czlowiekowi, stwa
rzajqc fiU warunki do przezycia owego "szoku". 

ZaJozyciel ruchu ustala zaraz na poczqtku stosunek tego typu re
kolekcji do og61u chrzescijarlskiego wychowania. Rekolekcje TEC nie 
chcq i rue mogq zast~powae innych elementow owego wychowania, 
a wi~c regularnej katechizacji oraz dyskusji nad religijnymi i zy
ciowymi. problemami, chcq Ibye natomiast ich uzupelnieniem. TEC 
nie moze .bye wyizolowany z caloksztaltu normalnego wychowania. 
Ale prag,nie stworzye warunki do koniecznego przelomu w zyciu 
ch rzeScijanina, ktory na pewnym etapie musi przejse od dziecinnej 
wiary do dojrzalego i swiadomego zaangazowania. 

Jednakowoz stworzenie rt;akkh warunk6w spotkalo si~ w Ameryce 
z pew nymi oporami , wywolanymi obawq przed zjawiskiem, kt6re 
n azwalism y "szokiem". W Stanach Zjednoczonych zbyt jaskrawe 
byly przejawy ro:i:nych "revivals" protestanckich Zielonoswi<ltkow
cow, wzgl~dnie pewnych grup mlodzie:i:owych, by wszel'ka wzmian
ka 0 "przezyciu" nie budzila zastrze.:i:eii. Jeden zcieszqcych si~ wiel
kim powazaniem autorow, Gabriel Moran, przestrzega przed emocjo
nalizmem i dqzen iem do "przezyc" w dziedzinie duchowej, zwlasz
cza gdy idzie 0 mlodziez. (G. Mor an, Vision Tactics, Herder & Her
der , New York, 1968). Jednak inni autorowie, cieszqcy si~ podob
nym 3utorytetem, jak n p. Johannes Hofinger S.J. , domagajq si~ z na
ciskiem, by in icjacja ewangeliczna zajmowala normalne miejsce 
w procesie religi jnej fovrnacji mlodego chrzeScijanina. 

"Wei.my pod uwag~ ucznia, w ychowuj'lcego si~ w rodzinie kato
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lickiej i ucz~szczaj/lcego do doskonalej katolickiej szkoly - pisze 
Hofinger - wszystko przecistawia si~ jak na jlepiej . Uczen kocha 
sWfl religj~ i wzrasta w poznaniu 1 milosci Boga. Jednakowoz czegos 
rn u nie dostaje. Mimo swych wysilkow, uczen ow n1e zrozumial je
szcze wielkosci i gl~bi swego chrzeScijanskiego powolania . Zna SWq 
religit::, ale nigdy nie przezyl w peW jej w yzwania. Nigd y Boza rze
czywistosc nie wstrz/lsn~la nim do glt::bi. Nie przezyl "szoku". 

"A przeciez - ci~nie dalej Hofinger - ewangelizacja musi do
prowadzic do zdrowego i cennego szoku. Termin "szok" uzyty 
w tym znaczeniu poj awia si~ cz~sto we wspolczesnej katechetyce. 
Oczyw iscie nie rna on nic wspolnego z tym samym terminem uzywa
nym w medycynie. W katechetyce chce sit:: nim po prostu wyrazic, 
ze pierwsze spotkanie z Chrystusem na gruncie osobistej wiary jest 
zazwyczaj odczuwane przez nawracaj/lcego sit:: czlowieka jako pew
ne zaniepokojenie i wla.snie wstrz/ls, zachodz/lcy w chwili, gdy zda 
on sobie n agle spraw~ z niewypowiedzianego i niezasluzonego da
ru, oraz z ogrom nego szczt::scia, jakim jest dla n iego jego chrzesci
janskie powolanie. 

Kazdemu chrzescijaninowi winno si~ wit::c udost~pnic OW/l wielkl\, 
zewut::trznl\ laskt:: w chwili, gdy S'taje on przed wyborem drogi zy
ciowej. Dorastajqcy chlopiec czy dziewczyna potrzebuj/l w6wczas, 
by postawiono im przed oczy call\ gl~bi~ chrzescijanskiej Dobrej No
winy". (Johannes Hofinger S.J. Pastoral Catechetics, Herder & Her
der , New York, 1964). 

Pozostaje do omowienia sposob, w jaki rekolekcje TEC zd/lzajq 
do wyzej omowionego celu : J ak wygl<\da owo "przygotowanie wa
runkow spotkania"? 

Organiza torzy wychodzq od dw6ch zaloze6 , wywodzqcych si~ 

wprost z Ewangelii . 
Po pierwsze, ze do wsp6lczesnego czlowieka nie tyle przemawiajq 

argumenty co swiadectwo, b~dqce wlasnie metodq, jakq zalecil nam 
Chrystus : B~dziecie m i swiadkami po wszystkiej ziemi. 

Po drugie, ze swiadczyc winien nie jeden czlowiek , ale cala wsp61
nota ; wszyscy chrzescijanie - jak to podkreslila tak mocno Exhor
tacja Evangelii Nuntiandi - Sq odpowiedzialni za dzielo ewange
lizacji. 

Te dwa zalozenia staly si~ pocz/ltkiem wielkiej inicjatywy apo
s tolskiej : Cala wspolnota diecezjalna w Lansing zostala wci~ni~ta 
w ewangelizacj~ mlodego pokolenia. Cala wspolnota przekazuje 
swojq· wiar~. Powstaly ekipy zlozone z woluntariuszy reprezentujq
cych wszystkie warstwy ludnosci, a wi~c uczniow w yZszych i niz
szych klas szkol s rednich, s tudentow uniwersyteckich, czlonkow 
laika tu, siostr zakonnych i ksi~, z t ych, ktorzy chcieli stac si~ dla 
innych swiadectwem i ·znakiem. W kazdy weekend inna ekipa pro
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wadzi cwiczenia rekolekcyj'Ile. Oczywiscie, w kazdej tak iej ekip ie 
znajduje sif;l odpowiedzialny za calosc ksiqdz. Uczestnictwo w ekipie 
TEC zaklada bardzo gruntow ne przygotow an ie. Czlonkow ie ekipy 
w ciqgu kilku miesif;cy tworzq prawdziwq wsp61notf; pracy i mo
dli twy. Na cotygodniowych spo tkaniach sami przezywajq misterium 
paschalne, kt6re z kolei m ajq glosie oraz opracowu jq wsp6lnie swoje 
konferencje. Po rozdaniu i opracowaniu tematow kazdy czlonek 
wyglasza przed ekipq swojq konferencj f;l , podczas gdy inni czlonko
wie krytykujq, wnoszq swe uwagi i sugestie. Gdy opracowanie wszy
stkich temat6w zyskalo juz ogolne uzna'lu e oraz gdy zakonczylo sif;l 
przygotowanie duchowe ekipy, wyjeZdia ona w teren, do miejsco
wosci gdzie odbywae sif;l bf;l dq rekolekcje. Podczas gdy poszczeg61ni 
czlonkowie gloszq konferencje, r eszta pozostaje w kaplicy, modlqc 
sif;l 0 sk u tec:mle dzialanie laski &zej . 

Przez gloszenie eekolek cji w ekipie o rganiza torzy chcq uniknqc 
wrazenia, jakoby Tajemnica Paschalna byla doktrynq poszczegolnego 
gor liwego dusZlpasterza. Przeciwnie, chcq zaznaezyc, ze nie jes t ona 
z lukim zwiqzana, gdyz to cala spolec2111osc wieI'zqcych p rzekazu je 
mlodemu pokoleniu swojq wiarf;l. Oczywi.Scie, w ten spos6b dynami
zuje sif;l rowniez owa spolecznosc, ktoI'q swiadczenie ubogaca nle 
mniej, a moze jesz ze wif;lcej n.i.Z n astolatk6w-rekolektantow. 

DoSwiadczeni e na tomiast wykazalo, ze mlodym sluchacwm naj
bardziej wstrzqsajqce wydajq sif;l slowa i h wlasnych, glf;l boko p rze
konanych koleg6w. 

Ostatnim argumentem przemawiajllcym za wspolno towq ekipq 
jest fakt , i;e miody, nawracajqcy sif;l chrzesci ja nin n ie jest powst a
w iony sam sobie po zakonczeniu rekolekcji, a le zostaje od razu 
wciqgnif;l ty w spolecznose i zna jdu je oparcie 1.I innych (Powr6cim y 
jesZlCZe do tego problemu). 

Nalezy z kolei rozpatrzye zagadnienie, jaki charak ter m ajq pro
gram y i m etody Tekolekcji TEC. 

Program zostal tak ustawiony, by mlodzi lue tylko sluch ali 
o sprawach smierci, zmartwychwstania i m isji Chrystusa, lecz by 
przezywali je we wspolnocie, w k torej napraw df;l zyje Chrystu:>. 
W czasie Tekolekcji nie glosi sif;l w if;lC' wyk ladow czy kon fere ncji, 
gdyz program TEC sprowadza wszystko do m odlitwy i m edytacji. 
Mlodziez duZo spiewa, powtarzajqc w mlodziezowych piosenkach te 
sam e temat y, ktore byly poruszane w medytacjach . ProgTam przy
stosowl.lje si~ do psychiki i mentalnosci nastolatk6w . Nie kaZe im 
sif;l np. zrywac wczesnym rankiem, natomiast celebTacje przeciqgaj q 
sif;l wieczorem do p6lnocy, gdyz dzisiejsza mlodziez zyje najinten
sywnie j wlasnie w tych godzinach i wlaSnie wtedy czuje sif;l naj
bardziej sobq. Czyni sif;l co tylko moiliwe, by u czniowie cZl.lli si~ 
swobodnie, by rue kr~powac ich niepotrzebnym i zak azami naka
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zami. I tak np. nie walczy si~ z ich przyzwyczajeniem do palenia, 
by w abnosferze zupelnej w olnosci mogli skoncentrowae na Bogu 
calq SWq uwag~ i swoje serce. Udzial w rekolekcjach jest r6wnie± 
zupelnie dobrowolny. Jesli celem, do kt6rego si~ dqzy, jest odpo
wiedi milosci, owa wolnose staje si~ warunkiem sine qua non, nie 
istnieje bowiem milose pod przymusem. 

OczywiScie, istniejq granice tej wolnosci, a mianowicie przes1Jka
dzanie innym, totez w takich wypadkach nalezaloby ucznia wyklu
czye. Skoro jednak uczniowie zglaszajq si~ dobrowolnie i wiedzq, po 
co przychodzq, wypadki t akie wlaSciwie si~ nie zdarzajq. 

Program rekolekcji TEC wywodzi si~ w prost z Ewangelii. Istotq 
odnowy jest Dobra Nowina, 2Jbawczy p lan Ojca, k t6ry wzywa nas 
w Chrystusie mOCq Ducha Swi~tego do zycia w osobow ej lqcznosci 
z Nim we wsp6lnocie Kosciola . Ow a Tajemnica milosci Ojca w Sy
nu, do kt6rej my mamy dos~p, zostala przedstawiona w pierw
szych rozdzialach Dziej6w Apostolskich w przemowach Piotra. Plan 
Ojcowski koncentruje si~ wok61 paschalnej ta jemnicy Chr ystusowej 
Sffiierci i zmartwychwstania. Ta t ajemnica jest w najwyzszy;m s top
niu dynamiczna: wzywa kazd ego czlowieka do nawr6cenia i zycia. 

Kosci61 rozwaza tajemnic~ paschalnq w swym liturgicznym cyklu 
Wielkiego Postu, Wielkanocy i Zielonych Swiqt, k t6ry mozna po
r6wnae do ogromnego filmu na zwolnionych obrotach. J ednakowoi 
kazda niedziela jest niejako skoncentrowanq celebracjq tajemnicy 
paschalnej. Rekolekcje TEC, kt6re zamykajq owo przeiycie w ciqgu 
trzech dni, czyniq z liturgii niedzielnej kulminacyjny moment pro
cesu odnowy. Dlatego owe rekolekcje rozlozone Sq zawsze na 
weekendowe soboty, 'niedziele i poniedzialki. 

Caly n astr6j pierwszego, sobotniego dnia jest nastrojem wielko
postnym, kt6ry pot~guje jeszcze przyCmione swiatlo, plynqce spoza 
na wp6I zasuni~tych stor, w edtug rady sw . Ignacego Loyoli. J eden 
z czlonk6w ekipy m6wi o ' ziu istniejqcym w swiecie, 0 zlu, z k t6rym 
si~ sam zetknql oraz 0 Objawieniu Boiym i 0 wierze, jako 0 znakach 
Tzeczywistosci teraz, w naszym zasi~gu istniejqcej. Nast~pnie kaplan 
przeprowadza medytacj~ na temat Tajemnicy Paschalnej, owego 
koniecznego przechodzenia poprzez smiere do zycia , k t6re jest ta
jemnicq chrzescijanskiego wzrostu i dojrzewania duchowego. Trze
cia medytacja m6wi 0 Sakramencie pokuty i pojednania, b~dqcym 
szczytowym momentem chrzescijansk iej metanoi, 'po czym nast~puje 
wsp6lnotowa celebr.acja tego sakramentu w ediug nowych rubryk li
turgii rzymskiej. Wieczorem odbywa si~ paraliturgiczna celebracja 
pokutna w ramach wigilii paschalnej, n a wzar liturgii wielkosobot
niej, ze spiewami powtarzajqcymi tem aty poruszane w ciqgu caiego 
dnia i z odpowiednio dobr anymi czytaniami z Pisma sw. W ciqgu 
wigilii odbywa 8i~ uroczyste odnowienie obietnic chrzcielnych. 
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W tym rnejscu podrlel~ si~ osobistymi wrazeniami. W zwiqzku 
z wyludnianiern si~ wsi i rniasteczek w niekt6rych stanach, trzeba 
bylo zarnknqc szereg szk6l. W polozonej wsr6d lesistych wzgorz 
miejscowosci Arcadia w stanie Missouri, nasze 8iostry przeznaczyly 
sw6j dawri.y gmach szkolny na dom rekolekcyjny, w kt6rym odby
wajq si~ serle rekolekcji TEC. 

Dzien pierwszy jest dla mlodziezy najtrudniejszy - m6wily 8io
stry. - Postawieni wobec faktu zla, 'Skonfrontowani z wlasnq sla
bosciq, z kt6rq nie umiejq si~ uporac, czujq si~ bezradni i rozbici. 

- Spotkalam Taz jednq z dziewczqt, zaplakanq i zniech~conq 
opowiadala jedna z nich. - Dziewczyna chciala uciekac i wracac do 
domu . "Nie w ytrzymam - m6wila - Tyle zla! tyleb6lu na swiecie, 
wsr6d hidzi, k't6rych mam, w mojej wlasnej rocizinie, we mnie sa
mej . Nie lll1og~ tego zniesc. Musz~ wyjechac !" 

Siostra zacz~la jq uspokajac: Wytrzymaj ten jeden dzien. J utro 
bedzie calkiem 1naczej! Zobaczysz, jaka b~dziesz szcz~sliwa. Wiele 
mlodych ci~zko 6w pierwszy drlen przechodzi. Jutro znajdziesz od
powiedz! -

Dziewczyna zostala, a na drug} dzien ska'kala z r adoscL 
Drugi dzien jest dniem swiatla. 
Rano, do ciemnej jeszcze k ap1icy wnosi si~ pasch al, a od jego plo

mienia zapalajq si~ swiece wszystkich r ekolektant6w. 
"Nabierzcie odwagi - m6wi do nich chlopiec w ich wieku - zy

cie nie jest rozpaczliwe. Istnieje Chrystus. Zmartwychwstal i zyje, 
jest zywy dzis. 8potkalem Go i wy mozecie Go spotkac". Opowie
dzial swoim kolegom, czym jest teraz dla niego Chrystus. Kim jest 
w jego zyciu. 

Caly ten drlen niedzielny, prawdziwie wielkanocny, poswi~cony 
jest przygotowaniu na spotkanie Zinartwychwstalego w wieczornej 
Eucharystii oraz we wsp6lnocie Kosciola, kt6ra ci mlodzi, jeszcze 
wczoraj 'sobie obcy, utworzyli obecnie w wierze Chrystusowej. Te
m aty medytacji Sa nast~pujace : Tajemnica Zmartwychwstania 
B6g jest milosciq - Czym jest autentyczne zycie chrzescijanskle. 
W dqg'u popoludnia odbywa si~ paraliturgiczna celebracja pamiqtki 
bierzmowania, by uswiadomic rekolektantom laski ich 'kaplanstwa, 
prorociwa i ewangelizacyjnego przewodnictwa, udzielcne kazdemu 
ochrzczonemu. Mowa jest 0 przymierzu Boga ze swoim ludem oraz 
o lqcznosci czlonk6w mi~dzy sdbq, czego najbardziej wymownym 
zna1dern jest swi~ta Iitur gia Eucharystyczna. Po mszy sw. nast~puie 
agapa, z gitara i spi ewarni, do kt6rej uslu.$lhl dawni Tekisci , tj. 
rnlodzi ludzie, kt6rzy poprzednio odbyli podobne rekolekcje. Celem 
agapy jest przezycie tej prawdy, ze iywy Kosci61 (wszak kaZda 
wsp6lnota zgromadzona w irni~ Chrystusa jest cZqstkq Kosciola) 
lest wsp6lnotl\ miloScl i radosci w Chrystusie. 
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W ciqgu wieczoru zadaje si~ mtodym uczestnikom pytanie: spol
kaliscie teraz Chrystusa i zrozumieliscie, ze On was ukochal. Czy 
kt6rys z was rnialby odwag~ oswiadczyc wobec wszystldch , ze obec
nie decyduje si~ zmienic swoje zycie i zobowiqzuje si~ isc za Nim ?
Nast~puje chwila wahania. Ale mlodziez pocia,ga trudny gest. 
Odwazni zglaszaja. si~ pierwsi i zwykle za nimi i dzie reszta. 

Swobodn a dyskusja, w czasie k t6rej spontanicznie wyptywaja, pro
blemy, z kt6rymi si~ mlodziez boryka i kt6re moga. utrudnic ich 
wiernosc Chrystusowi (l~k przed przyszlosciq, wiara i wqtpliwosci, 
moralnosc seksualna, wyb6r drogi zyciowej , Kosci61 jako insty
tucja, wladza, hipok ryzja Up.), p rzeciqga si.~ dlugo w noc. 

Trzeci dzien jest dniem wsp6lnoty. Ozywia go duch Zielonych 
Swiqt. Tematy rnedytacji to : Kosci61 w swiecie, chrzescijanska 
dzialalnosc wyplywajqca z chrze.scijanskiego powolania. Na poczqtku 
tego dnia oswiadcza si~ rekolektantom : Postanowiliscie wczoraj, ie 
dade si~ przernienic Chrystusowi. Postanowiliscie zaangazowac si~ 

osobiScie. Nikt z w as jednak nie utrzyma si~ sam, gdyz zbyt silne 
Sq wplywy zla. Ale jestescie wsp61notq. Mozecie si~ nawzajem pod
trzymywac. Starajcie si~ wypracowac w grupie konkretny program 
odpowiadajqcy na pytania, jak mozecie wsp61nie najlepiej sluzyc 
sprawie Kr6leshva, jak utrzymac zywy w asz wtasny plomien wiary, 
jak pracowac, by wok61 was swiat stawal si~ lepszy. . 

Mlodzi dzielq si~ n a szesc gr up. Kazda z nh~h ol'ganizuje rnodlitwl; 
w sp6Inotowa" kazda opracowuje program dzialania . Wieczorem 
wszystkie gr upy uczestniczq we Mszy Ducha Swi~tego, w czasie 
k t6rej slyszq wezwanie, by w edlug s16w Chl'ystusa "szli i zgt~bia
jqC w ciqz sami tresc Dobrej Nowiny, niesli jq r 6wniez do i'l1nych". 

0.\10 dos'wiadczenie wsp6lnotowe rna ogromne znaczenie w pro
cesie "nawr6cenia" . Mlodzi i yli do tej pory w grupach kolezenskich. 
gdzie przyjazn ksz taltowala si~ w calkiern innym wyrniarze i gdzie 
rozmowy obracaly si~ wok61 cafkiem innych temat6w. "Mlodych 
ludzi charakteryzuje nieraz pewna hipokryzja ''l1a odwr6t' - pisze 
Andrew Greely, pedagog amerykanski . - Nieraz Sq oni naprawd~ 
dobrymi wewn~h'znie, ale wyda je im si~, ze na zeW'l1qtrz, wobec 
swoich 'koleg6w, rnUSZq pozowac na arogant6w :i wulgar nych cy
nik6w." 

Z t ego wzgl~du kierownictwo , TEe n ie przyjmuje nigdy wi~cej 
niz szesciu u czni6w z te j same j szkoly na t~ sarna, seri~ rekolekcyjn~. 
Rozmieszcza si~ ieh w owyeh szesciu grupach tak, by kazdy z nkh 
znalazl sj~ w czasie dyskusji wsr6d swych r6wieSnik6w w prawdzie, 
lecz takich, kt6rych poprzednio nie znal. I oto teraz zaczyna kaidy 
m6wic i rnyslec wedlu g tego, co jest najlepszego w jego osobowosci, 
szukajqc wsp61nie, jak zaangaiowac si~ skuteczniej w slu zb~ Kr6
lestwa. 
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Na tychmias t po rekolek cja'ch mtodziez w nich uczestniczqca zo:" 
sta je zaproszona n a spot'kanie Z dawnymi TEKistami. Tak ie zebra
nia odbywac si~ bE:dq co miesiqc. Mlodzi dzielq si~ na nich swymi 
wrazeniami oraz wsp6lnym doswiadczeniem , zar 6wno bolesnym. jak 
radosnym, 'Oraz u czestniczq wspolnie w Liturgii Eucharystyczne j. 
Takie zebr ania stwarzajq r amy do dyskusji , do zastanowienia ' si~ 
nad tym, 'co wlasciwie zaszlo na ostatnich rekolekcjach oraz do 
ubogacenia zycia duchowego nowymi , pogl~bionymi r efleksjam i. 
Majq oni w6wczas okazj~ do lepszego zl'ozumi enia , l1a czym p olega 
misja i swiadczenie, o1'az do zaangazow a nia si~ w konkretne apo
stolstwo. 

J esli przeglqdam y list~ problem6w, poruszany ch na rekolekcjach 
TEe, uderza brak tematow seisle ascetycznych. Nie omaw ia si~ n a 
nich ani braku moralnosci u mlodzi eZ:y:, ani destrukcyjnego wply
wu rozwodow , naI'komanii i jej szkodliwosci dla zdrowia 'fizycznego 
i psychic:zmego oraz imlych niebezp ieczenstw , unika jqc wszelkieg-o 
negatywizmu , przekonywania i w og6le argumentacji. Z tah1tymi 
tematami spoty'ka siE: mlodziez w ciqgu regularnych lekcji 'religii 
i przy innych okazjach . TEe jest ewangeliza:cjq w stylu m ow y Sw . 
Piotra w dzieft Zielonych Swiqt: Wychodzi ona od Dobre j Nowinv 
i oczekuje na odpowiedz sluchaczy. "Dobr a Nowina - pisze o. Ma t
thew Fedewa. zalozyciel ruchu TEe - jest jak propozycja chlopca 
oswiadcza jqcego si~ dziewczynie: Takich oswiadczyn nie da si~ 

wyargumentowac. Moina je jedynie p rzyjqc lub odr zucic." 
Jednakowoz sam o. Matthew zaleca pewnq ostroZnosc j czujnos~ 

ze strony kierownictwa r ekole'kcji. Bardzo wqska jest b owiem gra
nica mi~dzy autentycznym przezyeiem r eligijnym a egzaitacjq. Dla
tego pewne regulowanie nastroju i p r zebiegu dyskusji nalezy do 
obowi!!zk6w an imator6w ; jednakowoz swiadomosc ryzyka nie m ozE' 
donrowadzac do inercji. 

Waznym etapem w procesie owej przem iany jest moment pow ro:.. 
tu do codziennego i ycia w srodowisku rodzinnym. Jesli chlopiec czv 
dziewczvna nie znajd!! pomocy 1.1 swoich ka techet6w czy wycho
waw cow. jesli nowa m ilose. z jakq przvbywajq. b~dz i e w domu iro
nicznie potraktowana. sprawdzq si~ slowa bohatera popularnvch 
w Ameryce opowiadan : ,.Gdybym nie byl n igdv pok ochal. nie mu
sialbym ni gdy plakac". I w ow czas latwo pozniejszy stan owego 
czlowieka moze st ae si~ gor szy od poprzedniego, 

Wreszcie pow staie pytanie. jak a jest skutecznosc tak ich reko lekc;i. 
Oczvwi~cie wynik 6w nie da si~ ui!!c w zad ne statystyki i zalei a one. 
od wielu czynnik6w . Na 0~61 wsz~dzie t am. gdzie bylam. m 6wiono 
mi. ze te rezultaty Sq bardzo pozytywne. a Ku rie Diecezjalne ~q wi
docznie tego samego zdan ia. skoro w calvrn 'Szeregu diecezji reko
lekcje te zostaly oficjalnie wprowadzone. Wiem, ze ostatnio wprow a
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dzono w Ameryce analogiczne rekolekcje HEC (Handicapeds Encoun
ter with Christ - spotkanie mlodziezy uposledzonej, specjalnej tros
ki, wzgl~dnie kalek z Chrystusem) i ze na tym polu Sq iuz pic;kne 
osiqgni~cia. Zalozyciel ruchu w broszurze na te tematy stwierdza, ze 
Hczni nauczyciele, katecheci i wychowawcy, a t akze rodzice, obser
wujq znacznq zm'ian~ u mlodych wracajqcych z tych rekolekcji. 
Stajq si~ oni bardtiej dojrzali i bardziej otwar ci w stosunku do in
nych. Po prostu zauwazajq drugiego czlowieka i jego potrzeby. To 
samo slyszalam oso'biscie w osrodkach, przez k tore prze.iezdzalam. 

W Cincinnati weszlam w kontakt z grupq chlopc6w od 18 do 25 lat. 
ktorzy po rekolekcjach TEC zamieszkali r azem t worzqc wspolnot~ , 
dqzqcq do jak najpelniejszego r ealizowania swego chrzesciiansk iego . 
powolania. Ci chlopcy, kt6rzy, nawiasem m 6,vi qc, zna jduin sie pod 
opiekq biskupa, opowiadali m i, ze zapisali si~ na rekolekcie TEC, 
bo w szkole ich dyrektor wyvviesil ogloszenie 0 terminie rek olekc,ii 
z t q prostq wzmian'kq, ze uczniowie pragnqcy wziqe w nich l1 dzial 
mogq 'bye na trzy dni zwolnieni z lekcji. 

- Alez oczywiscie! Lepsze rekolekcje niZ lekcje - oswiadczyla 
grl1pa niesfornej mlodziezy. 

- Po raz pierwszy odkrylismy w6wczas, co 'to znaczy siE: modlic 
powiedzial mi jeden z tych chlopc6w. 

Co do mnie, gdy przypa'trzylam siE: ich zyciu, powiedzialam sobie 
ze wstydem, ze nie we wszystkich srodowiskach kleryckich czy 
kla'Sztornych Ewangelia jest realizowana z takim radykalizmem. 
T pomyslalam r6wniez, ze w duszach mlodziezy i stniejq slmrby 
idealizmu. ktory aktualizuje si~ w kontakcie z Chrystusem. 

OczywiScie, nie u wszystkich rekolektant6w mozna zauwazye po
dobnq 'Przemian~ . Nawr6cenie n ie jest bowiem dzielem czlowieka, 
lecz jest dzielem laski. To Bog nawraca a nie czlowiek. 

"Jestesmy w sytuacji przyjaciel a, k t6ry przygotowuje spotkanie 
dwojga os6b. Jego sprawq jes't stworzen'ie odpowiednich warunk 6w, 
aby dojse mog-lo do tego spotkania, ale potem pozostaje mu tylko 
czekac, czy ci dwoje si~ w sobie zakochajq" - pisze zalozyciel TEC. 

Gdy patrzymy na inic jatVWE: amerykanskq z polskiego punktu 
widzenia, nasuwajq sic; pewne refleksje. Na pewno liczne elementy 
tam wystc;pujqce Sq realizowane i w Polsce w r6Znych kontekstach. 

Inne zn6w przerastajq nasze polskie m ozliwosci. Nie morna do
slownie kopiowae u nas zagranicznych wzor6w. Sqdz~ jednak , i e cala 
struk'tura amerykanskiego doswiadczenia, realizujqcego z t ak q kon
sekwencjn szereg zalecen zar6wno Evangelii Nuntiandi , jak i ostat
niego Synodu Biskup6w, moze wyjasnic wiele prdblem6w, oraz przy
blizyc szerszemu og6lowi sens pr6b i poszukiwan w dziedzinie ewan
gelizacji , nasuwa jflc wiele plodnych refleksji. 

Teresa Led6chowskCi OSU 
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NOTATKI EWOLUCJONISTV 

OPOWIESC 0 POWSTANIU CZtOWIEKA 

Nawet w tak nieoh owi&zujqcym, paraliterackim, choc w naukowq 
terminologi~ przybranym, eseju 0 naturze ludzkiej , jak Zagubiony 
paradygmat Edgarda Morina 1, korzystajqcym g16wnie z najmod
niejszych dzis dyscyplin nauki, z cybernetyki, analizy system6w, 
etologii i biosocjologii, odgrywa tradycyjna paleoantropologia rol~ 

nieposledniq. Wszak to wlasnie odkrycia Leakey6w dowodzic majq, 
ze czlowiek wczesniej byl faber i socius niz sapiens. To wlasnie pa
leontologia czlowieka ujawnia nierozerwaln& wi~z genetyczn& po
mi~dzy malpami czlekoksztalt nymi a czlowiekiem, a zatem - po
zwala n aSZq wiedz~ 0 szympansach i gorylach rzutowac rowniez na 
powoli, ale systematycznie si~ uczlowieczaj&ce pra-malpy cil:eko
ksztalltne i rpierwotne czlowiekowate. Re'konstruuje bowiem prze
bieg tej ewolucji, tworz&c fundamentaLne przeslanki dia wszelkich 
wyjasnien . i uzasadn'ien, ustanawiaj&c granice naszego p~du do po
szukiwania najistotniejszych przyczyn, dia k torych s t:alismy si~ tym, 
czym jestesmy. I dlatego r ozbudza paleoant ropologia nami~tnosci 

wi~ksze niz jakakolwiek inna gal&z historii naturalnej , prowokuje 
nawet do mistyfika,cji, by wspomniec chociazby slynnq czaszke 
z Piltdown, spreparowanq przez niezidentyfikowanych dowcipnisi6w. 
Idzie przeciez 0 reIacje czlowiek-zwierz~ i kultura-natura, 0 na
sze zakorzenienie w swiecie biologii lub swiatu temu przeciwsta
wienie. 

J aka jednak jest praw dziw a war tosc osi&gni~c paleoantropolo
gii? Co wiadomo, a w co tylko sie wierzy w paleontologii czlowieka? 

Jak powiedzial ktos zartobliwie, pod pewnym - ale bardzo istot
nym - wzgl~dem jest paleoantropologia pokrewna astrobiologii. 
Na swiecie jest mianowicie niepor6wnanie wiecej paleoantropolo
gow niz obiekt6w ich badan . Krotko m owiqc - znaleziska pra
-malp czlekoksztaltnych i kopalnych czlow'iekowatych Sq niezmier
nie rzadkie. I nie ma sie co ludzic, ze jakies nowe rew elacje tej mia
ry co · odkrycia Leakey6w w w&wozie Olduvai czy nad Jeziorem 
Rudolfa rozstrzygn& niedlugo w szystkie problemy w tej dziedzinie. 
Dane paleoantropologiczne S& nadzwyczaj fragmentaryczne, znacznie 
bardziej szczqtkowe niz w przypadku jakiejkolwiek innej grupy 
system atycznej, obdarzonej zmineralizowanym szkiele!tem. 

Co gorsza jednak, z samej swojej natury obciqzona jest paleoan
tropologia wszystkimi ulomnosciami wlasciwymi paleontologii w og6
Ie, nieusuwalnymi nawet z jej najgrutowniej i najIepiej udoku-

I E. MOrin, zagubloRII paradllgma' - fI4~ura ludzka. PlW, Warszawa 1977. 
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mentowanych gal~zi. Przede wszys tkim bowiem nie mozna nigdy 
wiedziee, jak si~ naprawd~ ma gatunek paleontologiczny do tego, 
c{) pod poj~ciem gatunk u rozum ie si~ w· biologii. I to niezaleznie 
od definicji gatunku biologicznego, bo przeciez kazde rozsqdne kry
terium uwzgl~dniae musi fizjologi~ i tryb zycia, a przynajmniej 
anatomi~ cz~sci mi~kk ich organizmu. Tymczasem paleontologia dys
ponuje jedynie sz'kieletem , a cz~s to (i tak jest w przypadku paleo an
tropologii) - ulamkami szkieletu. 

Nigdy rowniez nie w iadomo, czy r zeczywiste nas~pstwo chrono
logiczne gatunk6w byto takie wlasnie, jak na to wskazujq znalezionc 
przez paleontologow skamienialosci. Moze przeciei si~ zdarzye (a h1
toria paleontologii dowodzi nawet , ze zdar za si~ to dose cz~sto) , ze 

l1asza wiedza dotyczy jedynie drobnych , a w dodatku pogran'icz
nych fragmentow rzeczywistego zasi~gu stratygraficznego, ze zna
my - innymi slowy - jedynie o'kruchy historii ewolucyjnej ga
tunkow. Niech za przyk lad posluzy tu slynna Latimeria zlowiona 
przed czterdziestu laty kolo wybr zezy Afryki - przedstawicielka 
rz~du ryb trzonoptetwych , wymarlych, jak sqdzono, pod koniec ery 
mezozoiczn ej, pr zeszlo siedemdziesiqt miIionow lat temu. Albo pry
m itywny mi~czak Neopilina znaleziony przed dwudziestu laty w gl~
binach atlantyckich: a nalezqcy do gromady jednotarczowcow, wy
madej, jak si~ zdawalo, w polowie poleozoiku, blisko czter ysta mi
lionow lat temu. Innymi slowy- - dane stratygraficzne nie mogq 
nigdy dowiese, ze gatunek wyst~pujqcy w starszych w arstwach osa
dowych jest naprawd~ starszy geologicznie i ewolucyjnie od gatun
kow stwierdzonych dopiero w warstw ach mlodszych. Pod tyro wzgl~
dem m ar gines bl~du w stratygrafH , a zatem i w paleontologii 
ewolucyjnej, jest ogromny i nie s posob go nawet oszacowae. 

A wreszcie - powszechnose zjaw rska ewolucji r6wnoleglej pod
waza zasadnose kazdej argumentacji filogenetycznej, posluguj<:tcej 
si~ jako istotnq przeslankq nast~pstwem czasowym (choeby nawet 
rzeczywistym) gatunkow (jakkolwiek by gatunek definiowae) . Al
bowiem nawet najwyrainiejsza ,chronoklina. to znaczy szereg chro
nologiczny gaturrk6w konsekwentnie si~ zmien'iajqcych morlolo~cz
me, moze si~ okazae tyl'ko artefaktem danych p aleontologicznych. 
efektem nalozenia na sie'bie przez nauk~ kHk u linii wywodzqcych si~ 
wpr awdzie od w sp61nego pr zodka, ewoluujqcych jednak niezaleznie. 
chociaz w tym samym k ierunku. In nymi slowy - w paleontoloe:ii. 
a zatem i w biologii w ogole, bo przeciez paleontolo ltia najpelnip.j 
w sr6d naul{ 0 zyciu dysponuje wymiarem czasu, me sposob za
zwyczaj rozstrzygnqe ostatecznie dylem atu , czy m a si~ do czyrue
m a z gatunkiem m acierzys tym, c:zy tylko siostrzanym wobec roz
waian ego. 

Ograniczon a wi~c dotkliwie przez metodologi~, jest paleontolo
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gia ewolucyjna, a z nia, razem i paleoantropologia , skazana na brak 
precyzji, na blqdzenie po omacku we m gle, z kt6rej si~ wydostac nie 
moina. Tymczasem tradycyjna paleontologia zajmowala si~ - i w 
gruncie rzeczy dalej sie:: zajmuje - przede wszystkim poszukiwa
niem chronokIin . Potoczna swiadomo§c pa leontologiczna przypisuje 
im bowiem bez wahania znaczenie filogenetyczne, traktujqc je jako 
jednoznaczny i n iewa,tpliwy zapis pojedynczych linii ewolucyjnych. 
Dopiero jednoczasowosc dw6ch gatunk6w, kt6re r6wnie dobrze zali
czyc mozna do tej samej chronokliny, pojmowana jest jako swia
dectwo specjalizacji, rozgat~zienia linH ewolucyjnej. W ten w lasnie 
spos6b konstruu je nauka (a nie odkrywa, jak to sobie zwykle uzur
puje) drzewa filogenetyczne. Nast~pnie zas uzupeinia je mechaniz
mami ekologiczno-ewolucyjnymi, uzasadniajqcymi i wyjasniajqcymi 
postulowany przebieg ewolucji . 

F'ormutowane na takich podstawach opowiesci 0 ewolucji brzmiq 
niekiedy bardzo wiarygodnie. Tak wlasnie, jak opowieSc Morina, 
dopisana do konstrukcji filogenetycznej wywodzqcej czlowieka od 
bliskiego krewniaka malp czlekoksztaltnych i wiodqcej przez Au
stralopithecus ajricanus, Homo habilis i Homo erectus az do Homo 
sapiens, na uboczu zas pozostawiajqcej Paranthropus. (Gl prawda 
sam Morin linti takiej n igdzie explicite nie pr zywoluje, ale cala je
go paleobiosocjologiczna opowiesc 0 powstani u czlowieka najwyraz
niej do tez Robinsona nawia,zuje, a jej opozycja wobec interpreta
l:j i wlqczajqcych wszystkie afrykanskie malpoludy do jednego gat un
ku jest oczywista.) Opowiesc 0 dlugotrwalej suszy, kt6l'a zniszczy
la d:i:ungl~ i zmusila cz~sc pra-malp czlekoksztaltnych do wyjscia 
na sawann~ i przestawienia si~ ze zbieractw a na lowiectwo, a w kon
sekwencji - do przybrania na stale postawy dwuno:i:nej, nabycia 
nawyku budowania soble schronienia i poslugiwania si~ narz~dzia
mi i bronia" wytworzenia klasowej, zdominowanej przez samce, 01'
ganizacji spolecznej i wyeliminowania (przez wpl'ow adzenie 1'ytualu 
inicjacji) ak lasowej mlodziezy. Opowiesc 0 ewolucji spolecznej 
uczlowieczajqcych si~ m alp. Tak si~ to m ogio odbyc. 

P1'zybran a w kostium nauk i w sp 6lczesnej, jest opowie§c Morina 
przekonywajqca . Ale wbrew pozo1'om w niczym, nawe t w sw ych 
najmniej btyskotliwych, bo ograniczonych najwi~ksza, ilosciq ram 
faktograficznych cz~sciach , nie jest bardziej naukowa od paleoero
tycznej opowiesci 0 nagiej m atpie . 

Albowiem falszywa moze bye fundamentalna pl'zeslanka Morin a , 
skonstruow any przez paleoantropologi~ rodow6d czlowieka . Skoro 
dan e paleontologiczne sa, - z zasady - niepewne chronologicznie, 
skoro Hom o habilis n a przyklad r6wnie dohl'ze m 6gI si~ zjawic 
przed AustralopithE]cus africanus albo po Homo erectus, to i cala 
paleobiosocjologiczna opoWiesc Morina jest wqbpliwa. Moze bo

1059 



ZOARZENIA - KSll\lKI - LUOZIE 

wiem w jakiejs fazie ewolucji powr6cil pra-czlowiek na drzewo? 
Albo zjawil si~ jednym skokiem, jak Atena? 

Skor o dane 0 nast~pstwie ogniw tego lancucha uczlowieczaja,cych 
si~ istot sa, niepewne, to nieuprawniony jest sam spos6b rozumo
wania paleoantropologii. Niedopuszczalna jest potoczna praktyka 
nauki zaczynaja,ca , a nie koncza,ca konstrukcj~ drzewa filogene
tycznego.2 Bo jedyn e, czyrn naprawd~ dysponujemy, to morfologia 
gatunkaw (cokolwiek by ten terrnin mial oznaczae). I tylko na tyro 
fundowae moilna sensowne teorie filogenetyczne.3 Morfologiczna 
analiza por6wnawcza jednoznacznie, chociaz nie 'bez klopot6w, okre
sla stopien pokrewienstwa filogenetycznego, pozwala bowiem skon
struowae kladogram , czyli w ykres opisuja,cy zwia,zki pomi~dzy ga
tunkami. Z k azdego k ladogramu mozna jednak wydedukowae wiele 
drzew filogenetycznych, bo gatunek potomny jest na tabm wy
kresie nie do odrMn'ienia od macierzystego. Do kazdego zas drzewa 
filogenetycznego dopisae moma wiele opowiesci 0 ada'ptacji gatun
k6w do zrnieniaja,cych si~ warun k6w ekologicznych. Te trzy po
ziomy wnioskowania ewolucyjnego w paleontologii to zarazem po
ziomy wiarygodnosci . Bo 0 ile k ladogram to w gruncie rzeczy spra
wozdanie z fakt6w, a drzewo filogenetyczne to fa1syfikowa1na 
w pewnej mierze (przez niezgodnosez k ladogramem), choe n'iewe
ryfikowalna hipoteza, opowiese 0 ewolucji to juz wyla,cznie fanta
zja niepodatna na iadne testy. 

He zatem naprawd~ wiadomo 0 rodowodzie czlowieka? Ty1e tylko, 
ie uczlowieczanie pra-malp zacz~lo si~ juz bardzo dawno, co naj
mniej dwanascie milion6w 1at temu (Ramapithecus) , i ze Homo 
nie pochodzi od Paranthropus ani Homo sapiens od Homo erec
tus.' 

No wi~c ska,d si~ wzi~1ismy na swiecie? Nie wiadomo, bo kla
dogram n ie rozwiew a zadnych wa,tpliwosci. Naszyrn prwdkiem m6g1 
byl australopitek, ale m6g1 on r6wnie dobrze nalezee do linii pa
rantrop a. Pierwszyrn czlowiekiem magI bye Homo habilis lub kto
ras z duzo starszych - jak si~ wydaje - ale obdarzonych 0 wiele 
wi~kszyrn m6zgiem istot, odkrytych niedawno przez Leakeya syna 6 
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• N . E ldredge, I . Tattersall, Evolutionary Models, Phylogenetic Reconstruction 

and Another Look at HominId Phylogeny. Contributions to P rtmatology 5 : 218-242. 
1975. 
I . Tattersall, N. E ldredge, Fact, T heory, and Fantalfy In Human Paleontology. Ame
rIcan Scientist 65: 204- 213. 1977. 

• R. E . P. Leakey, Evfdence f or an Advanced Pzto-Plelstocene Homin id from 
East Rudolf, K enya. Nature 242: 447-450. 1973. 
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i Hollowaya.6 Neandertalczyk magI bye przodkiem lub odmian14 
Homo sapiens, ale magI tei: bye ras14 Homo erectus. 

I dlatego mi~dzy bajki trzeba wlozye wszystkie opwiesc:i 0 po
wstaniu cztowieka, 0 uczlowieczeniu m alpy. Nauka nie wie nie tyl
ko dlaczego, ale nawet jak i sk14d siEi) zjawilismy na Sw iecie. Igno
ramus et ignorabimus - m awial de Vir-chow. 

REWOLUCJONIZM W NAUCE 0 EWOLUCJI 

Natura non facit sal tum - pisal Linneusz. Swia t ozywiony jawil 
mu siEi) bowiem jako niezmienny, nieskonczenie ci14gly, nierozer
walny lancuch istot, od najprymitywniejszego pierwotniaka do naj
bardziej rozwini~tego kr~gowca. Wszystkie luki w tym ogromnym 
lancuchu bytaw, a zatem i wszystkie granice ipOmi~dzy wyodr~b

nianymi przez nauk~ k a tegoriami system atycznymi - gatunkami, 
rodzinami czy gromadami - to tylko efekt niedoskonalosci naszego 
poznania. Z ezasem jednak i te luki po trafimy zapelnie. W zgodzie 
z ea l14 wielowiekow14 tradyej14 przyrodoznawstwa, od Arystotelesa 
poCZqWszy po Buffona, byl Linneusz przeswiadczony, ze w swej 
najgl~bszej, niezmiennej istocie swiat jest ci14gly. Ze zatem wszy
stkie nasze klasyfikacje, systematyki naturalne i nie-naturalne, S14 
najzupelniej arbitralne, uzasadnion e jedynie wzgl~dami praktycz
nymi - w jakis spos6b trzeba przeciei: wyodr~brriae istoty podob
ne do siebie s posr6d calego universum byt6w, chociazby po to tytko, 
zeby 0 nich moc m6wie. 

Przelomu dokonal Cuvier. Wytrawny paleontolog i zapami~taly 

empiryk nie mogi przeciez nie c.ostrzec - i nie uznae - ze w za
mierzchlych epokach geologicznyeh swiat organiczny byl z gruntu 
odmienny od wsp6lezesnego. Ze zatem ow ogromny lancueh istot 
weale nie jest odwieezny a ni niezmienny. Ze co wi~cej - pows ta
wal konwulsyjnie, w paroksyzmach rewolucji przyrodniczych. Gdy
by bowiem gatunki zmienialy si~ stopniowo i systematycznie, mu
sieliby paleontologowie znajdowae stadia przejsc:iowe, dokumentujqce 
ten powolny proces ewolueji. Tymczasem nigdzie takich form przej
sciowych nie m a. Wr~cz przeciwnie, dowody raptownych zmian 
swiata organicznego wspolwyst~puj14 ze swiadectw ami rew()luoji 

• R. 1.. Holloway. N ew End ocranial V alues f or the East A fr ican Ear ly Hom inids. 
Nature 243: 97- 99. 1973. 
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goologicznych . Katastrofy i m asowe zjawianie si~ zupelnie nowych 
istot - to najbardziej u derzaj'lce zn arniona historii Ziemi i swiata 
ozywionego. 

Tylko dlatego magI Lyell postulowae powoln'l i s topnioWq ewolu
cj ~ swlata organicznego, ze nigdy nie byl czystym empirykiem-in
duktywist&. Gdy ernpiria jest niedoskonala - powiadal - a nikt 
przeciez nie pow azy si~ twierdzie, ze da ne paloontologiczne dosko
nale odzwierciedlaj& histori~ zycia orga nicznego, n au ka musi naj
pierw formulowae toorie, a dopiero p6zniej szuk ae potvvierdzenia 
w doswiadczeniu. I tylko gdy fakty widziane przez pr yzmat teorii 
nie dadzq si~ z ni 'l uzgodnie, tr zeba przyznae, ze teoria jest falszy
w a. Powiadal wi~c Lyell, ze w oparciu 0 w yniki bad a t'i. p aleontolo
gicznych nie sposob jego spor u z Cuvierem ostatecznie rozstrzygn&C, 
bo wszystkie nieci'lglosei i skokowe przemiany dokumentowane w hi
storii zycia mogq bye sku t:kiem niedoskon alosci samych danych. 
Na paleontologach jednakze spoczywa brzemi~ dowodu, obowi&zek 
znalezienia rozstrzygaj'lcych informacj i. I tylko jezeli nie uda 1m 
si~ znalezc dos tatecznie wiarygodnych przykladow stopniowej ewe
lucji organizm6w, on , Lyell, ust<lPi. Tak samo, jak odst'lpil od swo
jej tezy 0 braku post~pu w ewolucji, przekonany swiadectwami 
o nast~pstwie chronologicznym kr~gowcow. 

Za Lyellem poszedl p azniej i Darwin, mocno zreszt'l zaambara
sowany faktem, ze rnusi si~ powolywae na niedoskonalosc swia
dedw paleontologicznych, by uzasadnie nieci&glosc empiorycznego 
zapisu ewolucji. Nie mogl jednak na potwierdzellie swej teor ii przy
toczyc zadnych dowodow z zamierzchlych e pok geologicznych . I 
paradoksalnie - podczas gdy wszystkie ilm e Darwillowskie uog61
nienia, zarawno opcja za podporzqdkowaniem swiata ozywionego 
nioozywionemu, jak teza 0 post~pie w dziejach zycia , wzbudzily 
zYW'l opozycj~ w sr6d u czonych, ten jeden postulat klasycznego dar
W'inizmu, jaskrawo sprzeczny z empiri'l, podchwycila w wieku scjen
tyzmu niernal cala biologia i paleontologia ewolucyjna. Jeden Hu
xley oponowal od pocz'ltku i kategorycznie, a p6zniej Bat eson i de 
Vries. 

I w t.en spos6b Lyellowski postulat powolnej i stopniowej ewo
lucji, postulat historycznej ci&glosci swiata organicznego ostatecmie 
si~ zakorzenH w potocznej swiadomosci ewoluojon.izn1u. Vox populi 
vox Dei. Przytloczeni wi~c moralnym obowi&zkiem udowodnienia 
tej centralmej dla teorii ewolucji tezy, ruszyli paleontologowie gre-
mialnie n a poszukiwanie idealnie ci&glych sekwencji skamienialo
sci. Nic dziwnego, ze znalezli ich sporo. Wszak niczego innego nie 
szukali. 

Ale dzisiaj nie ostal si~ juz zaden z klasycznych przyklad6w trium
falnie niegdys przez paleontologi~ opisywanych. Ani ostrygi juraj
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skie Gryphaea, am Jewwce k redowe Micraster, ani konie trzecio
rz~dQwe, ani nawet australopiteki i czlowiek nie dowodz/l stopnio
wosci ewolucji . Albowiem nigdzie nie udalo si~ dotqd udowodnic 
ponad wszelk/l wqtpliwosc, ze obser wowana sekwencja zmian mQr
fologicznych to naprawd~ ewolucja jednej linii filogenetycznej, a nie 
efekt migracji gatunk6w w slad za w~druj /lcymi po Ziemi srodowi
skarni geologicznymi. Jeden Ozawa 1 potr afil n a przykladzie wschod
nioazj atyckich otwornic permskich Lepidolina wykazac, ze napr aw 
d~ zdarza si~ stopniowa ewoluoja morfolog1czna na przestr zeni cza
su geolQgicznego. Ale to nie jest przeciez wystarczaj /lca przeslanka, 
by postulat Lyella u znac za udowodnion y. 

Moze zatem ta teza 0 ciqglosci swiata organicznego narzucila nam 
falszYW/l perspektyw~ badawcz/l? Moze uznac, ze tysi/lce przykla
d6w dokumentujqcych stalosc i niezmiennosc gatu nk6w na prze
strzeni milion6w, cz~sto nawet dziesiqtk6w m ilion6w ' lat wi~ksze 

majq znaczenie niZ odosobniona historia gatunku Lepidolina mul
tiseptata? Moze przyjqc - za Cuvierem - dane paleontologiczne 
takimi, jakie S/l, i n ie winic ich za niedoskon alosc, tylko je po pro
stu zinterpretowac? 

W przeciwienstwie do samego Darwina, kt6ry powstawanie no
wych gatunk6w przypisywal dw6m odmiennym procesom - stop
niowemu przeksztalceniu calej populacji z jednego gatunk u w dru
gi (ewolucja file tyczna) oraz powolnemu podzialowi jednej pier
wotnie populacji na dwie, coraz bardziej sit=; od siebie r6Zniqce, po
pulacje potomne (specjacja) - zasadniczy mechanizm tworzenia ga
tunk6w widzi wsp61czesna biologia w allopatrii, w iwlacji geogra
ficznej malych peryferycznych populacji lokalnych od populacji m a
cierzystej. Nowy gatunek tworzy taka peryferyczna populacja w6w-' 
czas, gdy zdqzq sit=; podczas chwilowej iwlacji uformowac mecha
nizmy behawioralne czy fizjologiczne, albo wrt=;cz bariery anatomicz
ne, nie pozwalajqce ponovl1.1ie sit=; roztopic w gatunku m acierzystym. 
Innymi slowy - n()We gatunki rzadko tylk() powstajq w tym sa
rnym miejscu, gdzie dobrze bylo ich poprzednikom . W gruncie rze
czy nie ma wit=;c c() si ~ ludzic, ze takich przyklad6w jak otwm'Uice 
Ozawy znajdziemy w przyszl()sci duZo. Nie rna ieh co szuk ac, bo 
am proces, kt6rego odzwierciedleniem bylaby ciqgla sekweneja 

populacji, jes t w dziejach zycia czyms niezmiernie rzadkim, wrt=;cz 
wyjcitkowym. Nieciqglosc danych paleon tologicznych to rue ich nie
d()skonalosc, lecz ruezbywalna cechasamej ewoluoji. Gdy znik nie 
bariera geograficzna i nowopowstaly gatunek przedostanie sit=; na 
obszar zamiestkaly przez gafu nek macierzysty, rozdzielac je jui 

T. Ozawa, Evolution of Leptdolina Multiseptata (Permtan Foraminifer) in East 
A sia. Mem oirs of the Faculty of ScIences of the Kyush u University, ser . D (Geo
logy), 23: 117-,164. 1975 . 

I 
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b~dzie wyrazna nieciqglose genetyczna, a zatem i m oITologiczna. 
W przeciwnym razie - nowy gatunek po prostu nie jest gatunkiem 
i rozplynie si~ bez sladu w populacji macierzystej. 

Poniewaz zas dobor naturalny zawsze dqzy do utrzymania rowno
wagi pomi~dzy wlasnosciami populacji a jej lokalnym ~rodowiskiem 
ekologicznym, wydaje si~ dose malo prawdopodobne, lby ten sam 
kierunek zmian przys tosowawczych zachowy\val si~ na przestrzeni 
dlugich odcinkow czasu geologicznego. Na odwrot - gatunki trwa
jq na ogol niezmienne, w szty\Vl1ych ramach homeostazy morfoge
netycznej (prawie kazde zaklocenie w normalnym tok u wzrastu on
togenetycznego prowadzi do obnizenia wartosci przystosowawczej 
organizmu) i populacyjnej (dobor naturalny faworyzuje w zasadzie 
osobniki przeci~tne, a nie skrajnie odbiegajqce od normy). I tylko 
w malych peryferyczny;ch populacjach, cz~sto si~ stykajqcych z zu
pelnie nowymi dla gatunku warunkami ekologicznymi, napar cisnie
nia selekcyjnego jest dostatecznie duzy, a bezwladnosc wielkich 
mas osobnikow dastatecznie obniZona, by pozwolic na rewolucj~ 

genetycznq przelamujqcq homoostaz~ gatunku i na opanowanie po
pulacji przez zupelnie nowy genotyp. 

Domimantq historii zycia jest zatem stan r 6wnowagi, naruszanej 
tylko epizodycznie i iIla peryferiach.2 I tt~ wlasnie sytuacj~, wy;wie
dzionq zresztq ze wSpOkzesnej teom biologicznej,3 ba'l'dzo dobrze 
dokumentujq dane paleontologiczne. Co :bynajmniej nie znaczy, ze 
ten model naruszanej rownowagi ewolucyjnej wolno uznae za udo
wodniony. W rzeczywistosci bowiem oba modele ewolucji organicz
nej , obie wizje swiata ozywionego - ewolucjonizm i rewolucjo
nizm - to nic innego, jak konkurencyjne pa>radygmaty, zespoly me
tafizycznych przeswiadczen (jawnie zres:lJtq przez Eldredge'a i Goul
da wymienianych) narzucajqcych i:ntenpretacj~ emp1l'll. Lyell 
i Darwin przynalezq do tradycji kreujqcej ogromny lancuch bytow, 
optujqcej za ciqglosciq swiata. WSpOlczesny rewolucjonizm w nau
ce 0 ewolucji odwoluje si~ do Marksa i Kuhna, operuje zargonem 
cybernetyki i toorii systemow. 

Na gruncie nauki rozstrzygnqe tego &poru si~ nie da . Tym bar
dziej, ze zadna z konk urencyjnych koncepcji nie usiluje juz dzisiaj 
uzurpowae sobie prawa wylqcznosci. Zdarza 'Si~ ewolucja filetyczna 

I N. Eldredge, S. J. Gould, Punctuated Equltbria: an Alternative to Phyletic 
Gradualism. W: T. J. M. Schopf (red.), Models tn Paleobiology str. 82-115. Freeman, 
i3an Francisco 1972. 
S.J. Gould, N. E ldredge, Punctuated EqutUbrta : the T empo and M ode of Evolution 
Reconsidered. Paleobiology 3 : 115-151. 1977. 

I I . M. Lerner, Genettc Homeostasis. John Wlley, New York 1954. 
E . Mayr, Animal Species and EIlolu tlon. Harvar d University Press, Cambridge, 
Mass. 1963. 
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i zdarza si~ specjacja aUopatryczna naruszajl:\<ca rownowag~ gatun
k6w. Problem tylko, co przewaia w dzie jach iycia. I tego wtasnie 
n ie spos6b ustalic, 00 przec:iei nie wiadorno, czy dane paleontolo
giczne r zetelnie nas informuj l:\ 0 przebiegu ewolucji. 

Warto si~ jednak nad t l:\ kwestil:\ zastanowic, '00 rna model naru
szanej rown owagi ewolucyjnej Ikolosalne konsekwencje i dla in
nych centralnych problemow w nauce 0 ewolucji. Skoro bowiem 
w dziejach zyc:ia o rganicznego dominuje stan rownowagi, skoro do 
powstania nowego gat unku potrzebne jest przelamanie homeostazy 
gatunku m ac:ierzystego przez niewielkl:\ izolowaTIq popula<aj~ , Ito i sa
rno poj~cie gatunku nabiera zupelnie nowego sensu. Swoj l:\ spoj
nose przestaje gatunek zawdzi~czae swobodnemu krzyiowa.>niu si~ 

. poszczeg61'l1ych osobnik6w i !pO'Pulacji. Gatunek przestaje bye po 
prostu pu11:\ genow wymienianych w procesie rozmnaiania. SWq 
toisamose zaczyna natomiast zawdzi~czac tylko genezie, czysto histo
rycznemu, mrriej lub bardziej przypadkowemu wydarzeniu, dzi~ki 
kt6remu jaikaS peryferyczn a populacja wytworzyla sobie kiedys 
nowe homeostatyczne mechanizmy morfogenetyczne i populacyjne. 
Innymi slowy - realnosc gatunku nie wynika z jego ekologicznej 
organizacji umoi:liwiajl:\cej przeplyw genow pomi~dzy rzeczywiscie 
oddzialywujqcymi na siebie wzajemnie osobnikami, tylko z fakitu 
ie wszystkie, niemal od siebie niezaleme populacje lok alne m ajq 
t e same mechanizmy utrzymujqce ich stabilnosc, odziedziczone po 
pierwotnej , macierzystej populacj i rzeczywistej w jak naj bardziej 
tradycyjnym, ekologicznym sensie tego slowa. Ta koncepcja zas po
zwala wytlumaczyc, dlaczego tak wiele organizm6w rozmnaia jl:\cyoh 
si~ na drodze bezplc:iowej , przez podzial a1bo pl:\czkowanie, tworzy 
wyrai:ne i morfologicznie odr~bne gatunki, choc nie sposob ich trak
towae jako puli gen 6w do wymiany w procesie rozmnaiania. Pozwa
la zatem pokonac jednq z fundamentalnych niekonsekw encji trady
cyjnej nauki 0 ewolucji, usunqc niczym nie uzasadnionq przepasc 
pomj~dzy organizmami plciowymi a bezplciowymi. 

Antoni Hoffma n 

META-MORFOZV META-FI ZVKI 
Czy metafizyka potrzebuje rehahililtacji? 
His toria odcieni znaczeniowych, jakich nabieral wyraz "metafizy

ka" , swiadczy, ie ta:k. Z idealu wiedzy, cieszqcej si~ przymiotami 
powszech nosci i koniecznosci, metafizyka stawala si~ coraz bardziej 
podejrzanl:\ spekulacjl:\, potem wiedzl:\ czysto wel'balnl:\, by wresz
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cie - w rozumieniu pozytywist6w - zredukowac si~ do 7Jbioru 
nonsens6w . Ale czasem moma zostae pokonanym wlasnq broniq. 
Wk rotce pozytywistom zacz~to zarzucae - i nierzadko czyn.ili to 
ich dawni zwolermicy - dogmatyzm i metafizycznose. Kryla si~ 
w ttym wyraZna zlosliwose : t~picie metafizyk~ a sami jesteiicie m e
tafizykami. W tej zlosliwosci wyraz ,,metafizY'ka" jeszcze ciqgle 
brzmial oskariaj!l!co. Ale jest to takze pewna lekcja, z ktorej trzeba 
skorzystae. Metafizyki nie da si~ zdlawie. Zduszona w jednym miej
sou odr asta w innych. Wyganiona z ttekstu oclradza si~ w podtekstach. 
WytE:piona z nauki ukrywa si~ w jej zalozeniach. 

Nawet przeciwn icy metafizyki, dotychczas stosujqcy wdbec niej 
taktyk~ "silnej r~ki", zaczynajq dochodzie do wniosku, ze lepiej po
zwolie jej rozwijae si~ jawnie, w sposob zorganizowany nil: zmuszae 
do buszowania po marginesach i obszarach niekontrolowanych przez 
scislq melod~. 

W dniach od 12 do 15 Wl'ZeSnia 1973 r., we Fryburgu odbylo si~ 
kolokwium Mi~dzynarodowej Akademii Filozofii Nauk (L'Academie 
Internationale de Philosophie des Sciences) na temat Nauka i me
tafizy ka. Tom sprawozdaii z tego kolokwium ukazal si~ drukiem do
piero w 1976 r . n akladem paryskiego wydawnictwa "Beauchesne". 
"Kto·, zyj qcy jedno pokolenie wstecz, moglby przewidziee, ze az tyle 
badaii n aukowych zwroci si~ w kierunku metafizyki, nadajqc jej 
nowe wymiar y i stawiajqc jej nowe zagadnienia... ?" - czytamy na 
okladce w notce reklamujqcej trese ksiqzki. 

Zatrzymajmy uwag~ na niektorych odczytach wygloszonych na 
kolokwium, b ardziej bezposrednio zwiqzanych z jego zasadniczym 
tematem . Zobaczymy, ze od przyznania metafizyce prawa do istnie
nia, do ~ednomyslnosci w sprawie jej okreslerua, statusu metodolo
gicznego i stosunku do nauk droga daleka i krE:ta. 

To m S et tI e, W obronie metafizyki. Wedlug tego autora, me
tafizyka jest "filozoficznym badaniem dotyczqcym pierwszych za
sad, dqzqcym do wyjasmenia natury bytu czy rzeczywistosci oraz 
pochodzenia i struktury swiata" (s. 12). Metafizyk~ zwykle przeciw
stawia si~ Illaukom. Nauka jest "post~powaniem zmierzajqcym do 
zrozumienia (czy tei wytlumaczenia lUb wyjaSnienia) sw iata do
sWiadczenia (swiata zjawis.k), kt6ry to swiat - dzi~ki swojej kon
strukcji - jest zakorzeniony w rzeczywistosci, lub wr~cz z niq iden
tyczny" (5. 12). Juz same te okreSlenia wskazujq, ze istnieje bez
posredni zwiqzek 'mi~dzy metafizykq i naukami. 

Nikomu dotychczas nie u dalo si~ przeprowadzie ostrej linn de
markacyjnej pomi~dzy naukq i nie~naukq w ogolnosci, czy tez po
mi~dzy naukami teoretycznymi i metafizykq w szczeg61nosci. Z dru
giej zaS strony nie ulega ju~ dzis zadnej wqtpliwosci, ze nie istillejq 
nagie fakty doswiadczalne, tzn. takie fakty, ktore by .nie byly uwi
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k!ane w jakqs Ij;eori~. Wszystkie dane doswiadczalne sq w wy'sokim 
stopniu "u teoretyzowane". Poniewaz rue ma !inti gran icznej mi~dzy 
metafizy'kq i naukowq teoriq, a teoria jest zaw sze "zam ieszana" 
w fakty doswiadczalne, zatem doswiadczerue musi bye rue tyllko 
"U'teor et yzowane", ale i "umetafi zycznione" ("metaphysics-impre
gnation of observationre,ports"). Tak czy inaczej m etafizyka jest 
nieurukniona. 

WaTtosciowa metafizy'ka musi bye aksiolog1!:'zna (aksjologia 
nauka 0 wartosciach) i antropolog1czna (0 czlowieku) . Zresztq te dwa 
aspekty istotnie si~ lqczq. Jedno z podstawowych zadati metafizyki 
polega na podkrcilaniu, ze czl'owiek jest w artosciq i ma bye zawsz€ 
traktowa'llY jako cel sam w sobie, a rugdy jako srodek ja:k:ichkolwiek 
"naukowych badati". "W rzeczywistosci istrueje rue dajqcy si~ wy
eliminowac element podmio1owy" (s . 23) . 

J 0 s e p h A g a'S s i, Metafizyka jako idee regulujqce dla nauki. 
Punkt wyjscia rozwazati przeprowadzonych w tym odczycie stanowi 
krytyka (zresztq odwolujqca si~ do osobistych przezye autora) in
strumentalizmu, to znaczy poglqdu gloszqcego, ze "fizyka t eoretycz
na jest wlasnie matematycroym narz~dziem do kl asyfikowania fak
tow i twonenia przewidywati" (s. 34) . 

We wczesnych latach pi~cdzi.esiatych Schrodinger op ublikow ct{ pra
c~ pt. Czy istniejq przeskoki kwantowe? (Are There Quantum 
Jumps?) , ktora spotkala si~ z ostrq krytykq Maxa Barna. Schrod:in
ger bronil opinii , ze elekttron jest rodzajem fali , Born byl raczej 
sklonny przypisywac elektronowi natU'r~ czqst eczkow q. Ale rue t a 
r6Znica zdan stanowila przedmiot polemiki Barna. PoruewaZ opo
wiedzenie si~ za kt6rqkolwiek z tych dwu interpretacji nie w plywa 
na wynik rachunk 6w, caly problem - zdaniem Borna - jest meta
fizyczny. Blqd Schrodingera polega na tym, ze w ogole powroCil on 
do tego zagadnienia. 

Jesli nawe'1; tego rodzaju interpretacyjne spory Sq metafizykq, to 
Agassi opowiada si~ za jej utrzymaruem w nauce. " ...oto macie czlo
wieka, ;k'torego me <1bchodzi, w jaki sposob uzy'skuje wynik i, byle 
tylko wyniki uzyskiwal. Alez to jest raczej handel niZ 'llauika!" 
(s. 39). Metafizyka daje wi~c "obraz" rzeczywistosci" , odpowiada n a 
pytanie 0 "natur~" rzec:zy. Taki czy inny "dbraz" ll1ie w plywa na 
wynik &achunk6w i na empiryczne pr zewidywama - to pr awda, 
ale inspiruje i podpowiada kierunek badait a nawet zarysy przy
szlej teorii; jest wi~c tym, co metodologowie nazywajq "ide& regu 
lujqcq" nauki. Naukowa teoria jest dobra, gdy prowadzi. do do
brych przewidywait empirycznych; podobnie - metafizyka jest 
d()bra, gdy rodzi dobre naukowe teorie. 

E r v i n t. as z 1 0 , Metafizyka jako przed-nauka. Mili~ Capek roz
r6Znil trzy Todzaje metafizy>k: 1 - Metafizyki glosz!\ce swoj!\ nie
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zaleznosc od n auk. Pod rtynri ambicjami niezalemosci nierzadko k ry
je si~ Kompleks nizszosci lub poczucie zagrozenia ze strony nauk. 
Laszlo uwaza, ze n alezy tu zaliczyc niekt6re odmiany egzystencja
lizmu. 2 - Metafizyki , k t6re swoje przekonanie 0 niezaleznosci od 
nauk czerpiq z autentycznego dqzenia do osiqgni~cia prawdy osta
tecznej i stwor zenia philo sophia perennis. Tu - zdaniem autora 
nalezq w ielkie m etafizyczne schematy h:iJstorli opraoowywa ne w spol
czesnie. 3 - Metafizyki, ktore uw azajq, 'ze nie moglyby serio t rakto
wac same s iebie, gdyby odci~ly si~ od nauk przyrodniczych. Sq to 
"metafizyki naukowe", stanow iqce liczebnie malq, ale bardzo waz
nq grup~. 

Nie trzeba dodawac, ze autor sol1daryzuje si ~ z trzeciq kategor iq 
metafizyk. Do tej kategor ii nalezy takZe metafizyk a rozumiana jako 
"nauka potencjalna" . Wpr aw dzie teoria m etaf izyczna nie moze bye 
ani obalona, ani potwierdzona empirycznie, ale niekiedy przez do
lqczenie odpowiedniej hipotezy wrazliwej na doswiadczenie m oze 
przeksztalcic si~ w teori~ naukow q, Metafizyk~ mozna wi~c trakto
wac jako przed-nauk~ . 

Z drugiej jednak strony jestesmy swiadkami , jak niek tore teorie 
naukowe coraz wyrazniej zaczyn ajq s pell1'iac rol~ dawnej metafi zy
ki. Tak na przyklad wspolczesn a fizy'ka jaloo calosc spelnia funk cje 
podbne do dawnej kosmologii filozoficznej, a ogolna teoria syste
mow, dzi~ki sw ej ogolnosci j abstrakcyjnosci, przypomina wielkie 
systemy metafizyczne. 

M ar i 0 B un g e, Zalozenia i wytwory m.etafizyczne wsp6lczes
nej nauki i technild. Ten autor nie ograniczyl si~ do deklarowan ia 
swoich symp atii dla metafizyk i. Podjql si~ rzeczy znacznie trud
niejszej - wyHczenia i klasyfikacji roznych twierdzeii 0 charakte
rze metafizycznym, bqdi: zakladany ch, bqdi: nawet konstruowanych 
przez wspokzesnq nauk~, a nawet technik~. 

Bunge wychodzi z zalozenia, ze n auka nie ut{)zsamia si~ ze swoimi 
wynikami (= produktami) ; heurystyczne dyiektywy osiqgania wy
nikow takze naleiy wlqczyc do poj~cia nauki. przy ta:kim zalozen iu 
zn R<czl1'ie poszerza si~ k lasa zalozeii metafizycznych. Wiadomo bo
wiem z historii n auk i, jak cz~sto rozne doktryny metafizyC1Jl1e pod
suwaly u czonym tworcze pomysly, a wi~c spelnialy rol~ dyrektyw 
heurygtycznych. Nasuwa si~ jednak pytanie: czy nie w arto by roz
roZnic zalozeii metafizycznych czynionych pI'Zez nauk~ od zal'ozen 
metafizycznych czynionych pr zez naukow cow? Bunge nie czyni tego 
poZytecznego rozr6i:nienia. 

I iRk badanie naukowe (rozumiane szeroko lqcznie z dyrektywami 
heurystycznymi) - zdaniem au tor a - zatklada szereg twierdzen 
o charakterze teoriopoznawczym (gnozeologi,cznym) , np,: (Gl ) rze-
czywistosc jest poznawalna ; (G2) istnieje wiele sposob6w poznania: 
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poznanie zmyslow e, um yslowe, przez dzialanie, pr zez intuicj ~ 

(G3) teorie n a ukowe reprezentu jq przedmIoty, k t6re uwaza s:i~ za 
realne ; itp. a takze wiele twierdzen 0 char akterze metafizyczny.m , 
n p.: (M l ) ist.nieje swia t zewn~ trzny, (M2) swiat sklada si~ z rzeczy; 
(M3) r zeczy grupu jq si~ w uklady; (M4) wszystko podlega zmianom ; 
(M5) wszystko podlega prawom, itp. 

Zbi6r- tego ty pu zalozeii au tor proponuje n azwac odpowiednio 
g n 0 z e 0 1{) g i q i m e t a f i z y k q n a uk i . 

Inne zalozenia m etafizyczne pojawiajq si~ przy dokonywaniu ak
sjomatyzacji lJ1aukowych teor ii. b ksjomatyzacja z na tury Tzeczy jest 
nas Lawiona na wylawianie w szelkich mozli"vych zalozen ; okazuje 
si~, ze niekt6re s posr6d wy dobytych n a jaw zalozen majq -charak ter 
metafizyczny. Tak na pfzykla d w szys tkie teorie naukowe o dnoszqce 
s i~ do uklad6w zlozo nych przyjmujq pewne postulaty dotyczqce 
skladania poduklad6w. Poj~cie sklada nia jako bardzo og61ne 
zdalJ1iem Bungego - nalezy do poj ~c m e tafizycznych. Iu ne t ego 
typu m etafizycZ'ne postula ty odnoszq si~ do poj~cia prawdopodobien
s twa, lu b pew nych b ar dzo og6lnych wlasnosci pr zestrzen i i czasu 
(znacznie og6lniejszych od zwyklych "przepis6w" mierzen ia o dle
glosci czy kqt6w). 

Wsp6lczesna nauka i t echnika 2Jna ta'kze bar dzo og61ne teorie od
nOSZqce si~ do wielu - cz~sto n aw et o dleglych od siebie - dzie
dzrn ; teorie te Sq dobrze zmatematyzowane j z reguly uwazan e za 
w jakims przynajmniej sensie - podstawowe. Przykladem t ego ro
dza ju teorii w nau ce moze bye dynamika w uj~ciu Lagrange'a , do
o tarczajqca scislego formalizm u do opisu bardzo odmiennych zjawi.sk 
fizycznych (mechanicznych, elektromagnetycznych...). Przykladem 
t akich teorii w technice Sq : teoria automat6w, teor ia system 6w, t eo
ri a sieci, it p. Z racji swojej niezwykle j o g6lnosci teOTie te odnoszq 
si~ do bardzo obszemych klas "byt6w" i, zdaniem Mario Bunge, za
slugu jq na nazw~ me t a f i z y kin a u k 0 w e j. 

Og61ny wniosek autora: "Nie istnieje przeciw staWIliOSe metafizyki 
i nauki, lecz tylko przeciwstawnose mi~dzy nau:kq powierzchownq 
i metafizyk q oraz mi~dzy nauk q gl~bokq i m e tafizykq an tynaukowq" 
(s . 205). 

Odczyt Mario Bunge jest niewqt pliwie bardzo interesujqcy , ale 
i bardzo dyskusy jn y . Int eresujqcy - przede wszystkim dzi~ki swo
jej konkretnosci; au tJor propon u je o'kreslo ne rozumienie m etafizyki 
(a raczej metafizyk) i pokazuje, w jakich pu nkta,ch badania nauko
wego int erwen1ujq zalozenia metafizyczne. Dysku syjnosc odczytu 
polega g16wnie n a broom wspomnianego rozr6:inienia pomi~dzy za
loreniam i n auki i zarozen iami n aukowc6w. Tak n a przyklad 
wbrew dose rozpowszechnionemu twierdzeniu n auka obchodzi si~ 
calkiem dob r ze bez zalozenia reali zmu (tzn . tezy gloszqcej, ze bad any 
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obiekt irstrueje). Wszystkie twierozenia naukowe mozna rozumiec 
warun kowo: jeieli badany przedmiot istnieje, to ... Chociaz jest nie
w~tpliw~ prawdq, iz ogromna wi~kszosc b adaczy wierzy, ze bada 
rzeczywistosc, ktora istnieje. I to przekonanie bardzo cz~sto okazuje 
si~ niezwyk le inspirujqcq metafizykq. 

Ta probka rozwai:an na temat "nauka a metafizyka" zaczerpni~
tych ztomu sprawozdan z Frybur sk iego kolokwium niech wystarczy. 
Zainteresowanego Czytelnika odsylamy w prost do t ekstow innych 
referatow (ktore wyglosHi: P . Bernays, V. Tonini, G. Kr ober, J . L. 
Destouches). Pozost ate odczyty zajmujq si~ bardziej szczegolowymi 
zagadnieniami, ukazuj~cymi przewai:nie konkretne przejawy meta
fizycznosci naUlk . I t ak J. Vuillemin omawia zagadnienie konw Emcjo
nalizmu w odniesieniu do geometrii przestrzeni 0 st alej 'krzywiznie ; 
O. Costa de Beauregard powraca do problemu s tosunk u nauki do 
parapsychologii ; J . A. Wheeler - z wlaSciw~ sabie pasjq i talen
t ern - s tawia pytani e 0 "kres" czasu i przestrzeni su gerowane przez 
w sp6lczesnq kosmologiE: i astrofizyk~ relatywistycznq ; P. Weingart
ner - 'stosujqC bardziej zaawansowanq technik~ logicznq - rozwaza 
pewne zagadnienia metadologiczne metafizyki. 

Referaty wygloszone podczas Fryburskiego spotkania odzwier
ciedlajq rozpowszechniajqce si~ obecnie coraz bardziej tendencje. 
Okres bezwzgl~dnego pot~pienia rnetafizyki m ija nieodwolalnie . Co
r az rzadziej w yraz "rnetafizyka" bywa obciqzany ujemnymi skoja
r zeniami. Ale rnetafizyka, M Ora wy,chodzi obronnq r~kq z przeprowa
dwnej ongis przez pozytywistow i neopozytywistow kry,tyki, nie 
jest juz tq samq rnetafizyk q co dawniej . Zachowuje ona nadal swojCj 
odr~bnosc od nauk 'Szczegolowych, ale r ezygnuje ze swojej dotych
cza;sowej wynioslej oboj~tnosci , a cz~sto nawe t pogaI'dy , w stosunku 
do n auk empirycznych. Nic dziwnego - przyszlosc ludzkiej wiedzy 
lezy w badaniach i nterdyscyplinarnych, a nie w sztucznym wznosze
niu izo~ujqcych barier . 

Michat Heller 

Styczen, 1978 r . 
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p . 	 845 • PAUL EVDOKIMOV base ses reflexions theologiques sur 
Ie mariage sur les P eres Orientaux et la tradition ortho
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p. 	 857 • JACEK SALIJ, OP, medite sur les caracter-istiques du 
mariage chnHien; fidelite, 'fecondite, caractere sacremen
tel. 

p. 	 873 • CZESLAW DR1\2EK, SJ, decrit les ceremonies nuptiales 
dans differentes religions et les rites chretiens (Le ma
Tiage dans la communaute du Peuple de Dieu) . 

p. 	 393 • STEFAN WILKANOWICZ commente les temoignages des 
families polonaises (La vie religieuse des familles) . 

p. 	 906 • Qu'est-ce que c'est que la famille chretienne ? - Choix des 
reponses provenant des families italiennes. 

p. 909 	 MARIA BRAUN-GALKOWSKA, psychologue, analyse• 
les conditions du bonheur dans Ie mariage (Le devc1op
pement de l'amour dans Ie maTiage). 

p. 918 	 ELZBIETA SUJAK, psychiatre, analyse, quant. a elle, les • 
conflits et les c7"ises dans la vie familiale. 
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ches sociologiques (La famille et les pmtiques 7"eligieuses 
chez les enfants). 

p. 	 953. Choix des poemes de MAULAMA DZALAHUDDIN RU
MI, poete mystique iranien du XIII siecle. 

p. 	 958. JOZEF TISCHNER analyse l'experience du bien et de 
valeurs (Pense7" selon les valeurs). 

p. 	 972 . WITOLD .JULIUSZ KAPUSCINSKI continue ses r e 
flexions de medecin sur l 'humanisme (La pathologie de 
l'homme et res postulats de l'humanisme). 

p. 	 982 . J AN GROSFELD presente Kenneth Boulding, reforma 
teur de l'economie (Sur l'avenir de l'economie). 
- deux textes de Boulding: A Recon struction of Econo
mics, New York 1950, Economics as a Science, New York 
1970. 

p. 	 1004 • EWA BIENKOWSKA : en marge du roman. "tMologiqu e" 
de James Hogg (Le rom an et la these). 

p. 	 1011 • KAROL TARNOWSKI aIIlalyse Ie livre de Max Scheler 
Das Ressentiment im Aufbaum der Moralen w: Ge
sammelte W erke t. III. Vom Umsturz der Werte, Bern 
1955. 
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p. 1023 • 	 STEFAN MOYSA, SJ, co:m:mente les r eflexions du Pere 
P. Arrupe sur la vocation des jesui tes (La realisation 
contem poraine du charism e ignacien) . 

p. 	 1034 • ADAM ZAGAJEWSKI critique Ie livre de B. F. Skinner 
Beyond Freedom and Dignity (Contre Ia Iiberte et Ia 
dignite ). 

p. 	 1039 • INDONESIE : religions et les missionnaires polonais a 
l'oeuvre dans ce pays. 

p. 	1051 • Soeur TERESA LEDOCHOWSKA, OSU : retraites pour les 
jeunes aux E tats-Unis (Les retraites T EC: Ia rencontre 
des teenagers av ec Ie Christ). 

p. 	1061 • ANTONI HOFFMAN refl echit sur certaines difficultes 
et questions dans la pal&mtologie et dans l'evolution
nisme. 

p. 	 1065 • MICHAl:. HELLER fait Ie compte-rendu du livre "La 
science et Ia metaphisique" (Paris 1976) qui regroupe les 
iextes du colloq ue organise par l'Academie Inter nationale 
de P hiloS<lphie des Sciences (Metamorphoses de Ia m eta
phisique). 

Erratum 
Dans Ie numero 286- 287, priere de lire p. 691, ligne 21 : "e t Jesu ~
-Christ qui s'est incarne dans son corps d'agonisant" ; ligne 33: "Ro
ger Trigg", au lieu de Roger frigg. 
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