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WPROWADZENIE

Dama poezji Wisława Szymborska powiedziała takie słowa o współczesnym człowieku i jego życiu: „Żyjemy dłużej, ale mniej dokładnie
i krótszymi zdaniami”1. To pewnie o naszym codziennym zaśpieszeniu;
o wiedzy, ale niekoniecznie mądrości; myśleniu rachującym, ale nie –
refleksyjności; optyce logiki, a nie miłości.
W czasie spotkania w jednej ze szkół średnich pewien szesnastolatek podszedł do mikrofonu i w obecności swoich nauczycieli oraz sześciuset kolegów obojętnym głosem wyznał, że od roku pije piwo i inne
napoje alkoholowe oraz wie, iż w ten sposób wchodzi na drogę alkoholizmu. Zdaje sobie też sprawę, że takie postępowanie prawdopodobnie
doprowadzi go do śmierci. Zrozumiałe, że po tego typu wyznaniu zapanowała zupełna cisza i konsternacja w sali gimnastycznej, wypełnionej
po brzegi pedagogami i młodzieżą. Następnie zebrani usłyszeli bardzo
konkretne pytanie: „Proszę księdza, dlaczego miałbym sobie nie szkodzić, skoro nikt mnie nie kocha? Mama wyjechała rok temu do Włoch
i dotąd nie napisała nawet jednego listu. Nie zależy jej na moim losie.
Tata jest alkoholikiem. On nie potrafi kochać nawet samego siebie. Ja też
już siebie nie kocham i zupełnie jest mi obojętne to, co się ze mną stanie”2.
Istnienie w miłości lub poza nią jest dla człowieka wyborem pomiędzy życiem a śmiercią. Jeśli człowiek nie jest kochany i sam nie kocha, to
jego życie nie ma sensu. Można być ofiarą wojny, ale też braku miłości.
Można budować cywilizację śmierci albo miłości. Wybory w tym zakresie podejmowane są każdego dnia w wymiarze indywidualnym i społecznym. Miłość jako „więź doskonałości”3 powinna być w tych wyboFragment wiersza pt. Nieczytane z tomiku Tutaj, Kraków 2009.
Zdarzenie przytoczone przez ks. Marka Dziewieckiego w: Miłość i wychowanie.
Od analfabetyzmu i rozczarowania do dojrzałości na portalu katolickim adonai.pl.
3 Kol 3, 14.
1

2
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rach stawiana ponad tolerancję, ekonomię i techniczne doskonalenie.
Człowiek nie potrafi kochać, jeśli nigdy nie doświadczył bycia kochanym. Jest rozczarowany miłością, jeśli otaczają go osoby, które nie potrafią kochać. Trudno mu uwierzyć w to, że miłość ma sens, że można być
wiernym, że on sam jest zdolny kochać. Pozostaje samotność lub związki
„do pierwszego trudu”. Te drugie zapewniają ciągłość rozwojowi analfabetyzmu miłości.
Zadaniem wychowawców profesjonalnych i nieprofesjonalnych jest
przezwyciężanie sceptycyzmu i analfabetyzmu wobec miłości. Rozróżnianie miłości od ukrytego egoizmu, uzależnienia emocjonalnego, pozornego szukania dobra drugiej osoby, manipulacji wymaga przygotowania. Wychowanie do miłości to wskazanie jej istoty, procesu dojrzewania, różnorodności towarzyszących jej uczuć przyjemnych (np. radość) i nieprzyjemnych (np. niepokój, żal, gniew rodzica, gdy dziecko
wkracza na drogę przestępstwa; rodzic odczuwa ból właśnie dlatego, że
kocha dziecko). Wychowanie do miłości to pokazanie jej jako najważniejszej decyzji życiowej, będącej wyrazem wolnego wyboru, dotyczącej
dobra własnego i drugiej osoby. Miłować bowiem znaczy być w taki
sposób, by to bycie sprzyjało rozwojowi osób oraz wprowadzało w świat
dobra, piękna i prawdy. Takie bycie wymaga prawości rozumu i woli
oraz stałości w pełnieniu czynów, poprzez które miłość się wyraża. To
względnie stałe nastawienie nazywane jest sprawnością; ponieważ dotyczy moralnego dobra – sprawnością moralną. Do jej urzeczywistnienia
w procesie wychowania niezbędna jest miłość wychowawcy: okazywana
w sposób prosty i konkretny jako bezinteresowna troska o dobro wychowanka. Skutkiem tego urzeczywistnienia powinna być sprawność
moralna wychowanka: zdolność kochania jako odpowiedź na doświadczanie miłości. Dojrzała miłość jest widoczna, choć rodzi się w skrytości
ludzkiego serca. Wyrażają ją określone słowa i czyny, wysiłek i aktywność, bo nie zatrzymuje się ona na poziomie uczuć ani nastroju. Jest poprzedzona wolnym i odpowiedzialnym wyborem oraz wiernym trwaniem w tym wyborze w codzienności.
Celem poznawczym przedłożonej monografii jest wzbudzenie refleksji nad wychowaniem jako stwarzaniem warunków do wzrastania w dobru i prawdzie, którego praprzyczyną, istotą, motywacją i uzasadnieniem jest miłość. Wyznacza ona bezwarunkową akceptację wychowan-
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ka, bez względu na jego możliwości i ograniczenia fizyczne, intelektualne czy moralne, jako początek działania wychowawczego. Praktykowanie takiego sposobu odniesienia się wychowawcy wobec wychowanka,
„wypełnione” bezinteresowną troską o jego rozwój, rozpatrywany w kategorii moralnego dobra, jest zakładaną praktyczną konsekwencją opublikowania poniższych tekstów. Autorzy artykułów reprezentują różne
dyscypliny z obszaru nauk humanistycznych i społecznych; pracują
w różnych ośrodkach akademickich w kraju. Łączy ich jednak zatroskanie o jakość codziennego życia, w którym istotny udział ma wychowanie.
Treść monografii została podzielona na trzy części. Różni je zakresowe odniesienie zaproponowanych rozważań. Część pierwsza jest rozważeniem miłości w wychowaniu bez jego specyfikacji. Rozpoczyna ją
artykuł filozofa Krzysztofa Kamińskiego pt. Restytuowanie cnoty miłości
w wychowaniu – poszukiwaniem normalności. Autor poddaje analizie kategorie moralnej normalności/nienormalności, a następnie wskazuje na
znaczenie pojęcia normy w życiu społecznym, ze szczególnym
uwzględnieniem sfery wychowania. Refleksyjnie pyta o to, jakie ograniczenia winniśmy sobie narzucić, aby innym było z nami dobrze. Prowadzi Czytelnika przez aktualne i stosunkowo często społecznie dyskutowane zagadnienia norm w życiu społecznym, a w konsekwencji i celów,
do których powinno odwoływać się wychowanie, by wreszcie dojść do
kluczowego zagadnienia cnoty miłości i jej znaczenia w kontekście norm
w życiu społecznym, rodzinnym, indywidualnym. Wnikliwą myśl filozoficzną wiąże z odniesieniem wychowawczym, pełnym zatroskania
o człowieka.
Kolejny artykuł pt. Miłość jako cel wychowania we współczesnej kulturze
jest autorstwa filozofa Marii Boużyk. Ukazując filozoficzną teorię cnót,
Autorka prowadzi refleksję nad tym, czy warto unowocześnić pojęcie
cnoty, by zyskało ono istotne miejsce we współczesnej teorii wychowania. W tym celu Autorka koncentruje się na wyjaśnieniu wartości, którą
posiada miłość. Czytelnik odnaleźć może w artykule także interesujące
przemyślenia na temat klimatu współczesnej kultury, mającego doniosłe
znaczenie dla wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem roztropności i cierpliwości. Sformułowane pytanie o to, jaki obraz człowieka pokazuje zwierciadło kultury, skłania do refleksji nad wartością i możliwo-
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ścią powrotu do mądrości wychowania człowieka, którą wskazuje tradycja, by ochronić miłość w kulturze.
Tekst pt. Miłość w wychowaniu. Implikacje teoretyczne jest autorstwa
pedagoga Cezarego Hendryka. Przyjmując, że istotą miłości w wychowaniu jest pragnienie dobra wychowanka, Autor rzetelnie analizuje, co
się w tym dobru zawiera i jakie są pedagogiczne konsekwencje takiego
założenia. Wspomniane konsekwencje pokazane są na przykładzie interpretacji definicji wychowania, celów i funkcji edukacji, zasad i metod wychowania oraz błędów w wychowaniu. Autor wskazuje zarówno kontrowersje wynikające z postulatu miłości do wychowanka, jak i próby ich
przezwyciężania. Warto zastanowić się z Autorem, czy jest się w grupie
nauczycieli-wychowawców kierujących się dobrem wychowanka, czy
deklarujących miłość do zawodu lub nauczanego przedmiotu.
Drugą część monografii stanowią rozważania o miłości jako sprawności moralnej w wychowaniu rodzinnym. Prezentację tego obszaru refleksji rozpoczyna artykuł pedagoga Andrzeja Mazana pt. Rola miłości
w pedagogice rodziny. Autor w ujęciu realistycznej filozofii klasycznej analizuje rolę miłości w kształtowaniu osobowości członków rodziny. Czytelnik odnajdzie w artykule wnikliwy opis rodziny jako podstawowego
środowiska wychowawczego konstytuowanego przez osobową miłość.
Autor w swoich rozważaniach wskazuje między innymi na poziomy
i cechy miłości, jej więziotwórcze znaczenie w życiu społeczeństwa i rodziny, a także porusza kwestie kultury jako ważnego elementu procesu
wychowania w rodzinie.
Socjolog Maria Miczyńska-Kowalska jest autorką artykułu pt. Miłość
i jej wpływ na proces wychowania w rodzinie. Przyjmując personalistyczną
wizję wychowania, wskazuje na źródła kryzysu wychowawczego oraz
kryzysu rodziny. Podkreśla rolę miłości oraz wartości w procesie wychowania, wskazuje prawidłowe oraz nieprawidłowe postawy rodzicielskie, wyszczególnia relacyjny charakter miłości między wychowawcą
a wychowankiem. W artykule Czytelnik odnajdzie zarówno wnikliwe
socjologiczne refleksje na temat kondycji współczesnych społeczeństw,
jak i płynące z nich wnioski pedagogiczne.
Zagadnienie Wychowanie do odpowiedzialnej miłości rodzicielskiej podejmuje teolog Bożena Bassa. Autorka określa współczesny kontekst kulturowy w zakresie omawianej problematyki oraz wskazuje na rolę ro-
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dziny jako podstawowego środowiska wychowania. Podkreśla szczególnie istotne elementy wychowania do dojrzałej miłości, w tym wychowanie moralne, kształtowanie sumienia oraz wychowanie do czystości. Wydaje się, że prezentowane treści wraz z ich dogłębnym uzasadnieniem nie należą do popularnych, ale przez to stają się jeszcze bardziej
interesującym głosem w toczącej się dyskusji na temat wychowania seksualnego dzieci i młodzieży.
Psycholog Ewa Jackowska w artykule zatytułowanym Miłość macierzyńska – od miłości heroicznej do miłości warunkowej wskazuje na nowe paradygmaty, szczególnie związane z radykalno-liberalnym ruchem feministycznym, które stanowić mogą zagrożenie dla macierzyństwa. Charakteryzuje fenomen miłości macierzyńskiej, a następnie prezentuje obszerne wyniki badań własnych nad postawami matek-Sybiraczek.
Szczególną uwagę zwracają przytoczone w pracy wypowiedzi badanych. Czytelnik może także zapoznać się z opiniami współczesnych Polaków na temat rodziny i macierzyństwa. To zestawienie „obrazów” macierzyństwa dawnego i współczesnego jest cennym źródłem refleksji
wychowawczej.
W artykule pt. Wychowanie dziecka w rodzinie do miłości pedagog
Agnieszka Regulska dokonała analizy wychowania dziecka z perspektywy personalizmu etycznego. Zgodnie z przyjętą perspektywą rozwój
osoby jest dobrem fundamentalnym. W tym kontekście wskazane zostały główne obszary wychowania dziecka w rodzinie do miłości. Autorka
przedstawia istotę miłości oraz znaczenie wartości w wychowaniu młodego człowieka. Wypracowanie i ukształtowanie właściwej i trwałej hierarchii wartości jest – zdaniem Autorki – czynnikiem niezbędnym do
podejmowania odpowiedzialnych decyzji, dokonywania pewnych wyborów oraz przejawiania pożądanych społecznie zachowań. To rodzina
wytwarza u dziecka moralną kontrolę nad własnym postępowaniem.
Więzi emocjonalne łączące członków rodziny zapewniają pozytywną
atmosferę wychowawczą, sprzyjającą kształtowaniu u dzieci systemu
wartości, co należy do najważniejszych czynników w kształtowaniu postawy miłości.
Barbara Pietrzak-Szymańska, pedagog, w artykule zatytułowanym
Płacz bez łez, dotyk bez przyjemności… miłość matczyna a dziecko przedwcześnie urodzone porusza niepopularny temat trudności doświadczanych
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przez matki w okresie ciąży oraz po urodzeniu dziecka. Autorka koncentruje się w głównej mierze na zagadnieniach związanych z ciążami mnogimi oraz wcześniactwem. Prezentuje mogące w tych przypadkach występować zagrożenia tak dla samych dzieci, jak i dla ich matek. Szczególną uwagę zwraca na potrzebę opieki nie tylko medycznej, ale przede
wszystkim psychologicznej nad matkami doświadczającymi wskazywanych problemów. Poruszana problematyka jest szczególnie istotna
w czasach prezentowania przez media idyllicznego obrazu macierzyństwa, pozbawionego problemów i trudności do pokonania.
Część monografii poświęconą miłości jako sprawności moralnej
w wychowaniu rodzinnym zamyka artykuł autorstwa Katarzyny
Mozgawy, studentki studiów licencjackich na kierunku Nauki o Rodzinie, zatytułowany Język miłości w relacji rodzic – dziecko w ujęciu Gary’ego
Chapmana. Autorka w precyzyjny i zarazem refleksyjny sposób przedstawia kategorie okazywania miłości rodzica wobec dziecka, opracowane przez amerykańskiego doradcę małżeńskiego. Znajdują się wśród
nich: dotyk, afirmacja, czas, prezenty oraz pomoc praktyczna. W finalnej
części artykułu Autorka wskazuje na szczególne znaczenie miłości
w wychowaniu w rodzinie.
W trzeciej części monografii znalazły się teksty rozpatrujące miłość
jako sprawność moralną w wychowaniu chrześcijańskim. Część tę otwiera artykuł teologa Mieczysława Paczkowskiego pt. Miłość i jej przejawy
w relacjach międzyludzkich. Perspektywa wczesnochrześcijańska (II-V wiek).
Autor dokonuje przeglądu różnych interpretacji i opracowań chrześcijańskiego pojęcia agape, wskazując na ewolucję rozumienia pojęcia miłości w historii zbawienia. Jak podaje Autor, duch chrześcijańskiej agape
nie powstał w próżni, ale obficie czerpie ze Starego Testamentu oraz nauki Chrystusa. Praca stanowi doskonałe źródło wiedzy i refleksji dla
każdego, kto chciałby poznać bogatą myśl prowadzącą do pełniejszego
zrozumienia jednego z najważniejszych filarów religii chrześcijańskiej –
miłości.
Psycholog Marcin Cholewa oraz teolog Marek Gilski w artykule pt.
Miłować całym umysłem (Łk 10, 27). Poznawczy wymiar miłości wyjaśniają
sens, z jednej strony dobrze znanego, z drugiej – nieco enigmatycznego
zwrotu „miłować całym umysłem”. Wyjaśniając poznawczy sens miłości, Autorzy rozpatrują miłość w perspektywie psychologii, perspekty-
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wie poznania, wreszcie perspektywie biblijnej. Szczególnie interesującym wątkiem artykułu wydaje się analiza kompatybilności pomiędzy
biblijnym rozumieniem miłości a współczesnym nurtem w psychologii,
który łączy serce i rozum.
Prezentowaną monografię zamyka artykuł Teresy Bojarskiej-Szot, filozofa, zatytułowany Nauka o miłości w Sumie teologii, II-II, 23-46 Tomasza
z Akwinu. Akwinata wyróżnił trzy formy miłości: naturalną, zmysłową
i umysłową. Tę ostatnią nazwał caritas, a Autorka uczyniła ją przedmiotem swojej refleksji. Dokonała analizy jej natury i podmiotu, genezy,
przedmiotu oraz roli w życiu i rozwoju człowieka. Uporządkowane
i systematyczne refleksje stanowią nie tylko namysł filozoficzny, lecz
mają także głębokie odniesienie do praktyki codziennego życia.
Proponowana Czytelnikom monografia stanowi rezultat namysłu
nad miłością przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Wspólny
obszar zainteresowań Autorów – miłość w kontekście sprawności moralnych w wychowaniu – oraz znawstwo przedmiotu analiz stanowi
o spójności prezentowanej monografii. Bogactwo zaś wiedzy, doświadczeń i naukowych punktów widzenia poszczególnych Autorów pozwoliło na wyakcentowanie wieloaspektowości i złożoności prezentowanego
zagadnienia.
Miłość nadaje sens życiu i wychowaniu. Jest cierpliwa i łaskawa; nie
zazdrości, nie potrzebuje poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza
się bezwstydu, nie unosi się gniewem, ani nie jest pamiętliwa; jest oddechem prawdy i sprawiedliwości; tak wiele znosi i wszystko przetrzyma;
wierzy, pokłada nadzieję i nigdy nie ustaje4. Wznosi na szczyty piękna
i jest udziałem osób szczęśliwych. Życzymy Czytelnikom, Autorom oraz
sobie, by w życiu naszym i wychowanków pozostała miłość. Nie ma
bowiem przyszłości bez miłości.
Iwona Jazukiewicz
Ewa Rojewska
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MIŁOŚĆ W WYCHOWANIU

Krzysztof Kamiński
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

RESTYTUOWANIE CNOTY MIŁOŚCI W WYCHOWANIU
– POSZUKIWANIEM NORMALNOŚCI
Proszę mi wybaczyć cytat w pierwszych zdaniach – i to akurat taki
cytat: „Przykro mi, że to, co mówię, jest zupełnie nienowe, że nie ma w
tym ani jednego nowego słowa, bo chociaż mógłbym użyć wymyślonego
języka naukowego, wolę używać starych słów, które coś znaczą, a których wszyscy (...) naukowcy unikają. Chcę powiedzieć, że celem życia,
który odpowiada naturze człowieka w ramach jego egzystencji, jest
zdolność do miłości, do używania rozumu, obiektywizmu i pokory, zachowania wolnego od zniekształceń kontaktu ze światem zewnętrznym
oraz wewnętrznym. (...) Nie ma nic bardziej sprzyjającego tworzeniu niż
miłość, o ile jest autentyczna. (...) Badając naturę człowieka i problemy
jego egzystencji, można odkryć z empiryczną pewnością, że jest to cel,
który najbardziej sprzyja jedynemu zadowalającemu rozwiązaniu złożonych problemów życia i istnienia”1.
Mam świadomość, że została popsuta dramaturgia związana z czekaniem na ostateczne, rozstrzygające pointy wyrażane dopiero na
zwieńczenie bardziej lub mniej długich oraz bardziej lub mniej zawiłych
rozważań. Przejdę jednak do nich (już tylko – sic!) na mocy uzasadnień,
gdzie miłość wskazana będzie jako zalecana dyrektywa. Trudno przecież
kategorię uczuciową, jaką jest miłość, rozpatrywać w postaci nakazu
bądź zakazu2. I dalej: skoro za Erichem Frommem przyjmujemy, że miłość najlepiej sprzyja życiu człowieka i rozwiązywaniu jego problemów,

E. Fromm, Patologia normalności. Przyczynek do nauki o człowieku, Kraków 2011,
s. 28–29.
2 M. Ossowska, Normy moralne, Warszawa 1970, s. 165–168. Dyrektywa miłości
dotyczy pewnych postaw emocjonalnych, które można zalecać – trudno je nakazywać lub zabraniać ich doznawania. Mówiąc o miłości trzeba mieć również świadomość różnorodności doznawania uczuć. Generalnie jednak miłość bliźniego należy
traktować jako dyspozycję. Tamże.
1
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musimy też uznać miłość za stan normalności, który najlepiej konstytuować w procesie wychowania.
Normalność
W przestrzeni publicznej od dłuższego czasu obserwuje się modę na
lansowanie postaw przekraczających moralne granice, a co za tym idzie
na dezawuowanie – roszczących sobie prawo uniwersalności – standardów moralnych. Można również zaobserwować nierzadkie zjawisko
kpiny z tradycyjnie usankcjonowanej normalności w sytuacji, gdy się do
niej nie dorasta. Sytuacją również niepokojącą zdaje się być ta, gdy
w ogóle nie reflektuje się zagadnienia normy w życiu człowieka. Czas
i miejsce, w jakim żyjemy, z postmodernistyczną skłonnością do podważania wszelkich oczywistości, temu sprzyjają. Pluralizm i subiektywizm
moralny stwarzają pozory nieistnienia stabilnych fundamentów w postaci norm(alności). Kategoria znormalizowanej codzienności traci najpierw atrakcyjność, a później swoją znaczeniową ostrość.
Etymologicznie norma stanowi podstawowy rdzeń przywoływanego terminu normalność oraz główny motyw rzeczywistości określanej
mianem normalności. Etyka niesie w swych treściach wiele uzupełniających się definicji normy. Szukając wspólnego mianownika, przywołuje
się najczęściej pewien konstrukt naukowy wyznaczający granice normalnych zachowań członka danej grupy społecznej, danego kręgu kulturowego, czy wręcz człowieka w wymiarze uniwersum. Chodzi więc najczęściej o zasady postępowania człowieka, ukierunkowujące go ku spełnianiu dobra i unikaniu zła, potęgujące doskonałość, mające najczęściej
na uwadze aspekt eudajmonistyczny.
Normy spełniają oczywiście charakter służebny wobec wartości, są
regułami, które w wymiarze moralno-społecznym roszczą sobie prawo
porządkowania zachowań (między)ludzkich. W ujęciach różnych systemów normatywnych jedne czyny są wymagane, inne zakazane, a jeszcze
inne ani zakazane, ani nakazane. „Ponieważ człowiek rodzi się jako niegotowy, plastyczny, zdolny do uczenia się oraz mający w sobie zapotrzebowanie na proces uczenia się, zdolny jest na bycie kształtowanym
przez społeczeństwo i kulturę, jak też na zgodną z ideałami samoformację. (...) Aby móc przeżyć, człowiek potrzebuje społeczeństwa i jego
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normatywnego porządku3. Tylko poprzez poddanie się tym normom
i przywyknięcie do zgodnych z zasadami sposobów reagowania i zachowania staje się on zdolny do działania – od opanowania języka ojczystego, poprzez umiejętności rzemieślniczo-techniczne i cnoty społeczne,
aż po postawy życiowe”4.
Człowiek – stawiając sobie różne cele życiowe, najczęściej myśląc
o szczęściu – poszukuje optymalnych warunków poprzez odwoływanie
się i urzeczywistnianie określonej hierarchii wartości; także w wymiarze
regulacji relacji interpersonalnych. Mamy zatem wypracowane różne
systemy normatywne z różnymi narzędziami egzekucji. Mamy w końcu
powoływane różne instytucje, które mają stać na straży (na nasze potrzeby nazwijmy to) normalności. Przywoływany obszar w ujęciu zarówno historycznym, jak i współczesnym jest niezwykle obszerny. Próbę
systematyzacji praw człowieka, a co za tym idzie norm w obrębie rzeczonych praw, przedstawiła Maria Ossowska w pozycji Normy moralne.
Funkcjonalistyczne kryterium, jakie (z pewnymi zastrzeżeniami) przyjęła
dla swojej systematyzacji, może być również zasadne w kontekście czynionych tutaj uwag. Mamy zatem na uwadze życie społeczne, gdzie
ograniczanie indywidualnego egoizmu staje się centralnym wyzwaniem
moralności. Chodzi zatem o praktyczną odpowiedź na pytanie, które
stawia przywoływany przez Ossowską Moritz Schlik: jakie ograniczenia
winniśmy sobie narzucić, żeby innym było z nami dobrze?5
Ossowska grupując normy moralno-społeczne podkreśla, że człowiek, działając celowo, powinien postępować tak a nie inaczej ze względu na takie wartości jak zachowanie życia i dalej: zachowanie godności,
niezależności, prywatności, sprawiedliwości, zaufania czy pokoju w relacjach społecznych, stąd będzie mówiła o normach moralnych6:
− w obrębie naszego biologicznego istnienia,
− w obrębie godności,
− w obrębie niezależności,
Pozostawienie nieukształtowanego człowieka w samowoli grozi ryzykiem nie
tylko nieprzetrwania kultury, ale wręcz ryzykiem nieprzetrwania samego człowieka
– może poza przypadkiem wilczych dzieci, ale to też kwestia niejednoznaczna.
4 W. Brezinka, Wychowywać dzisiaj. Zarys problematyki, Kraków 2007, s. 48.
5 M. Ossowska, Normy…, s. 27–28.
6 Tamże, s. 30–162.
3
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− w obrębie prywatności,
− służących potrzebie zaufania,
− strzegących sprawiedliwości,
− łagodzących konflikty społeczne.
Nie wnikając w szczegółowe rozstrzygnięcia przyjmujemy, że moralna normalność/nienormalność w wymiarze społecznym to zagadnienie doniosłe, odnoszące się ostatecznie do dających się zaobserwować
efektów społecznych związanych z przestrzeganiem lub przekraczaniem
norm. Zagadnienie specyficznie uwypukla się w kontekście teorii i praktyki wychowawczej, szczególnie na etapie definiowania celów wychowania i określania wartości, którym ów cel ma służyć.

Wychowanie
Rzeczywistość wychowawcza ustawicznie musi na nowo odnajdywać się w aktualnej sytuacji; musi zajmować stanowisko – w jej naturze
jest komentowanie poczynań bohaterów przy założeniu określonych
kryteriów. Rola procesu wychowawczego ze wszystkimi jego składowymi jest nie do przecenienia, tym bardziej że kryzys nie dotyczy braku
sprawdzonych norm, lecz raczej wzrastającej niewiedzy w zakresie
norm; pogłębia się brak zrozumienia dla ich owocującej harmonią i bezpieczeństwem mocy. Dotyczy to głównie religijno-światopoglądowej
pewności punktów orientacyjnych, samodyscypliny, cnót. Tak zwana
nowoczesna innowacja i krytyka moralna narażona jest na przeoczenie
faktu, iż obecnie, tak samo jak kiedyś, w świadomości etycznej większości ludzi, w moralności i w porządku prawnym, istnieją wspólne wyobrażenia dotyczące przymiotów, jakie winna posiadać osobowość odznaczająca się dzielnością życiową w wytyczaniu i realizowaniu celów7.
Sytuacją skrajnie niebezpieczną jest przyjmowanie ambiwalentnego lub
indyferentnego stanowiska w procesie wychowywania – jeśli to jeszcze
można nazywać wychowywaniem.
Zastanawiać się jednak można, czy przypadkiem także dla rzeczywistości wychowawczej normalność nie przestaje być atrakcyjna, skoro
przejawem passe staje się solidność, konsekwencja, cnota (w klasycznym
7

W. Brezinka, Wychowywać…, s. 52–53.
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ujęciu tego słowa), dzielność życiowa, rozumiane właśnie w kategoriach
normalności? A może normalność jest zbyt nudna, żmudna, wręcz nie
do zniesienia? Rodzi się również pytanie w odniesieniu do relacji: interes-ideały – czy jest sens wyznaczać szlachetne cele i je osiągać, a jeśli tak,
to ze względu na co narażać się na takie poświęcenie, jeśli można iść
drogą na skróty? Teoretycznie można założyć, że normalność jest stanem
zdrowia moralnego, a nienormalność przejawem stanu chorobowego, ale
gdzie znaleźć argumenty dla rozróżnienia?
Z pomocą mogą przyjść rozważania Fromma o zdrowiu psychicznym człowieka, prezentowane w Zdrowym społeczeństwie8. Fromm pisze
o patologii normalności w kontekście powiązań między społeczeństwem
a psychiką konkretnego człowieka. Komplementarne uwagi zgłaszane są
również w zbiorze artykułów, które zostały opublikowane w pozycji
Patologia normalności. Przyczynek do nauki o człowieku 9.
Fromm kwestię zdrowia psychicznego rozpatruje w realiach współczesnego społeczeństwa przemysłowego. Proces dostosowawczy naraża
człowieka na poważne uszczerbki psychiczne. Rainer Funk w przedmowie do Patologii, odnosząc się do poglądów Fromma, zaznacza, że to, co
jest korzystne dla funkcjonowania obecnego systemu ekonomicznego,
okazuje się być szkodliwe dla psychicznego zdrowia człowieka. Patologię normalności należy rozumieć jako rosnącą niezdolność człowieka do
aktywnego kontaktu z rzeczywistością. Jak zaznacza Funk, dla Fromma
nowoczesne jest to, co zdrowia człowieka nie nadwyręża. Przykładem
może być Meksyk, który Fromm w połowie XX wieku postrzega jako
kraj nowoczesny: „w którym kultura starej tradycji jest wciąż żywa –
kultura, w której ludzie mogą sobie pozwolić na «lenistwo», ponieważ
potrafią cieszyć się życiem; gdzie stolarz wciąż znajduje przyjemność
w wykonaniu dobrego krzesła, a nie myśli, jak wykonać je szybko i tanio; gdzie chłop woli mieć wolny czas niż więcej pieniędzy”10.
Pieniądz i komfort życia jako wartości nadrzędne, regulujące wszelkie postawy indywidualne i społeczne, wedle reguł ekonomicznych typowych dla kapitalizmu, mogą skutkować (i często skutkują) wypaczeE. Fromm, The Sane Society, New York 1955; wydanie polskie: tenże, Zdrowe
społeczeństwo, Warszawa 1996.
9 E. Fromm, Patologia…, s. 166.
10 Por. R. Funk, Przedmowa, tamże, s. 5–10.
8
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niem moralności, nadwyrężeniem zdrowia psychicznego. Podporządkowując wszystkie wymiary życia ludzkiego dyktatowi ideologii kapitalistycznej, służy się jedynie jakimś doraźnym interesom. Jak mówi
Fromm: człowiek traci aktywny kontakt z rzeczywistością. Przede
wszystkim przestaje się liczyć z prawdą antropologiczną11, która domaga się, by na człowieka spojrzeć integralnie, z uwzględnieniem wszystkich wymiarów jego życia. Kultura jako osnowa ludzkiej egzystencji
i signum specificum człowieka nie wyraża się jedynie w dobru materialnym, ale w tym wszystkim, „co ludzie czynią, myślą i [dopiero na końcu
– przyp. autora] posiadają jako członkowie społeczności”12.
Tradycja nonkonformistycznego i zarazem ambitnego myślenia
o człowieku ma długą historię i szlachetnych przedstawicieli. Wystarczy
wspomnieć Sokratesa, który mówił: „Ja nic innego nie robię, tylko chodzę i namawiam młodych spośród was i starych, żeby się ani o ciało, ani
o pieniądze nie troszczył jeden z drugim przede wszystkim, ani tak bardzo jak o duszę, aby była jak najlepsza i mówię im, że nie z pieniędzy
dzielność rośnie, ale z dzielności pieniądze i wszelkie inne dobra ludzkie
i prywatne, i publiczne”13. Ten starożytny, ateński styl wychowywania,
na długo przed czasami, które zdominuje niemal wszechmocna ideologia, też budził poważne zastrzeżenia. Oskarżono i stracono przecież
Sokratesa za bezbożność i psucie młodzieży. Ówczesny aparat władzy
pozbył się oponenta wyjątkowo namacalnie. Współcześnie kierunki humanistyczne, uczące krytycznego myślenia i chcące kształtować dojrzałe
osobowości, również nie mogą się przebić przez ideologicznie kształtoMiędzy innymi Karol Wojtyła jednoznacznie podkreślał, że „bez rzetelnej refleksji nad bytem ludzkim oraz nad jego celowością nie można zbudować uzasadnionej wiedzy o tym, co jest moralnie dobre lub złe, czyli etyki”. K. Wojtyła, Elementarz etyczny, Wrocław 1991, s. 17. Etyka zatem jako nauka o charakterze normatywnym – respektując ontologiczną prawdę o człowieku – wskazówek do działania moralnie dobrego doszukuje się w naturze człowieka. Naturalne prawo moralne, które
jest wyrazem moralnego obiektywizmu, uznaje zaś człowieka za istotę rozumną,
wolną i odpowiedzialną. Ostatecznie indywidualne moralne decyzje i działania
człowieka nie są niczym zdeterminowane. Moralna godziwość lub niegodziwość
zakotwiczona jest we wnętrzu konkretnego człowieka, które powszechnie określane
jest mianem sumienia.
12 R. Bierstedt, The Social Order, New York 1963, s. 129, q.a. P. Sztompka, Socjologia, Kraków 2005, s. 233.
13 Platon, Obrona Sokratesa, Kraków 2007, XVII, 30a–b.
11

Restytuowanie cnoty miłości w wychowaniu – poszukiwaniem normalności

21

waną propagandę opłacalności, zysku, korzyści rozumianych jako komfort życia. Znów górą zdają się być ludzie bez zasad, mający jedynie do
załatwienia konkretny interes.
Każda ideologia ma silne narzędzia egzekucji, ta komunistyczna,
która została przezwyciężona, i ta nowa, która przyszła. Mając jednak na
uwadze wychowanie rozumiane nie jako indoktrynowanie, ale wdrażanie w sokratejską dzielność życia, należy pamiętać, że Sokratesa można
nawet fizycznie wyeliminować, w przypadku zaś jego idei jest to raczej
niemożliwe.
Czyniąc założenie: że wychowanie to troska o młode pokolenie,
o własne społeczeństwo, o kulturę, o przyszłość, jasno sobie uświadamiamy, że wiele zależy od jakości owej troskliwości. W procesie wychowania wszystko zależy od osób i ośrodków – z perspektywy dziecka,
młodego człowieka – opiniotwórczych: poczynając od rodziców, nauczycieli, kończąc na środowiskach mass-medialnych14. W dobie globalnej unifikacji trudno jest jednak wyrwać się spod wpływu presji dominujących trendów, trudno jest znaleźć czas, by przemyśleć wychowanie po
swojemu, gdy wiele spraw i trosk życia codziennego, wielość i rzekoma
ranga interesów przynagla nas. Rzekoma waga różnych spraw nie zwalnia jednak nikogo z wychowawczej odpowiedzialności.
Wolfgang Brezinka podkreśla, że na samym początku, zanim jeszcze rozpocznie się proces wychowania, muszą zaistnieć cele wychowania. Ten, kto wychowuje, musi przede wszystkim wiedzieć, ku czemu
chce, albo powinien, wychowywać. Podejmując się próby definiowania
celów wychowania, mamy na uwadze kształtowanie przymiotów osobowości. Przykładem może być wspomniana dzielność życiowa, uzdalniająca do samodzielnego i odpowiedzialnego społecznie życia. Wszystko, co w tym względzie uzna się za konieczne lub pożądane, może zostać nazwane celem wychowania. Cele wychowania oczywiście odwołuNiejako w punkcie wyjścia można byłoby przywołać stwierdzenie Stefana
Swieżawskiego, który podkreślał, że „Już małe dziecko powinno być uczone wartości moralnych, w myśl których liczy się po prostu człowiek”. Znów to tylko stare
słowa, które jednak urzeczywistniane są w stanie uczynić życie ludzi bardziej ludzkim. Szerzej, w kontekście cytowanych słów, rozwodziłem się w art.: K. Kamiński,
Bez wychowania prawdziwa kultura nie przetrwa – refleksje (nad twórczością) Stefana Swieżawskiego, w: „Kultura i Wychowanie”, nr 1(1)2011. Por. tenże, Humanizm chrześcijański Stefana Swieżawskiego, Łask 2007, s. 334.
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ją się do czynności wychowywania, ale przede wszystkim są zobowiązującymi ideałami osobowości (wzorcowymi wyobrażeniami osobowości),
które stanowią części składowe normatywnej kultury jakiejś grupy
i obowiązują każdego jej członka. Ideały osobowości są zatem normami,
które określają, jakimi przymiotami odznaczają się ludzie dzielni. Są obrazami pozytywnych form osobowości, będących wzorem dla dążeń
i działań człowieka15.
Wychowanie i normy, do których właśnie działalność wychowawcza się odwołuje, mogą mieć wspólne cele16, aby człowiek wiedział, jakimi cechami ma się odznaczać, aby z kolei mógł podejmować wyzwania z różnych dziedzin życia. Im wcześniej nastąpi proces internalizacji,
tym większe prawdopodobieństwo praktycznego urzeczywistnienia
ideałów osobowości, a w konsekwencji osiągania coraz bardziej doskonałej dzielności życiowej.
Namysłu i refleksji domaga się każda działalność człowieka. Etycy
powszechnie podkreślają, że żadne świadome i wolne zachowanie człowieka nie jest moralnie obojętnie. Gdzie jednak poszukiwać kryteriów
do oceny zachowań, kryteriów słuszności postępowania? Czym uzasadniać takie a nie inne normy i powinność ich respektowania w codziennym życiu? Jednoznacznie wypowiada się chociażby Józef Tischner, pisząc: „Żadnemu człowiekowi nie jest obce jakieś doświadczenie etyczne.
Budzi się ono wtedy, gdy człowiek odkryje, że stanął przed podobnym
do siebie – drugim człowiekiem. Drugi człowiek stawia pytania i oczekuje odpowiedzi, przed czymś ostrzega i do czegoś zaprasza, poświęca
się i oczekuje poświęcenia. Ja i on stajemy naprzeciw siebie oświetleni
Por. W. Brezinka, Wychowywać…, s. 27–28.
Warto doprecyzować, że kiedy Brezinka mówi o celach wychowania jako
o wyobrażeniowych cechach osobowości, to podkreśla, że powinny one odwoływać
się do kategorii idealnych dyspozycji psychicznych, które zaś niosą w sobie ocenę
owych dyspozycji. Sama dyspozycja normatywnie neutralna nie może być celem
wychowania. Za przykład błędnego sformułowania, w kontekście prowadzonego
wywodu, podaje fragment z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ z 1948 r.:
„Celem wychowania będzie pełny rozwój ludzkiej osobowości” (art. 26.2). Tak definiowane prawo podstawowe zawiera błąd i antropologiczny, i etyczny. Postulat pełnego rozwoju ludzkiej osobowości nie uwzględnia ideału osobowości, nie może być więc
celem wychowania. Nie wszystko, co jako potencjał tkwi w człowieku, zasługuje na
pełny rozwój. Cele wychowania zakładają ocenę i wybór określonych cech osobowości
kosztem innych. Por. W. Brezinka, Wychowywać…, s. 49–50.
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blaskiem rozmaitych wartości, które wytyczają nam ścieżki ku sobie i od
siebie. Zanim jeszcze usłyszeliśmy coś o przykazaniach etycznych, musieliśmy dokonać wyboru stosownego do owych wartości: zbliżyć się lub
oddalić, powiedzieć tak lub nie, podać lub cofnąć rękę. Nierzadko gestom
tym towarzyszyło uczucie niepokoju: czy słusznie postąpiłem?
W ten sposób poznaliśmy mrok winy i pokój niewinności. Etyka – zanim
jeszcze zdążyliśmy o niej posłyszeć – stała się częścią naszej osobistej historii”17.
Uzasadnieniem dla uznania norm, także już w procesie wychowawczym, jest człowiek: ja, inny, relacje międzyludzkie – i jest to uzasadnienie i argument wystarczający. Wychowanie, które realizuje się poza odniesieniem podmiotowym do drugiego człowieka, przybiera postać wąskiego kształcenia, by nie powiedzieć tresury. Tischner pisał: „Kluczem
do etyki jest doświadczenie wartości. W etyce wartością jest drugi człowiek, wartością jestem ja sam i wartościami są rozmaite płaszczyzny obcowań człowieka z człowiekiem”18.
Wychowywanie, mówiąc ogólnie i górnolotnie (przecież odwołujemy się do ideału), powinno się dokonywać ze względu na człowieka: by
lepszy stawał się pojedynczy człowiek, jak i wszelkie związki między
ludźmi. Godność osoby ludzkiej to tutaj najważniejsze kryterium moralnej jakości działania. Wychowanie zatem powinno kształtować stosunkowo stałe przymioty osobowościowe, uzdalniające do określonych
przeżyć i działań. Nabycie stałych, dobrych cech osobowościowych,
sprawności moralnie wartościowych, nie jest łatwe; wymaga silnej motywacji, konsekwencji w działaniu. W czasach jednak, gdy triumfy święci moralne cwaniactwo – jawnie kpiące z pracodzielności i poszukujące
wspomnianych dróg na skróty, byle szybko i łatwo osiągnąć wymarzony
komfort życia, rozumiany jako najwyższy przejaw szczęścia – do lamusa
zdają się odchodzić pojęcia typu cnota, w klasycznym tego słowa rozumieniu.

J. Tischner, Etyka wartości i nadziei, w: tenże, O człowieku. Wybór pism filozoficznych, Wrocław 2003, s. 169-170.
18 Tamże.
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Cnota
Pojęcie cnoty (z gr. άρετή)19 zostało współcześnie zdezawuowane,
zostało również radykalnie wyparte z rzeczywistości wychowawczej. Na
ten fakt zwracał uwagę choćby Leszek Kołakowski, mówiąc, że nasze
czasy zbudowały jakąś aurę śmieszności wokół tego słowa. I dalej postulował, żeby słowu cnota cnotę przywrócić, tzn. pojmować je jako wszelką
moralną sprawność, niezbędną dla znośnego życia w ludzkiej wspólnocie20.
Pojawiają się również optymistyczne głosy w odniesieniu do teraźniejszej i przyszłej rzeczywistości, która zawiera się w terminie cnota. Dla
przykładu warto wspomnieć opinię Stefana Swieżawskiego, który daje
wyraz swojej nadziei na rewaloryzację pojęcia cnota, co mogłoby się wiązać z ruchem w rodzaju duchowego skautingu, który byłby w stanie
przeobrażać kulturę, czy raczej docierać do jej sedna. Jeśli dodamy jeszcze, że dla Swieżawskiego kultura to przede wszystkim paideia (z gr.
̟αιδεια)21 i uznamy, że cnota stanowi fundament paidei, będziemy
w stanie ustalić, co jest szlachetne, godne uwagi i godne zabiegów człowieka oraz godne uznania społecznego. Przy czym należy ciągle mieć na
uwadze, że nikt nie staje się dobrym z przypadku (Platon), że doskonalenie
wymaga trudu, samozaparcia i konsekwentnej pracy22. „Łatwo jest abstrakcyjnie opisywać cnoty, ale ich stosowanie wymaga giętkości i zrozumienia dla nieskończoności zawiłości ludzkich spraw, a to zrozumieMając na uwadze tradycję, w tym wypadku grecki kontekst historyczny,
M. Krasnodębski zwraca uwagę na problem semantyczny w tłumaczeniu pojęcia arete: grecka terminologia etyczna posiadała odmienne znaczenie, niż można przypisać
jej obecnie. W języku polskim nie ma zatem jedynie słusznego terminu odpowiadającego greckiemu arete; używa się tu zamiennie takich określeń jak (najczęściej) cnota
właśnie i dalej: dzielność (W. Witwicki. D. Gromska), doskonałość (W. Wróblewski).
Nie zmienia to faktu, że klasyczna arystotelesowska arete ma zarówno intelektualne,
jak i moralne znaczenie. Intelektualizm eudajmonizmu arystotelesowskiego wyżej
ceni sprawności intelektualne w stosunku do sprawności moralnych; są one jednak
nierozłączne i wspólnie stanowią wyznacznik godnego życia ludzkiego. M. Krasnodębski, Zarys dziejów ateńskiej historii wychowania, Warszawa 2011, s. 77–79. Odnosząc
się do działalności człowieka, można przyjąć, że cnoty moralne to sprawności osoby,
które zależą od rozumnego wysiłku człowieka i realizują się w przestrzeni wolności.
20 L. Kołakowski, Mini wykłady o maxi sprawach, Kraków 2009, s. 48.
21 S. Swieżawski, Alfabet duchowy, Kraków 2004, s. 48–49.
22 M. Krasnodębski, Zarys…, s. 12–13.
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nie jest wynikiem doświadczalnego obcowania ze ścierającymi się wzajem wymaganiami życia, różnymi roszczeniami uzasadnionymi i wynikiem obcowania z ludźmi dobrymi i rozważnymi. [Wkomponowując się
niejako w stylistykę Fromma ze wstępu do niniejszych rozważań, Kołakowski kontynuuje:] Wszystko to zapewne prawdy zużyte i banalne, nic
w nich nowego, warte są jednak powtarzania, o ile uczą nas czujności
wobec samych siebie”23.
Warto jeszcze zauważyć, że Kołakowski wskazuje na znormalizowaną codzienność jako naturalne środowisko wychowawcze: „Uczymy
się cnót przez wychowywanie w środowisku, gdzie one są praktykowane”24. Mamy tu na myśli głównie dom rodzinny. Dla dziecka (dzieci) nie
ma bardziej podstawowego i naturalnego punktu odniesienia jak rodzice
właśnie, najbliższe środowisko społeczne. Niekwestionowany jest przecież pogląd, że „szczęście lub nieszczęście dziecka zależy z reguły od jego rodziców”25. Przerzucanie odpowiedzialności wychowawczej rodziców na tzw. pozarodzicielskie instytucje lub porzucanie tej odpowiedzialności w ogóle jest potwierdzaniem stanu kryzysu instytucji rodzicielskiej, jest zjawiskiem nienormalnym.

Miłość
Istotę poruszanego zjawiska kompetentnie wyłuszcza Brezinka:
„Zarówno z doświadczeń codzienności, jak i z wielu badań psychologicznych wiemy, iż podstawowe potrzeby dziecka zostają najlepiej zaspokojone w dobrych rodzinach i że dobrzy rodzice są w zasadzie nie do
zastąpienia. Dlaczego? Dlatego, iż zazwyczaj tylko ich łączy z dzieckiem
relacja miłości, motywująca do serdecznego, niepodzielnego współistnienia i do bezinteresownej troski, od których zależy bezpieczeństwo,
zaufanie do samego siebie, zdolność do miłości, pilność oraz ukierunL. Kołakowski, Mini wykłady…, s. 52.
Tamże, s. 49. Dalej, w kontekście cnót, Kołakowski mówi o niewystarczalności wychowawczego teoretyzowania: „gdyby dziecko miało się nauczyć używania
noża i widelca przez czytanie skomplikowanej instrukcji pisanej, gdzie kąty nachylenia wszystkich palców byłyby wyliczone, rychło by się zniechęciło. Podobnie mało są
przydatne podręczniki cnót tam, gdzie tych cnót w życiu się nie widzi”. Tamże.
25 W. Brezinka, Wychowywać…, s. 225.
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kowanie moralne dziecka. Tylko wtedy, gdy doświadczy ono, iż jest
bezgranicznie kochane, będzie samo zdolne do zaufania podstawowego
i do miłości – nie tyko do miłości względem innych ludzi, ale także do
miłości kultury, której doświadcza przez rodziców, łącznie z ideałami
moralnymi (...). Dlatego też od rodziców przede wszystkim zależy, jakie
przekonania o wartościach młody człowiek nabywa. Mniej chodzi tu
o pouczające słowa, a bardziej o dobre, wzajemne zasady życia, pośród
których młodzi, w kontakcie ze starszymi i w oparciu o ich dobry przykład, uczą się automatycznie tego, co przystoi”26.
Wychowanie wyrastające z miłości konstytuuje jakościową swoistość bytowania człowieka, gdzie doskonałość istnienia wyraża się poprzez czyny świadome i wolne. Mówiąc o ideale, ze względu na godność
osobową człowieka, wspomniane czyny są na tyle dobre, na ile uznają
i potwierdzają ową godność człowieka, służą jego rozwojowi, urzeczywistniają szlachetne potencje. „Wypada w tym miejscu podkreślić [za
Karolem Wojtyłą], że miłość jest najpełniejszą realizacją tych możliwości,
które tkwią w człowieku. Potencjalność (od łacińskiego potentia – możliwość, możność, władza) właściwa osobie najpełniej aktualizuje się przez
miłość (słowo «aktualizuje się» od łacińskiego actus – czyn, doskonałość).
Osoba znajduje w miłości największą pełnię swego bytowania, obiektywnego istnienia. Miłość jest to takie działanie, taki akt, który najpełniej
rozwija istnienie osoby. Musi to być oczywiście miłość prawdziwa. Co to
znaczy miłość prawdziwa? To znaczy taka, w której realizuje się prawdziwa istota miłości, która zwraca się do prawdziwego (nie pozornego
tylko) dobra, i to w sposób prawdziwy, czyli taki, jaki odpowiada jego
naturze”27.
Skoro miłość, w kontekście czynów ludzkich, daje szansę najlepszego wyrażania siebie, a cnoty moralne mogą być ujmowane jako sprawności osoby, to cnota miłości wyłania się jako podstawowe i naturalne
zadanie człowieka: dla samorozwoju oraz dla procesów wychowawczych. Właściwie rozumiana miłość niesie w sobie moralne wytyczne
osadzone na takich cechach osobowości jak rozumność i wolność.
Wszystko po to, by miłość nie była nadużywana przeciwko dobru jednostki czy ogółu. U źródeł harmonijnie uzgodnionych ideałów osobowo26
27

Tamże, s. 225–226.
K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982, s. 77.
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ści z ponadindywidualnymi ideałami leży „dostateczna identyfikacja ze
wspólnymi zasadami życia, wiara w lekko wyidealizowany obraz
wspólnej tradycji i naturalna aprobata norm społecznych, urzędów i autorytetów tak długo, jak długo nie pojawią się ważkie argumenty przemawiające na ich niekorzyść”28. Cele wychowania muszą uwzględniać
przywołane okoliczności, mając na uwadze przekonanie, że najlepszym
działaniem afirmującym człowieczeństwo w relacjach interpersonalnych
jest miłość. Niezwulgaryzowana, ponaddeklaratywna, nieraz mozolna
i dokonująca się w codzienności, czynna miłość jawi się tutaj jako naczelna norma życia ludzkiego; naczelna norma moralności.
Łatwo jest mówić o miłości w odniesieniu do relacji rodzinnych,
szczególnie jeśli mamy na myśli tzw. dobre rodziny. Stosunkowo łatwo
jest ukazywać miłość jako fundament procesów wychowawczych w relacji rodzice – dzieci. Teoretyczne pojęcie cnoty, immanentnie ujmujące
cele oraz środki do nich wiodące, komponuje się z praktycznymi oczekiwaniami. Hasłem już na wyrost staje się miłość bliźniego w uniwersalnym znaczeniu. „Fakt, że hasło miłości bliźniego było hasłem na wyrost,
skłaniało do nadawania mu mniej wymagającego brzmienia. (...) Pośród
łagodniejszych wersji tego hasła szczególną popularność uzyskało zalecenie życzliwości ogólnej. Zalecenie to już przestało być zaleceniem na
wyrost, każdy bowiem zdobyć się może na życzliwość. Postawa życzliwości nie jest ani selekcyjna, ani ekskluzywna i może promieniować szeroko”29. W postawie życzliwości mniej widoczny jest podział na swoich
i obcych, a Władysław Bartoszewski, z sobie właściwym sposobem artykulacji, powie wręcz, że: „Nieżyczliwość jako sposób istnienia jest stanem wskazującym na dewiację”30.
Niezależnie jednak czy będziemy mówić o wychowawczym zaleceniu miłości, i będziemy posądzani o przesadny patos, czy będziemy
mówić o zaleceniu życzliwości, spotykając się z większą przychylnością,
możemy wskazać na określoną powinność działania, wyłaniającą się ze
sfery ideałów humanistycznych. Owa powinność zawsze wiąże się już
z nakazami i zakazami, mając na uwadze dobro nadrzędne, jakim jest
człowiek. Tak rozumiana norma staje się elementem koniecznym każdeW. Brezinka, Wychowywać…, s. 46.
M. Ossowska, Normy…, s. 168.
30 W. Bartoszewski, …mimo wszystko, Warszawa 2008, s. 256.
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go wychowania, zaś „niezdolność do zamknięcia się w określonych granicach jest symptomem choroby”31.
***
Najlepszym klimatem, jaki może roztaczać wokół siebie człowiek,
jest klimat miłości. Jeżeli człowiek rodzi się z miłości dwojga osób, jeżeli
jest wychowywany w atmosferze miłości; akceptacji, wspierania, życzliwości, jest wielce prawdopodobne, że sam, w sposób rozsądny i wolny,
taki klimat będzie uznawał za normalny i właściwy, promieniując nim
wokół siebie. Nie jest oczywiście powiedziane, że nie będą pojawiać się
problemy i różnego rodzaju niedogodności życiowe. Ale powtórzmy
jeszcze raz stare i znane słowa, w myśl których autentyczna miłość jest
jedynym zadowalającym rozwiązaniem złożonych problemów życia
i istnienia32. Prosta teoretyczna zasada jest często odwrotnie proporcjonalna do praktyki wziętej z życia codziennego. Tym bardziej przynaglenie powinno być silniejsze, skłaniając do wysiłków mających na celu
ustawiczne restytuowanie miłości. Tak rozumiana normalność (oparta
na cnocie miłości), osiągana w procesie wychowawczym, może najlepiej
przysłużyć się afirmowaniu ludzkiej godności. Nagrodą za miłość będzie
miłość – w myśl zasady: „Tylko wtedy cnota jest cnotą prawdziwie, gdy
nagrodą za cnotę jest sama cnota”33.

W. Brezinka, Wychowywać…, s. 47.
Trawestacja słów Fromma przywołanych w pierwszym akapicie.
33 L. Kołakowski, Mini wykłady…, s. 50.
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RESTORATION OF THE VIRTUES OF LOVE IN UPBRINGING –
THE SEARCH OF NORMALITY
(Norm)ality of today is becoming increasingly anachronistic. It relates also, or
primarily, to upbringing. The reason of this phenomenon is obviously complex.
However, given the authentic good of human, in the upbringing, there is a need to
cultivate what is the most significant in the tradition. We are thinking here primarily
about what is focused in Greek term arete (άρετή). Intellectual and moral courage are
subject to certain norms, that once satisfied, guarantee personal excellence, dignified
life. In this context, virtue of love considered, seems to be (using the language of
E. Fromm) most favourable to the one satisfactory answer to complex problems of
life and existence.
Translated by Anna Ratajewska

Maria Boużyk
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

MIŁOŚĆ JAKO CEL WYCHOWANIA
WE WSPÓŁCZESNEJ KULTURZE
Każde pokolenie ma „zadane” odkrycie tego, co jest aktualnym zagrożeniem dla formowania postaw miłości i sposobu ich urzeczywistnia.
Wyrastająca z namysłu filozoficznego aretologia od czasów bardzo odległych wskazywała na określone cele wychowania. Proponowała „siatkę”
sprawności-cnót uzdolniających człowieka do miłości. Teoria cnót posiadała wartość uniwersalną i ponadczasową, dzięki temu, że była konsekwencją poznania filozoficznego o formule realistycznej metafizyki.
Historia filozofii pokazuje jednak, że dyskurs filozoficzny odszedł od
tego sposobu prowadzenia refleksji nad rzeczywistością. Tym samym
aretologia straciła fundament ontologiczny. Można się zastanawiać, czy
w takim kształcie jest drogowskazem dla wychowawców?
Miłość potrzebuje przede wszystkim rozeznania przypisywanej jej
wartości, by mogła nie tylko intuicyjnie, ale i zgodnie z zasadami wiedzy
naukowej zostać uznana za postawę wychowawczo najbardziej pożądaną. Praktyka miłości potrzebuje teorii. Najgłębsze racje wartości czegokolwiek wskazuje filozofia. Na tym polega jej rola w kulturze intelektualnej. Tym może „służyć” pedagogice. Wartość cnoty wiąże się z naturą
ludzkiego działania. Rozumność i wolność człowieka rozgrywa się
w kontekście bytowym – tego, kim jest człowiek i czym jest świat. Kim
jest on jako byt-podmiot i co jest bytem-przedmiotem jego aktów. Tę
wiedzę wnosi poznanie filozoficzne.
Aczkolwiek prawda działania obnaża fałsz teorii, to jednak prawdziwość „poznania teoretycznego”, o ile staniemy na gruncie zapoznanej
filozofii klasycznej, jest czymś innym niż skuteczność czy użyteczność.
Obszar ludzkiego działania, z jego nastawieniem na dobro, oczywiście
uwzględnia prawdę, ale prawdę „poznania praktycznego”. Ta prawda
realizuje się inaczej niż w poznaniu teoretycznym (naukowym, np. filozoficznym). Jej sens nie polega na „uzgodnieniu myśli i rzeczy”.
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W praktyce ludzkiej „prawdziwość” ma swój ścisły związek z prawością pożądania, które jest głównym przedmiotem wychowania. Owa
„prawość” oczywiście nie dokona się w woli, bez „pracy rozumu teoretycznego” w jego rozpoznawaniu prawdy o dobru – w jego „uzgodnieniu się z rzeczą”. Dlatego w teorii cnót jest mowa o wprowadzaniu porządku
rozumu w to, co u człowieka nierozumne, tzn. w ludzkie pożądania.
Dla prowadzonej poniżej refleksji zasadnicze jest rozdzielenie problemu prawdziwości teorii cnót od prawdziwości wyborów, do których może ona prowadzić na drodze już określonych strategii wychowawczych wypracowanych w pedagogice. Tylko poprzez to rozróżnienie można zastanawiać się nad rolą tej teorii dla przeciwdziałania zagrożeniom praktyki miłości, które niosą obecne czasy.
Rozważania mają charakter refleksji filozoficznej wyznaczonej
trzema problemami. W pierwszej części zostaje ukazana złożoność problemu przywracania terminu „cnota” do współczesnego języka teorii
wychowania. Druga część koncentruje się na wyjaśnieniu wartości, którą
przypisuje się miłości. Trzecia podejmuje problem cnót potrzebnych
współczesnemu człowiekowi do tego, by potrafił troszczyć się o miłość.
W tej części szczególny akcent zostaje położony na cnoty roztropności
i cierpliwości. W ten sposób niniejsza analiza filozoficzna, mająca na celu
przyłączenie się do wysiłku ochrony miłości w kulturze, stanowi próbę
wykazania tego, co jest ważne w namyśle teoretycznym dla podjęcia
środków zabezpieczających miłość.
1.

Współczesna kultura – stare czy nowe cele wychowawcze?

Czy nadal zachowuje swoją ważność zestaw cnót kardynalnych,
który wypracowała, poczynając od starożytnej Grecji czy chrześcijańskiego średniowiecza, po czasy i miejsca nam bliskie, klasyczna filozofia1?
W niniejszych rozważaniach termin „filozofia klasyczna” jest użyty na oznaczenie
nie tylko filozofii konkretnego historycznego okresu (tj. od jej zarania do czasów nowożytnych), ale przede wszystkim ze względu na samo pojmowanie jej celu, przedmiotu
i metody (np. we współczesnych kontynuacjach tomistycznych). Zasadnicze dla tego sposobu uprawiania filozofii jest umieszczenie w centrum analiz problematyki metafizycznej.
Ten typ refleksji filozoficznej prezentuje współcześnie na przykład lubelska szkoła filozoficzna w KUL. W opinii S. Kamińskiego, jednego z najważniejszych metodologów tej
szkoły, filozofia jest metafizyką (zob. S. Kamiński, Jak filozofować?, TN KUL, Lublin 1989).
1
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Przychodzi na myśl na przykład praca naukowa o. Jacka Woronieckiego,
a szczególnie jego Katolicka etyka wychowawcza, która podejmuje refleksję
Arystotelesa, Tomasza z Akwinu. Dziś jednak i ta książka należy do
dziedzictwa przeszłości i jako taka w prezentowanych treściach staje się
problematyczna. Jednym słowem, czy można i czy warto wracać do mądrości kształtowania człowieka, którą niesie tradycja?
Możliwość rozumiem jako aktualność i atrakcyjność cnót dla
współczesnego człowieka w jego pracy autowychowawczej, jak i dla wychowawców i wychowanków. W tym sensie mamy prawo zapytać, czy
pedagogika jest zainteresowana przełożeniem ewentualnych oczekiwań
z poziomu praktyki na poziom refleksji teoretyczno-praktycznej. Możemy też zapytać, idąc myślą w kierunku przeciwnym, czy pedagogika jest
w stanie udostępnić nowym językiem opracowanych metod to, co ukryte
jest w owej mądrości tradycji?
Wartość jest związana przede wszystkim z prawdziwością, a nie
tylko stosowalnością, która jest zawsze bliższa pedagogice. Jeśli próbuje
się wrócić do tradycji i proponowanych w niej tez, trzeba zrozumieć nie
tylko jej prawdę, ale przede wszystkim jej zgodność z rzeczywistością.
Prawda, jako faktyczność, jest niedyskutowaną częścią historii kultury,
która zawsze dźwiga na sobie „czas” i „miejsca”. Dlatego zrozumienie
celów, które ludzie „gdzieś” i „kiedyś” wyróżnili jako ważne dla siebie,
stanowi tylko jedno z możliwych odniesień do tradycji. Drugie jest ponadczasowe i ponadkulturowe.
W tym określeniu „ponadczasowości”, „ponadkulturowości” nie
chodzi o jakąś idealizację historii, ani o uogólnienie odpowiadające
współczesnej ideologii multikulturowości. To określenie jest natomiast
związane z kolejnym nie mniej problematycznym pytaniem o zasadność
myślenia metafizycznego, które ma swoje źródła w perypatetyckiej filozofii. Czy umiemy uznać wartość filozofii, która mówi o bycie jako bycie,
a więc która docieka tego, co czyni rzeczywistość rzeczywistą? Tymczasem bez tak określonego aspektu badawczego trudno przekroczyć niebezpieczeństwo płynące z uogólnień typu: „co było dobre dla nich
w przeszłości, będzie dobre i dla nas”. Tradycja może okazać się krępującym gorsetem dla teraźniejszości.
Praktyka życia, przynajmniej co jakiś czas, wymusza na człowieku
spojrzenie w przeszłość i w przyszłość. Ludzie odpowiedzialni za kultu-
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rę zazwyczaj czynią świadomie to swoją praktyką. O ile chce się w wolności powrócić do wartości proponowanych wcześniej (dawno lub bardzo dawno temu), trzeba zrozumieć ich prawdziwość. W tym procesie
„rozpoznawania” nie chodzi o twórczą stylizację znajdującą wyraz
w modzie „na epokę”. Ta oczywiście jest możliwa i rzeczywiście w obszarze ludzkiej twórczości bywa inspirująca. Jednak w przypadku
kształtowania wychowawczego człowieka kostium epoki prędzej czy
później okaże swoją zewnętrzność. Cnota pozostanie tylko mało istotnym dodatkiem kulturowym, sztafażem uzupełniającym zasadniczy krajobraz ludzki.
Każdy „powrót-renesans” (każde neo-), który pojawia się w kulturze i ma być czyś więcej niż modą, wyrasta z utożsamienia się z celami,
które kiedyś sobie wyznaczano, i z formami działań, które kiedyś podejmowano. Jednak trzeba pamiętać, że odrodzenie przeszłości może
dokonać się tylko w zakorzenieniu i z pozycji doświadczenia teraźniejszego. „Teraz” jest punktem odniesienia dla „przedtem”. W ten sposób
otwierają się dalej dwie możliwości formowania stosunku do „przedtem”. Po pierwsze unowocześnianie dorobku przeszłości może być dokonywane poprzez wewnętrzną ingerencję w zapis, który ona pozostawiła. Po drugie może polegać na zabezpieczeniu tego zapisu na drodze
zrozumienia eksplikacyjności tworzących go pojęć. Jednak unowocześnianie, niezależnie od przyjętej formy, musi dokonywać się ostrożnie.
Nie chodzi przecież tylko o uzupełnienie języka o zapomniane słowo, ale
także o przywrócenie jego zapomnianego znaczenia.
Jeśli dostrzega się potrzebę powrotu do tradycji, w formie wspomnianego neo-, jest to jakiś sygnał dystansowania się do czasów najbliższych i nawiązywania do minionych. Teoria cnót stanowi intelektualną
„własność” klasycznej filozofii, która to filozofia raczej nie należy dziś
do wiodących nurtów. Powstaje więc pytanie, czy rzetelne opracowanie
pedagogii opartej na tej teorii nie stawia przed pedagogiką zadania polegającego na zwróceniu uwagi na antropologię i teorię rzeczywistości,
która ma jej towarzyszyć – oczywiście o ile „unowocześnienie” jej samej
będzie polegało na trosce o przybliżenie współczesnej kulturze znaczenia, a nie tylko słowa „cnota”, „cnota kardynalna”, „cnotliwość”,
„sprawność moralna”.
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Znak powrotu do tradycji daje się dostrzec w tym, że mimo braku
metodologicznych podstaw próbuje się wprowadzać te słowa w teorię
wychowania, by zabezpieczać to, co niezbywalne dla kultury człowieka.
Kultura cnót stanowi bowiem część historii wychowania – szczególnie
chrześcijańskiego. Z nią jest też na ogół kojarzona. Dlatego we współczesnej świadomości częściej łączy się ją ze sferą religii, a nie z refleksją filozoficzną. Widać to i w myśleniu potocznym, i naukowym. Można obserwować zjawisko wspomnianego unowocześniania tradycji poprzez
„interwencję wewnętrzną” – poprzez zmianę metody naukowego badania. Chociaż więc termin „cnota” zaczyna powracać w języku tak innych
niż filozofia nauk2, jak samej filozofii3, to używanie go nie jest wewnętrznie zintegrowane z filozoficznym poznaniem, którego był i nadal
jest on własnością.
Sens naukowego używania jakiegokolwiek terminu, w tym terminu
„cnota”, płynie z tego, że ma on wartość eksplikacyjną, a ta wiąże się
z przyjętą formułą poznania naukowego, np. filozoficznego. Gdy mówimy o terminie „cnota”, to swoje znaczenie zawdzięcza on filozofii klasycznej i oznacza moralną sprawność. Takie znaczenie oczywiście nadaje
się do zastosowania w naukach humanistycznych, ale jego prawdziwość
ma swoje źródło w poznaniu, na gruncie którego „dostało” swoją wartość poznawczą. Filozofia klasyczna, tzn. filozofia o formule realistycznej metafizyki, wyjaśniając rzeczywistość ludzkiego działania, posługuje
się pojęciem sprawności (fizycznej, intelektualnej, twórczej, moralnej),
a w odniesieniu do usprawniania władz pożądawczych – współczynnika
ludzkiego działania moralnego – używa właśnie terminu „cnota”. Ten termin nadal w takim znaczeniu pojawia się u osób, które starają się kontynuować filozofię klasyczną4.
Jest on związany z całym sposobem wyjaśniania rzeczywistości,
który jest charakterystyczny dla metafizyki perypatetyckiej. Użycie terminu „cnota” ma sens w łączności z innymi terminami tej metafizyki,
D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, przeł. A. Jankowski, wyd. Media Rodzina, Poznań 2007, s. 18.
3 A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, przeł. A. Chmielewski, PWN, Warszawa 1996.
4 Zob. np. książki autorstwa M.A. Krąpca: Ja-człowiek; U podstaw rozumienia kultury; Człowiek jako osoba; Ludzka wolność i jej granice.
2
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tj. tymi, które wyjaśniają rzeczywistość jako taką. Są to pary terminów
mówiące o strukturze bytu: akt – możność, substancja – przypadłość,
forma – materia, istota – istnienie. Te terminy znajdują zastosowanie
w wyjaśnieniu innych kategorii bytów, np. człowieka, jego działań i rezultatów tych działań. Gdy więc w antropologii filozoficznej mówi się
o sprawności, oznacza to urzeczywistnienie, ze względu na określone
przedmioty, możności tkwiących we władzach duchowych człowieka.
Metafizyk powie, że ma się do czynienia z wyłanianiem określonych
aktów, które swoją rzeczywistością ubogacają człowieka w różnych sferach: fizycznej, moralnej, intelektualnej, twórczej. Sprawność jest trwałą
dyspozycją, stanem, a więc pewną przypadłością jakościową substancji5. Jest właściwością, która jest w trwałym posiadaniu i niełatwo się
zmienia. O ile jest mowa o sprawnościach (stanach) duchowych, używa
się terminu: cnota intelektualna, moralna, czy umiejętność wykonania
dobrego-pięknego dzieła. W ścisłym sensie termin „cnota” jest odnoszony do obszaru moralności.
Podmiotem cnoty jest władza duszy. Dlatego cnotę definiuje się jako doskonałość władzy6. Jest ona sprawnością w działaniu, a działanie
pochodzi od duszy za pośrednictwem władz. Cnota więc przysposabia
do tego, co najlepsze, a więc do celu, który jest działaniem, albo rezultatem działania. Działanie pochodzi od duszy właśnie ze względu na jej
władze7.
Powyższe, bardzo wybiórcze, zaprezentowanie języka filozofii klasycznej powinno już uświadomić łańcuch powiązań, które są wynikiem
zastosowania konkretnej metody badawczej. Termin „cnota” potrzebuje
terminu „sprawność”, który wiąże się z terminami: możność, akt,
przypadłość. Także domaga się rozumienia znaczeń „władza duszy”,
„dusza”, „jedność psychofizyczna”. Metafizyk powie: władze są w duszy źródłem działania, ale razem z ciałem8. Pełne podjęcie tematu ludzkiego działania, które przy rozumieniu sprawności-cnoty się pojawi, potrzebuje jeszcze innych metafizycznych pojęć, np. pojęcia realnej różnicy
między elementami bytowymi. Dążąc do uniesprzecznienia ludzkiego
Arystoteles, Kategorie, 8 b 27: „stan jest rodzajem jakości”.
STh 1–2, 56, 1c.
7 Tamże.
8 Tamże.

5

6
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działania metafizyk, między innymi, posłuży się pojęciem „realnej różnicy substancji od przypadłości”.
To pojęcie jest potrzebne do tego, żeby pokazać, że skoro działanie
nie jest substancją, ale przypadłością (bo raz jest, a raz go nie ma), stąd
jego źródło też nie jest substancją, ale przypadłością (nazwa się ją władzą, inaczej „możnością działania”) i ona realnie różni się od duszy jako substancji. Mimo wspomnianej realnej różnicy między duszą i jej
władzami, władze są jej emanacją, a nie czymś odrębnym od duszy.
Właśnie dlatego działania doskonalą duszę. Dlatego mówi się o cnotach
duszy, czy po prostu o doskonałości duchowej człowieka9.
Dlatego też metafizycznie wyróżnia się tyle władz, ile jest niesprowadzalnych do siebie działań: władze wegetatywne, zmysłowe
(poznawcze i pożądawcze), umysłowe (poznawcze i pożądawcze). Żeby
wprowadzić w niniejszy wywód jeszcze kolejny termin metafizyczny
odnoszący się do rozumienia terminu „władza”, wystarczy jeszcze nazwać ją, wyżej wspomnianą, aktywną możnością działania. Władza jest
bowiem skierowana na działanie (akt) i to ono (ten akt) decyduje o jej
zgatunkowaniu. W sumie zgatunkowanie dzieje się ze względu na
przedmiot działania (aktu), bo nie ma działań (aktów) bezprzedmiotowych.
Ponadto nadmieniona relacja duszy i ciała, rozumiana w kategorii
jedności psychofizycznej, pojawia się w metafizyce między innymi
w związku z wyjaśnieniem wewnętrznego doświadczenia działania
człowieka jako działania „w” ciele i „przez” ciało. Ta relacja wymaga
eksplikacji między innymi takich terminów jak „forma”, „materia”. Pojawiają się kolejne konieczne dla rozumienia cnoty pojęcia: dusza jako
forma ciała czy dusza jako akt w porządku istoty, dusza jako możność
w porządku bytu (człowieka jako bytu). Tymczasem pojecie duszy jest
jednym z bardziej nieczytelnych pojęć dla współczesnego naukowca
humanisty. Jego sens jest albo w ogóle kwestionowany10, albo daleki od
klasycznego rozumienia, bo funkcjonalny, a nie substancjalny. Dlatego
zastępuje się ten termin terminem „świadomość” (od Kartezjusza) czy

Tamże.
Zob. np. F. Crick, Zdumiewająca hipoteza, czyli nauka w poszukiwaniu duszy,
wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 1997.
9

10
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terminem „osoba jako nosiciel wartości” (filozofia dialogu), czy nawet
bardziej psychologicznymi terminami „życie psychiczne”, „inteligencja”11.
Brak jasności dotyczy też samego terminu „władza duchowa” czy
terminów oznaczających konkretne władze duchowe. Powrót do nich
nasuwa niebezpieczeństwa płynące z niewłaściwej interpretacji, po tym,
jak zaprzestano stosowania ich w humanistyce. Rolo May, amerykański
psycholog, w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku pisał o pojawiającym się w jego czasach problemie decyzyjności człowieka. Wskazywał,
że źródło tego, czego doświadcza się współcześnie, a co przejawia się
trudnością w kochaniu, leży w braku naukowego pojęcia „woli”. Winił
za to psychologów (m.in. Freuda)12. Niewątpliwie atrofia pojęcia woli
w przestrzeni naukowego opisu rzeczywistości przenosi się na trudności pojmowania własnych działań przez człowieka, a tym bardziej na
myślenie pedagogiczne o formowaniu człowieka.
O ile w czasach „wiktoriańskich”, poprzedzających uruchomienie
krytycznego stosunku do cnót, pojmowano wychowanie w kategorii
„łamania” człowieka siłą woli pod dyktando rozumu, o tyle czasy następujące po nich, utrwalając kolejne nieprawdziwe rozumienie cnoty, zadecydowały o tym, że dziś terminy „cnota”, „wola”, „rozum” już niewiele mogą wyjaśnić. O ile więc czasy „wiktoriańskie” usprawiedliwiały
myślenie o cnotach jako o umiejętności wprowadzenia w czyn zaplanowanego działania siłą woli, o tyle czasy późniejsze nie dostrzegały w cnocie
nic poza powierzchowną etykietą, krępującą gorsetem, który skrywa ludzkie namiętności człowieka.
Podsumowując tę część rozważań należy zaznaczyć, że wszystkie
elementy metafizycznego poznania, które zostały przywołane, nie miały
na celu skomplikowania prowadzonego wywodu. Celem było uświadomienie trudności, które towarzyszą procesowi ewentualnego unowocześniania pojęcia cnoty. Jest to o tyle ważne, że jeśli chce się z teorii cnót
uczynić jakiś „program” wychowania, to aczkolwiek pedagogowi nie
jest potrzebna znajomość całej filozoficznej procedury badawczej, niemniej powinien wiedzieć, jaki jest głębszy (tzn. metafizyczny) kontekst
Zob. np. M. Krąpiec, hasło dusza ludzka, w: Leksykon filozofii klasycznej, TN
KUL, Lublin 1997, s. 131–133.
12 R. May, Miłość i wola (1969), tłum. H. i P. Śpiewakowie, Dom Wydawniczy
Rebis, Poznań 1998, s. 7–30.
11
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użycia takiego terminu jak cnota. Dlatego pojawia się pytanie o to, czy
można powracać do pojęcia cnoty bez powrotu do klasycznej metafizyki.
Czy rzeczywiście stare cele wychowawcze, tj. model aretologiczny wychowania, mogą być paideią współczesności?
Cnota w ścisłym znaczeniu to zespół aktów, które powodują nie
tylko wykonanie czegoś dobrego, ale sprawiają, że człowiek, który je
wykonuje, staje się dobry. Cnota moralna może dotyczyć uczuć lub działań woli13. Jej przedmiotem jest to wszystko, co rozum może opanować14.
Dlatego określa się ją jako uznanie zasad rozumu, czyli zwrócenie się ku
dobru rozumnemu lub uporządkowanie siebie zgodnie z zasadami rozumu. Cnót moralnych jest wiele. Podstawą ich zróżnicowania jest
różny stosunek przedmiotów działania i uczuć do rozumu15. Wśród
nich na uwagę zasługują te, które warunkują prawość ludzkich pożądań.
Nazywa się je głównymi (kardynalnymi)16. Wyrażają one doskonałość
sił pożądawczych dzięki uczestnictwu w „owocach pracy” rozumu. Ze
względu na ich podmioty-władze (rozum praktyczny, wola, popędy:
podstawowy i waleczny) wyróżnia się: roztropność, sprawiedliwość,
umiarkowanie i męstwo17.
Przedmiotem cnót moralnych (także umysłowych) jest to, co ludzki rozum może zrozumieć18. Cnota jest tym, co doskonali człowieka, jest
realizacją życia zgodnego z ludzką naturą, a więc cnota jest drogą do życia spełnionego i szczęśliwego. Właściwe filozofii klasycznej pojęcie
natury jako działania właściwego danemu bytowi to ramy metafizycznego myślenia także o człowieku, ze względu na które można mówić
o cnotach jako drodze do szczęścia. Pojęcie natury (i natury ludzkiej) od
dwóch wieków nie jest kategorią myślenia filozoficznego. Dlatego, o ile
pedagog chce się posługiwać terminem cnota, powinien wyraźnie zaznaczyć, z jakiej antropologii filozoficznej korzysta.
Antropologia filozofii klasycznej, dzięki metafizycznej perspektywie stosowanego w niej myślenia, buduje „rusztowanie” poznawcze
STh, 1–2, 60, 1-5.
STh, 1–2, 59, 4.
15 Tamże, 1–2, 60, 5.
16 Tamże, 1–2, 61.
17 Tamże, 1–2, 61, 2.
18 Tamże, 1–2, 62, 2.
13
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dla teologicznej antropologii. Dlatego można mówić o komplementarności obydwu ujęć, a termin „cnota teologiczna” (boska, wlana) nie tworzy sprzeczności w myśleniu filozoficznym o człowieku. Cnoty teologalne (wiara, nadzieja i miłość) są dodanymi (łaską) człowiekowi usprawnieniami jego rozumu (wiarą) i woli (nadzieją i miłością), aby pożądał
Boga – pełni Prawdy, Dobra i Piękna. Są drogą do celu ostatecznego.
Cnoty naturalne w interpretacji filozofii klasycznej, ze względu na zmiany w metafizyce wprowadzone przez Tomasza z Akwinu, też są rozpatrywane w innej perspektywie niż u Arystotelesa.
E. Gilson komentując podejmowane przez Tomasza zagadnienie
cnót, zauważa, że nawet gdy rozpatruje on cnoty moralne, to ze względu
na istotne dla chrześcijaństwa wydarzenie Wcielenia i Zmartwychwstania inna jest funkcja cnót kardynalnych w życiu człowieka19. Można więc
powiedzieć, że ustawia Ono także rozważania filozoficzne w innej niż
u autorów przedchrześcijańskich perspektywie. Prawda poznania naturalnego spotka prawdę Objawienia. Wcielenie i Zmartwychwstanie jest
czasem całkowitego przeobrażenia człowieka. Tajemnica przebóstwienia
ludzkiej natury w osobie Jezusa Chrystusa rozpoczęła nową historię
międzyludzkich relacji. Zostały one zanurzone w miłości Boga. Przesunięcie ostatecznego celu ludzkiego życia nadało życiu moralnemu chrześcijan inny sens.
Człowiek, by osiągnąć nadprzyrodzony cel – by przerosnąć własną
naturę – potrzebuje łaski. Potrzebuje nie tylko wlanych cnót teologicznych, ale cnót moralnych żywiących się nadprzyrodzonością. Z „teologicznych” płynie siła do pełnego urzeczywistnienia natury. Moralność
bez religii, według Tomasza, jest wprawdzie możliwa, ale dla chrześcijan
– niedorzeczna. Summa Teologiczna opowiada więc o naturze, ale już
w blasku Transcendencji wkraczającej w historię ludzkiego czasu. Opowiada o duchowości, która żywi się Chrystusem.
Dlatego metafizyczne uzasadnienie jedności poznania naturalnego
i płynącego z wiary jest ważne szczególnie dla pedagogiki chrześcijańskiej. Filozofia klasyczna kontynuuje myśl Tomasza z Akwinu. W antropologiach związanych z innym typem myślenia filozoficznego rozdzielność wiary i rozumu może mieć formę wykluczającą, bądź może koncenE. Gilson, Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, przeł. J. Rybałt, IW PAX, Warszawa 1998, s. 348.
19
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trować się głównie na różnicy wiary i rozumu, a ich komplementarność
przesuwać na poziom myślenia teologicznego czy konfesyjnego. Dlatego
sama komplementarność nie musi być pojmowana w duchu Tomaszowego rozdziału prawd na revelatum i revelabile. Wpływa to także na filozoficzną interpretację religii i realizowaną ludzkim życiem świętość,
a więc i na miłość będącą zapisem świętości. W filozofii klasycznej, ze
względu na obecne w niej metafizyczne rozumienie rzeczywistości, sama
religijność człowieka jest interpretowana nie tylko od strony podmiotowej (doświadczenia religijnego), ale przedmiotowej (istnienie Boga osobowego)20.
Te wszystkie różnice w interpretacji relacji poznania naturalnego
i wynikającego z łaski, a więc wyrastające z tez epistemologicznych danego systemu filozoficznego, przełożą się na rozumienie relacji cnót naturalnych i nadnaturalnych, na filozoficzną interpretację świętości ludzkiego życia i sfery sacrum w kulturze. Współczesna kultura wychowania,
w tym pedagogika, o ile chce wprowadzać teorię cnót w dyskusje nad
wychowawczymi zadaniami i środkami, potrzebuje nie tylko przywrócenia świadomości metafizycznej, która traktowała cnoty jako integralną
część myślenia o człowieku w perspektywie bytowej, ale także potrzebuje krytycznego odniesienia się do paradygmatu filozofii nowożytnej, która oderwała aksjologię od teorii bytu. W przeciwnym razie nie można
przywrócić „starych” celów wychowawczych. Neo-aretologia jedynie
w sposób powierzchowny będzie nawiązywać do tradycyjnej aretologii.

2.

Miłość jako temat refleksji filozoficznej

O ile poprzednia część rozważań miała za cel uświadomienie złożoności problemu przywrócenia terminu „cnota” do współczesnego języka
teorii wychowania, o tyle ta część będzie koncentrować się na podstawowym zadaniu wychowania, a więc na przygotowaniu człowieka do
bycia w społeczeństwie przy zachowaniu jego osobowej integralności.
Ważne jest bowiem, by wolność jednostki, bezwzględnie zasługująca na
szacunek społeczności, mogła jednak u człowieka przekraczać jego skoncentrowanie na sobie samym. Celem nadrzędnym wychowania jest więc
20

Z. Zdybicka, Człowiek i religia, RW KUL, Lublin 1984, s. 209–319.
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wychowanie do wolności, które jest zarazem wychowaniem do miłości:
miłości siebie samego i miłości drugiego człowieka. Wartość miłości,
ujawniająca się w postawach, które świadczą o nierozerwalności tych
aspektów, jest szczególnie zadana kulturze o tendencjach indywidualistycznych, konsumpcyjnych, nastawionych na wydajność, efektywność.
Słowem, pojawia się jako problem, który potrzebuje mądrego rozwiązania na poziomie i teorii wychowania, i roztropnej praktyki.
Istotne jest wyważenie relacji między miłością siebie a miłością drugiego człowieka. Bez tej równowagi trudno jest mówić o miłości jako
o konsekwencji wewnętrznej harmonii człowieka, a tym bardziej o cnocie miłości wlanej, która nie niszczy ludzkiej natury, ale ją podnosi do
wymiaru nadnaturalnego. Proces wewnętrznej integracji, dokonujący się
w człowieku pod wpływem łaski, nie dzieje się wbrew człowiekowi. Nie
jest wyręczaniem człowieka w jego pracy nad sobą. Miłość bliźniego jest
czytelna w świetle wolności, która przyniósł Chrystus. Jest kroczeniem
w Jego miłości, ale ludzkim kroczeniem, tzn. z wysiłkiem całego życia.
Chrześcijaństwo nie obiecuje prostych rozwiązań, gdy głosi, że nie
tylko przyjaciel, ale i nie-przyjaciel może być miłowany. Miłość potrzebuje wychowania, a to dokonuje się w konkretnym czasie i miejscu. Dotyczy konkretnego człowieka. W procesie wychowawczym też jest pamięć o bożej pedagogii. Bóg prowadzi człowieka. Wychowawcachrześcijanin i wychowanek-chrześcijanin mają tego świadomość. W ten
sposób u podstaw ich relacji są zaufanie i życzliwość. To tworzy środowisko myślenia o dobru, ku któremu człowiek jest wychowawczo prowadzony i w którym jest prowadzony. Tu dokonuje się też rozpoznanie
sytuacji równowagi między zbytnią troską o siebie i o innych.
Altruizm i egoizm są postawami, którymi człowiek wyraża swój
stosunek do drugiego człowieka. I choć bez specjalnych wyjaśnień czuje
się przynaglenie, by być wobec drugiego człowieka bezinteresownym, to
doświadczenie siebie jako bytu zamkniętego w granicach własnego ciała
domaga się dbałości o tę całość, którą się jest. Z drugiej strony ludzkie
bycie w społeczności jest kolejną oczywistością. Tak więc miejsce dla innych „ja”, jakaś świadomość trwającego „my”, uczestniczenia w tym
„my” każe zapytać o to, jak ten inny – drugi „ja” ma być przyjęty przeze
mnie, jak „ja” może oczekiwać, że zostanie przyjęte przez niego. Znalezienie odpowiedzi dla tych niepewności związane jest z rozpoznaniem
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siebie w drugim, chociaż nie ze względu na prostą identyczność, ale na
osobową równość w różnorodności jednostkowych cech oraz na świadomość daru swojego bytu – darmowość istnienia. Miłość jest odpowiedzią na te dwie prawdy: prawdę równości i prawdę daru.
Metafizycznie stwierdza się i wyjaśnia odrębność każdego ludzkiego bytu. Gdyby pozostać tylko przy terminie „odrębność”, to można by
było powiedzieć, że metafizycznie jest się egoistą, bo człowiek jest zamknięty w swojej substancjalności. W pożądaniu, wyłaniającym się z każdego człowieka jak ze swoistego centrum, cały świat wydaje się przedstawiać jako „dla niego”. Niemniej w ludzkiej naturze leży ten rodzaj ruchu, przemiany woli, który ustanawia intencjonalną bytowość miłości.
Miłość ludzka nie jest substancjalna, ale intencjonalna i jako przypadłość
ludzkiego bytu może otwierać jedną osobę na drugą osobę.
Analiza struktury aktu miłości prowadzona przez Tomasza
z Akwinu pokazuje, że starał się on ten akt zestawić z innym ludzkim
aktem, tzn. poznaniem21. Kresem wsobnego działania intelektu jest pojęcie, a kresem wsobnego działania woli jest miłość. Miłość jako byt to
„coś” wyłonionego w woli. Jej bytowość (bytowość miłości) polega na
działaniu. Miłość bytuje na sposób działania. W działaniu ma się zawsze
do czynienia z jakąś relacją do przedmiotu. Dlatego miłość bytowo będąca działaniem ma zawsze odniesienie do swego przedmiotu. Miłością
podmiot miłujący zostaje pociągnięty do przedmiotu umiłowanego. Miłość jest tym, „przez co” człowiek styka się z przedmiotem, czyli
„przez co” wola działa (id quo voluntas operatur).
Istnieje pewna analogia między pojęciem-kresem poznania a miłością-kresem przemiany woli. Nie należy zapominać jednak o ich różnicy.
O ile pojęcie jest pośrednikiem w stosunku do poznawanego przedmiotu zewnętrznego oraz jest tym, co jest poznawane, bo posiada treści, to
miłość jako istniejąca w woli nie ma w sobie treści. Pojęcie istnieje
więc „na sposób” rzeczy, miłość – nie. Ona nie jest tym, co bezpośrednio się kocha. Bezpośrednio jest kochany sam przedmiot. Miłość to impuls, który nakłania podmiot do połączenia się z przedmiotem umiłowanym. Jest pewnym trwałym „ciążeniem” do umiłowanego przedmiotu.
M.A. Krąpiec, Struktura aktu miłości u św. Tomasza z Akwinu, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 1959, t. 6, s. 135–154.
21
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Ciążenie, które jest wywołane w woli przez przedmiot, nie polega
na wyłonieniu w woli, jak w procesie poznania, jakiegoś podobieństwa. Określając to, co dzieje się w ludzkim pożądaniu, Tomasz rezygnuje
z terminów typowych na określanie poznania (transformatio, informatio,
formatio), bo wyrażają one „podobieństwo rzeczy” w intelekcie. Przemiana w woli to raczej przystosowanie-współmierność do przedmiotu ukochanego. Tomasz decyduje się więc użyć słów oznaczających jakieś „dopasowanie”: coapto, consonatia, convenientia, connaturalitas, aptituudo.
Chcąc mówić o miłości, ale w związku z tematem doskonałości duchowej zapisanej teorią cnót, także trzeba umieć zobaczyć to w perspektywie Tomaszowej metafizyki. Przytoczona powyżej analiza miłości odwołuje się do przywoływanej już wcześniej struktury bytu. Można wydobyć wagę najbardziej fundamentalnego złożenia bytowego z istoty
i istnienia. Miłość jest pożądaniem esse bytu. Dla człowieka to pożądanie jest rozumne, tzn. ze względu na poznanie. Akt miłości splata się
z aktem poznania, w Bogu jest jednym aktem. Akt stwórczy to miłująca
myśl Boga. Człowiek swoją miłością odpowiada na wartość bytu stworzonego przez Boga.
Dlaczego człowiek w miłości otwiera się na drugiego człowieka?
Człowiek jest dla człowieka dobrem proporcjonalnym. Ta równość wartości ustanawia porządek jedności, który w optymalnym rozwoju miłości prowadzi do altruizmu na poziomie przeżywania siebie przez
danego człowieka, a w relacji do drugiej osoby będzie się realizował
postawą służby. Równość osób „upomina się” o człowieka w każdym
jego działaniu. Jest sztuką, której się trzeba uczyć. Rozpoznanie prawdy
o jakości osobowej równości w istnieniu i uszanowanie jej w odpowiedzi, którą daje się ze względu na samą obecność drugiego, to właśnie
miłość bezinteresowna. Za bezinteresowną obecność drugiego nie można zapłacić. W altruizmie jest napięcie między spotkaniem siebie i spotkaniem innego. Jest odkrycie swojej zależności od niego w stawaniu się
osobową pełnią.
W tym dopasowaniu spotyka się bowiem własną „prawdziwą miarę”. Metafizyka klasyczna rozumie to jako rozpoznanie prawdy o bycie
istniejącym samoświadomie, istniejącym dla siebie, a nie dla czegoś.
W człowieku pożądanie może mieć dwojaki charakter. Może być miłością pożądliwą, a więc miłością do dobra ze względu na jedność samego
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człowieka – podmiotu, bądź może być właśnie miłością wychodzącą poza siebie, by niejako zjednoczyć się z przedmiotem-dobrem. W pierwszym wypadku przedmiot jest traktowany jak własność (środek) przyporządkowany podmiotowi, w drugim jest rozpoznany jako inne „ja” –
jako osoba.
W opisie spotkania drugiej osoby, w zaznaczonej bezinteresowności, jest przede wszystkim stwierdzenie tego faktu i próba odtworzenia
go w słowach. Gabriel Marcel wskazuje, że człowiek wyróżnia się szczególną inklinacją – inklinacją do drugiego osobowego „ty” (w głębi także
do Ty-Absolutu)22. Jest więc w ludziach jakaś podatność do bycia z innymi i ona domaga się w nich tego przekraczania siebie i szukania więzi
z drugą osobą. Ona wyraża się już samą ich osobową obecnością. Marcel
mówi o „apelu-zaproszeniu” jednej ludzkiej „subiektywności” przez drugą
ludzką „subiektywność”. Ludzie to „zaproszenie” komunikują sobie całą
symboliką ciała. Odbiór tego „apelu” wymaga pokory i jest też okazją
dla człowieka do odkrywania siebie dla siebie samego, do odkrywania
swojej subiektywności i swojej niewystarczalności. W tym odkryciu siebie rodzi się gotowość udzielenia się innemu – do ofiarowania. Ten ruch
wymaga myślenia o innym i o sobie poza kategorią „posiadania”.
Darmowość jest cechą miłości, dlatego domaga się w człowieku zaprzestania postrzegania siebie samego jako zbioru przymiotów, jako
właściciela tego wszystkiego, co jest jego. Myślenie w perspektywie
„mieć” urzeczowia stosunek człowieka do samego siebie. On, jego byt są
czymś na kształt mienia, które można posiąść, które z trudem się zdobywa, które można określić ilościowo i które jest utracalne. Człowiek kocha wtedy siebie i drugiego człowieka „za coś”. Kochając go w ten sposób, ustala też identyczną perspektywę oceniania siebie. Też kocha siebie
– „za coś”. O ile ten sposób myślenia o sobie i drugim staje się egzystencjalnym wzorcem zachowań, będzie się mówić o ludzkim egoizmie. Skala tego zjawiska może przybrać wymiar ogólnokulturowy. Wtedy
wzbudza niepokój ludzi odpowiedzialnych za kulturę. Jest wyzwaniem
wychowawczym i pedagogicznym przy opracowywaniu metod, programów wychowawczych dostosowanych do wymogów rzeczywistości
społecznej.
G. Marcel, Być i mieć, przeł. P. Lubicz, IW PAX, Warszawa 1962; tenże, Homo
viator, przeł. P. Lubicz, IW PAX, Warszawa 1984.
22
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Współczesny indywidualizm, stając się kanonem kulturowym, musi
rodzić pytania o ochronę dobra osoby. Tym bardziej że kultura krajów
tzw. „rozwiniętych” jest kulturą przysłowiowego dobrobytu, w której
wartość pracy musi być nieustannym przedmiotem refleksji, by ochronić
godność osoby. Tak więc temat miłości w jego zakorzenieniu w naturze
człowieka – w jej rozumnej wolności – dotyka także innych problemów
związanych z rozpoznaniem obiektywnego dobra. Cnoty jako usprawnienie poszczególnych władz do działania zgodnie z owym dobrem dotykają wszystkich wymiarów osobowego życia. Cnota jest potrzebna
w każdym osobowym działaniu, by człowiek umiał zatroszczyć się
o swoją godność. Z tej perspektywy umiar, męstwo, roztropność i sprawiedliwość w odniesieniu do sensu pracy można traktować jako niezbędne do kształtowania kultury miłości – kultury „być”. Z tej perspektywy wychowanie do tych cnót przygotowuje człowieka do otwarcia się
na działanie Ducha Świętego, pod wpływem Którego człowiek przekracza „świadomość sługi Prawa”. Staje się przyjacielem Boga. Wtedy dopiero, jak zauważył św. Augustyn, kocha i robi, co chce.
Nie należy, więc mylić egoizmu z tym, że człowiek chce i potrzebuje
być docenianym przez innych za swoje zdolności i przymioty. To pragnienie jest bardzo ważne, ale nie pierwotne. Powinno być przeżywane
w perspektywie osobowego istnienia. Rozwój i doskonalenie są częścią
osobowego bycia. Jednak człowiek będzie utwierdzać się w narcystycznym przeżywaniu siebie, o ile nie stanie się pokorny. Człowiek będzie
egoistą bez perspektywy egzystencjalnej, którą aktami pokory wnosi
cnota umiarkowania, tzn. aktami działania ze względu na rozpoznaną
wartość „nie-absolutności” ludzkiego bytu. Gdy dziś zaznacza się potrzebę powrotu do tradycji aretologii, trzeba zastanowić się, na czym ma
polegać troska o właściwe przełożenie tej teoretycznie dostrzeżonej
zależności na konkretne strategie wychowawcze, które byłyby „odpowiednie” dla współczesnej mentalności. To wyznacza jedno z ważniejszych zadań pedagogicznych.
J. Pieper słusznie zauważał, że nie można oddzielić „bycia” od „ bycia takim oto”23. Podążając za odkryciami dawnych chrześcijańskich myślicieli – św. Augustyna, św. Tomasza – Pieper podkreślał silne złączenie
23

J. Pieper, O miłości, tłum. I. Gano, IW PAX, Warszawa 1993.
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tych dwóch stron w każdym człowieku. W miłosnym spojrzeniu na kochaną osobę przeżywa się je łącznie. Niemniej istota miłości ukryta jest
przede wszystkim we wrażliwości na istnienie (na „być”) drugiej osoby.
Gdy miłość się rozwinie, ogarniając akt istnienia tworzący osobę, przymioty przestają być pierwszoplanowe. Pragnie się po prostu, by drugi
był. Ten namysł nad wagą egzystencjalnego „być” bardzo mocno uobecnia się w myśli Tomasza z Akwinu. Współczesna filozofia klasyczna
nawiązuje do jego ustaleń, co warto przypomnieć pedagogice. Może się
bowiem wydawać, że na przykład „filozofia dialogu” wyjaśnia wspomnianą zależność głębiej. Tymczasem ze względu na wagę klasycznej
teorii cnót dobrze jest rozumieć też jej „język dialogu”. Oczywiście nie
chodzi o deprecjonowanie wartości filozoficznych poszukiwań, które są
także odpowiedzią na konkretne pytania kultury danego czasu i nowym
zapisem starych prawd.
Myśl i język żyją wspólną dynamiką. Nie są czymś oderwanym od
siebie i od rzeczywistości. Tworzą zasadniczy splot, w którym odsłania
się specyfika kultury. U jej podstaw stoi ludzka zdolność do uprzedmiotowiania poznanych treści i wyrażania ich w materii języka – znaku
umownego. Dlatego stałość pytań o sens ludzkiego bycia łączy się z tym,
co dla tego sensu jest konkretnym historycznym zagrożeniem. Odczytanie tego leży w gestii filozofii i całej humanistyki. Przejrzystość „tekstu”
epoki potrzebuje zareagowania pełnym językiem kultury: językiem nauki, sztuki i religii. Czas odciska swoje piętno na wszystkich sposobach
ludzkiego wyrażania się. One są formą komunikowania człowiekowi tego, co istotne i dla niego samego, i dla innych osób. Czas jest miarą ludzkiego życia, urzeczywistniania się jego duchowości i dlatego jest też miarą-historią konkretnego człowieka i konkretnych społeczności. Filozofia
też ma swój czas. Jej język doświadcza czasu.
Na przykład filozofia egzystencjalizmu, w której odnajduje się swoiste traktaty o miłości, rodziła się z potrzeb czasu ogromnego sponiewierania człowieka. Odpowiadała na potrzebę ratowania ludzkiej godności.
Dlatego Marcel przypominał, że aby powstała rzeczywistość „my”, potrzeba wzajemnego „goszczenia” „ty” w sferze prywatności „ja”, a M. Nédoncelle nazywał to wolą wzajemnej osobowej promocji – czyli sprzyja-
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niem wzajemnemu rozwojowi osobowemu24. Marcel porównywał ten akt
miłości do dzielenia się swoją pełnią, udzielania siebie jako pewnego
„kredytu”, którym ubogaca się drugiego człowieka. Miłość to dawanie
i przyjmowanie. To także otwartość na zranienia. To zdolność do odczuwania smutku, a nawet przyjęcie „nie-otrzymania”. To bycie dotkniętym, ale nie-urażonym, pamiętającym, a nie pamiętliwym, przebaczającym, a nie obojętnym. To współ-trwanie.
Zawsze jest potrzebna stałość, obecność i świadectwo – twórcza
wierność – aby miłość dokonywała się, aby się urzeczywistniała. W doświadczeniu miłości dwie osoby mają odczucie uczestniczenia jakby
w jednym istnieniu. Współistnienie i współtworzenie – ten sposób bycia
dla drugiej osoby jest najdoskonalszą formą osobowego istnienia. Nédoncelle zauważał, że miłość tworzy stan synergii dwóch świadomości,
jest stopniowym odnajdywaniem drugiego. Ten proces wiedzie od
świadomości egzystencji, przez rozpoznawanie myśli własnej o kimś,
dalej przez ich akceptację, by wreszcie w całkowitej wzajemności – w jakiejś wręcz przeźroczystości dwóch świadomości – zamknąć „obwód miłości”. We wspólnocie „my” nie znikają podmioty, a rozwój wzajemności
jest zawsze ograniczony.
W miłości „zapłatą” jest drugi człowiek. Radość płynąca z bycia
z nim, a więc radość współ-obcowania dwóch równych wartości-osób,
okazuje się jedynym słusznym zapisem gratyfikacji obdarowywania kogoś miłością. Dzięki temu zapisowi można połączyć postawę altruizmu
z miłością własną. Altruizm nie jest wymaganym obowiązkiem i nie kłóci się ze szczęściem, ku któremu ciąży ludzkie życie. Pieper, idąc za myślą świętych Augustyna i Tomasza z Akwinu, dostrzega w tym ludzkim
pragnieniu szczęścia praźródło wszelkiej miłości do innych. Miłość opiera się na tym, jak człowiek postrzega siebie. Od tej „autorelacji” zależy
jego stosunek do innych.
Miłość siebie, która jest związana z pragnieniem urzeczywistnienia
obiektywnego celu stojącego przed każdym z ludzi, jest strażniczką
ludzkiej wolności, ludzkiej godności. Miłość innych jest odbiciem miłości, którą człowiek żywi do siebie jako do osoby. To przejście od jednej
do drugiej formy miłości (od miłości siebie do miłości drugiego) nie jest
M. Nédoncelle, Wartość miłości i przyjaźni, przeł. K. Bukowski, Wydawnictwo
„M”, Kraków 1993.
24
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jakimś skokiem nad przepaścią, ale spokojnym splataniem się tych wątków. Jeśli coraz pełniej rozumie się, że kochanie w perspektywie celu
ostatecznego jest czymś dobrym, to szczęście jednego człowieka harmonizuje ze szczęściem drugiego. Można powiedzieć, że każde z tych
„szczęść indywidualnych” jest dla siebie „cząstką szczęścia”.
W miłości zawarte zostaje pozwolenie na „być” osoby. Pieper nazywał to „udzieleniem prawa istnienia” drugiemu człowiekowi. Chodzi
o wagę „opowiedzenia się” za czyimś istnieniem. W ludzkiej mocy nie
leży bowiem stworzenie kogoś. Taką siłę ma wyłącznie Boska Miłość.
„Udzielenie prawa istnienia” można jedynie rozumieć jako „wpuszczenie” kogoś do własnej świadomości i w tym właśnie sensie jako „udzielenie” mu prawa do życia. W ten sposób „gest” ludzkiej woli – ludzka
decyzja – kontynuuje Boże stwarzanie, o czym pisał Pieper. Miłość jest
„sposobem chcenia” przez zgodę na to, że coś jest. Pieper zadawał sobie
pytanie o sens utwierdzania drugiego w dobru jego bytu. Każdy przecież wie, że jest, a jednak potrzebuje takiego potwierdzenia.
Pieper znajdował w sumie odpowiedź na tyle prostą, co oczywistą:
człowiek, by rozwinąć się, potrzebuje spotkania z drugą osobą i z jej bezinteresownym potwierdzeniem jego własnego dobra. Ciekawe było spojrzenie Piepera na bezinteresowność ludzkiej miłości. Z jednej strony
uważał ją za dopełniającą bezinteresowną miłość Boga, a z drugiej za
trudną do akceptacji przez samego człowieka. Bezinteresowność jest
bowiem miłością niezasłużoną. Tym samym konfrontuje człowieka
z jego „nie-wspaniałością”. Dopuszczenie takiej miłości-daru uderza w podstawę formowania się w człowieku egoizmu. Walczy z ludzkim pragnieniem samowystarczalności – z pychą.
Nédoncelle dostrzegał, że choć autentyczny status osoby jest kolegialny, to zdolność do współtworzenia „my” jest nieustannie zagrożona
od strony ludzkiej cielesności, witalności, oddziaływania bytów nieosobowych. W tym kryje się wysiłek w spotykaniu drugiego człowieka. Pragnienie samowystarczalności zamyka świat człowieka w jego potrzebach
używania, pcha go w kierunku rywalizacji. C.S. Lewis dopatrywał się w
człowieku niezgody na dar, którym człowiek jest25. Pisał, że człowiek nie
chce niczego za darmo, dlatego w ten sposób myśli o swojej egzystencji –
25

C.S. Lewis, Cztery miłości, przeł. M. Wańkowiczowa, IW PAX, Warszawa 1993.
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nie chce darmowego istnienia. Woli być kochany za swoje walory. Darmowością czuje się zawstydzony. Potrzebuje jednak tego zawstydzenia.
Ono może być owocne, gdyż powrót do świadomości daru przywraca
człowiekowi zachwianą równowagę. Przyjęcie siebie jako daru odczytuje
się w darze miłości drugiego. Językiem filozofii klasycznej można by
powiedzieć, że miłość leczy ludzką pychę, że otwiera człowieka na
świadomość własnego bycia – uczy pokory.
Miłość jest wymagająca. Nie bagatelizuje zła, ale przebacza. Kochając kogoś, człowiek dba, by sprawy kochanej osoby przedstawiały się
dobrze. Bezinteresownie troszczy się o tę osobę. W miłości jest – jak mówili Arystoteles, czy Tomasz z Akwinu – życzliwość i rodzaj współ-chcenia
z drugą osobą, rodzaj jakiegoś „dopasowania” w woli, patrzenia w jedną
stronę. Osoby nie kocha się użytecznie. Człowiek bytuje w sobie, nie jest
narzędziem, dlatego „dopomina się” nie-rzeczowego traktowania. Lewis,
Pieper nazywają człowieka „głodną miłości” istotą, ale jednocześnie istotą,
która nie ma mocy sprawić, by coś lub ktoś był jej „głodny”.
Kończąc tę część rozważań, trzeba przypomnieć najbardziej podstawowy porządek wyjaśnienia metafizycznego miłości, który można znaleźć w klasycznej filozofii. Przedstawia się on w następujący sposób:
najpierw coś jest, potem jest doświadczenie istnienia (prawda), a potem miłosna afirmacja (dobro). Od uznania czyjegoś istnienia jako
„dobra dla mnie” bardziej pierwotny jest fakt „jego dobra” (nikt nie
czyni nikogo dobrym) i ten fakt spotyka fakt ludzkiej umiejętności
rozpoznania tego dobra. Ludzka miłość (jako odniesienie do osób) jest
ze względu na dobro-prawdę-byt osoby.
Czym jest egoizm? Jest „przywłaszczaniem” sobie drugiego, bądź
przez użycie, bądź przez obojętność. Jest świadomością świata, którego
centrum staje się „ja” (dany człowiek), dysponujący innym człowiekiem
jak rzeczą. W egoizmie zaznacza się brak współmierności, która robi
miejsce dla inności drugiego człowieka, przez uznanie jego równości
w byciu osobą i chęć zaświadczania o tym w działaniu – służbie. Egoista
nie odnosi się także do siebie z miłością, ale z pożądliwością. Nie widzi
głębi swojego istnienia – jego wymiaru duchowego.
W wyjaśnieniu filozoficznym wyjątkowość ludzkiego bytu jest uzasadnieniem miłości. Podmiotowość istnienia człowieka ustanawia prymat osób nad rzeczami i całą hierarchię wartości. Z niej płynie więc sens
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moralności, która chroni dobro osoby i która ma swoje spełnienie w decyzji człowieka, w jego sumieniu i w jego aktach miłości. Podmiotowość
wyznacza więc międzyludzkie relacje, w tym relacje wychowawcze. Moralność, także w jej otwartości na wymiar nadprzyrodzony ludzkiego
życia, jest drogą, którą człowiek podąża do celu ostatecznego. W związku z tym ma charakter dynamiczny. Potrzebuje prowadzenia i wychowawczej troski, by sam fakt posiadania nie zdominował osobowego istnienia, a sprawiedliwość była dopełniona miłosierdziem. W chrześcijaństwie pedagogia ludzka splata się z pedagogią Bożą, a środkami wychowania człowieka są np. sakramenty. Dla chrześcijan wychowanie
w wierze nie jest więc niczym innym niż wychowaniem do nadziei i do
miłości.
To, co wydaje się być kluczowe, to ukazanie głębokiego konfliktu
między altruizmem a brakiem miłości do siebie oraz egoizmem i miłością siebie. A więc o ile człowiek kocha siebie jako osobę, kocha i drugiego człowieka. Jeśli nie kocha siebie, okazuje fałszywą wzajemność w relacjach z innymi ludźmi – jest egoistą. Dlatego dla miłości ważne jest poznawcze ujęcie podobieństwa (co do formy istnienia) z drugim osobowym bytem i miłość siebie jako wzór miłości względem innych osób.
W tym „rozpoznawaniu” siebie kluczowe są i rozumność, i wolność,
i ciało, i emocjonalność człowieka. One wszystkie tworzą niepowtarzalną
siatkę jego osobowości i daru, jakim człowiek może być dla innych. O ile
pojmuje siebie jako osobę, o tyle „wpuszcza” w swoją przestrzeń drugiego na równych prawach. W egoizmie nie ma tego rozpoznania.
Wychowanie miłości własnej jest istotą postaw społecznych, które
człowiek ujawnia w swoim działaniu. Faktem jest, że człowiek nie może
być sam, ale to, czy nie jest sam, zależy od tego, jak jest sam ze sobą. Miłość wiąże się ze świadomością swojego istnienia, a ta kształtuje się
w ciągu ludzkiego życia. Miłość siebie „dorasta” w człowieku wraz z jego pogłębiającą się relacją ze światem innych osób. To ona jest zasadniczym przedmiotem wychowania. To w niej będzie „otwarcie się” na
drugiego człowieka.
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Cierpliwość i roztropność miłości

Mówienie o teorii cnót jako o drogowskazach wychowywania ludzkich relacji w wymiarze prywatnym i społecznym jest w sumie przywoływaniem modelu kultury miłości. Miłość ma być celem owego wychowania, a tym samym stanowić „miarę-zasadę” wypracowywanych metod-strategii jego osiągnięcia. W cnotach urzeczywistnionych ludzkim
działaniem wyraża się i charakter osoby, i „duch ludzkich społeczności”,
np. rodziny, sąsiedztwa, narodu czy społeczności międzynarodowej. Tak
jak rozwój osoby, i on podlega rozwojowi ze względu na ludzką naturę
i właściwy człowiekowi sposób bycia.
W tym sposobie bycia jest zawarty wymiar indywidualny i wspólnotowy. Troska o niego, czyli o pełne przygotowanie człowieka do życiowych „ról-zadań”, będzie wyrażała się podjęciem działań służących
zabezpieczeniu wychowawczego środowiska sprzyjającego kształtowaniu postaw życzliwości, koleżeństwa, przyjaźni i służby. Miłość rozumiana jako sprawność moralna w wychowaniu zmierza do integracji
wszystkiego, co składa się na osobowe oblicze „tego oto” człowieka z tym,
co jest zapisane „ludzkim” lub „nie-ludzkim” etosem społecznym. Teoria cnót, która pokazuje wagę wypracowania przez człowieka wewnętrznej harmonii, jednocześnie zaznacza, że jest ona fundamentem
miłości jako zasady osobowych relacji.
Jednym słowem bez dzielności etycznej niemożliwe będą postawy
przekraczania własnego egoizmu czy partykularnych interesów jakiejś
społecznej grupy. Istotne więc okazują się nie tylko programy i strategie wychowawcze, nie tylko relacje wychowawcy i wychowanka, ale
cały klimat kultury. Na niego składają się między innymi idee charakterystyczne dla danego czasu historycznego. Ludzie odczytują je w swojej
teraźniejszości ze względu na swoją przeszłość i swoją przyszłość. To, co
było dawno, i to, co właśnie wydarzając się wchodzi w przeszłość, daje
punkt odniesienia do formowania nowych celów i środków ludzkich
działań. Przeszłość niesie w sobie konkretność ludzkiego „teraz”, które
ma moc myślenia o przyszłości.
Ideowy program ukryty w danej kulturze wiąże się z rozpoznaniem
tego, co jest dla człowieka znaczące, a więc jest następstwem przyjęcia
swego rodzaju postawy mądrościowej wobec zastanej rzeczywistości.
Dlatego tworzy on swego rodzaju platformę dla budowania społecznych
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struktur, które mogą (lub nie) sprzyjać formacji osobowej. Tym samym
mogą one zmierzać (lub nie) ku wychowaniu „społecznego ducha” solidarności. Mogą więc chronić (lub nie) dobro osoby ze względu na dobro
wspólne. Dobro osoby jest dobrem osób.
Oczywiście trzeba pamiętać, że terminu „duch społeczności” nie należy pojmować w sensie jakiegoś bytu idealnego, ale tego, co tworzy
wypracowaną poznawczo podstawę aksjologiczną ludzkich relacji:
w domu, w miejscach pracy i nauki, w państwie, w organizmach międzypaństwowych – po prostu w codzienności spotkania człowieka w drugim człowieku. O ile ta podstawa ma cechę obiektywnej hierarchii wartości, istnieje szansa na urzeczywistnianie kultury troszczącej się o miłość.
Bowiem tak jak w wolności człowieka jest szansa na dobro lub zło, tak w
kulturze może się realizować paradygmat „być” lub „mieć”. Kultura
może otwierać się na życie lub śmierć.
Posiadanie jest czymś zgodnym z ludzką naturą, ale nie stanowi celu nadrzędnego ludzkiego życia. Nie ma mocy dawania istnienia. Jest
tylko środkiem, a jako taki może być użyte dobrze lub źle. Może chronić
ludzkie istnienie lub je niszczyć. Kultura „być” to współ-przestrzeń
osób ze względu na wspólną rację istnienia i wspólny cel istnienia.
Posiadanie jest temu podporządkowane. O ile nie dostrzega się racji
ludzkiego istnienia poza człowiekiem, to i cel ludzkiego życia ogranicza
się do samego człowieka. Antropocentryzm stanowi zagrożenie dla kultury „być”. Rozpoznanie tajemnicy „być” daje miłości siłę rozumu.
Filozofia, z natury swej, jest poznaniem mądrościowym. Dlatego
ciąży na niej szczególna odpowiedzialność za kształtowanie podstaw aksjologicznych kultury. Filozoficzne uzasadnienie darmowości istnienia
stanowi zasadniczy klucz do wypracowania hierarchii wartości „promującej” miłość. Bycie „darem” dla drugiego człowieka, które jest wplecione w istotę miłości ludzkiej, w teoretycznej eksplikacji – właściwej filozofii – znajdzie zapis antropologiczny. On odsłania rozumienie wartościgodności ludzkiego bytu w perspektywie innych filozoficznych twierdzeń – nie zawsze bezpośrednio narzucających się w pedagogicznej
praktyce i teorii.
W zależności od tego, jak głęboko wypracowanymi przez siebie metodami filozofia poznawczo „sięga” w rzeczywistość, tak głęboko zostanie dotknięty przez nią problem „daru” i ludzkiej godności. Z tym zwią-
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zane będą na przykład różnice w filozoficznych „personalizmach”. Rozumienie „osoby” charakterystyczne dla współczesnej filozofii klasycznej,
kontynuującej myśl Tomasza z Akwinu, jest substancjalne, a nie funkcjonalne, i uwzględnia podstawowe złożenie bytowe z istoty i z istnienia.
Zapis miłości-daru, w rozumieniu tej filozofii, zawarty jest już w strukturze ludzkiego bytu (jak i bytu w ogóle), a nie tylko w czynnościach
wartościowania, do których człowiek jest zdolny. Dzięki temu metoda
stosowana w tej filozofii daje najbardziej podstawowe rozumienie rzeczywistości ludzkiej, w tym miłości. Teoria wartości jest wtórna do ogólnej i szczegółowej teorii bytu.
„Obwód miłości”, używając terminu M. Nédoncelle’a, w eksplikacji
klasycznej filozofii jest nieskończoną ilością „obwodów” między Stwórcą
a stworzeniami, które odpowiedziały na rozpoznany dar swego istnienia. Zrozumienie wartości religii w wychowaniu do miłości prowadzi
więc przez filozofię. Religia jest relacją dialogowo-responsoryczną między dwoma osobowymi bytami: człowiekiem i Bogiem26. Każdy człowiek z natury jest zdolny do rozpoznania i wolnego uznania tej relacji.
Łaska, nie naruszając wolności i rozumności człowieka, uzdalnia do wyboru Boga jako ostatecznego celu. Dzięki niej szczególnie chrześcijanin
jest zaproszony, by „ów obwód miłości” rozszerzyć o relację z drugim
człowiekiem. Centrum tej relacji jest Bóg, w Którym, przez Którego i dla
Którego kocha się drugiego człowieka. To zabezpiecza miłość jednego
człowieka do drugiego człowieka, a więc miłość między bytami o takiej
samej ontycznej strukturze.
Spotkanie człowieka z człowiekiem w Bogu chroni ludzką miłość
przed egoistycznym urzeczowieniem drugiej osoby. Ludzie, będąc „powiernikami daru istnienia”, odpowiadają postawą wzajemnego darowania się sobie w Bogu. Ludzka miłość, jako realizowanie potencji ludzkiego bytu, zgodnie z naturą właściwą człowiekowi, może wyrazić się
sprawiedliwością rozumnego pożądania – aktem woli konstytuującym
każdą ludzką decyzję. Sprawiedliwość w ten sposób ujawnia prawość
woli, która jednoczy się z aktami prawego rozumu, a więc z roztropnością człowieka. Prawość rozumu, w jego funkcji praktycznej, nie może
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dokonywać się bez rozwoju sprawności teoretycznych. Dlatego nie ma
dobra moralnego bez prawdy.
Dla ludzkiej sprawiedliwości niezbędne jest wychowanie pożądania
zmysłowego, tak by wola nie szła za tym, co poznawczo przynoszą zmysły, ale by porządek obiektywnie rozpoznanej prawdy o dobru kształtował ludzką uczuciowość. Wpływ woli na uczucia nie polega więc na
stłumieniu ich siłą, ale na kształtowaniu popędów za pośrednictwem rozumu. W ten sposób wprowadza się w nieracjonalne pożądania zmysłowe racjonalny porządek. Umiarkowanie i męstwo są cnotami nie
mniej ważnymi w wychowaniu niż roztropność i sprawiedliwość. W tym
obiegu prawdy-dobra przenikającym wszystkie władze duchowe dokonuje
się wewnętrzna integracja człowieka. W wewnętrznym doświadczeniu
wyrażać się ona będzie coraz bardziej pogłębioną świadomością własnej
wolności, a zewnętrznie będzie rozpoznawana w aktach miłości.
Sprawiedliwość woli, wyraz rozumnego pożądania-miłości ze względu na rozpoznane dobro, zwraca człowieka ku różnym bytom, także do
drugiego człowieka i do Boga. Nawiązując do stwierdzenia Piepera, że
przyzwolenie na czyjeś istnienie jest swego rodzaju kontynuacją Bożego
stwarzania, można powiedzieć, że dzięki wszystkim cnotom człowiek
podejmuje dialog z Bogiem. Akt sprawiedliwego przyjęcia drugiego
człowieka integruje umiarkowanie i męstwo i roztropność. Jest możliwy
dzięki równowadze duchowej, tzn. dzięki wewnętrznej integracji
wszystkich duchowych sił. Wolność na miarę ludzkiej natury urzeczywistnia się w człowieku owym stanem cnoty – naturalnej ludzkiej doskonałości. Miłość pojawia się jako następstwo wolności. Przyjąć z miłością drugiego to najpełniej odpowiedzieć na dany i zadany człowiekowi
przez Boga dar wolności. W tym sensie można też na poziomie natury interpretować miłość do drugiego człowieka jako dialog z Bogiem.
W perspektywie nadprzyrodzoności, dzięki wszczepieniu w Chrystusa, rozwój moralny człowieka usprawniający do przeżywania miłości
na miarę osobowej godności człowieka zostaje przeniknięty łaską. Słuchanie Słowa Bożego, praktyka sakramentów też wychowują człowieka,
kształtują ludzki charakter. Rzeczywistość darów Ducha Świętego znajduje swój wyraz w życiu błogosławieństwami, a więc w dojrzałości duchowej – w uświęceniu człowieka. Naturalna miłość – życzliwość, koleżeństwo, przyjaźń – zostaje podniesiona do wymiaru nadprzyrodzonego
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i splata się z cnotą miłości nadprzyrodzonej. Miłość jako następstwo
dzielności etycznej zostaje przeniknięte miłością „dodaną” człowiekowi.
Miłość wlana nie niszczy ludzkiej wolności, jest nadprzyrodzonym
usprawnieniem woli w pragnieniu Boga jako celu ostatecznego, a ze
względu na ten cel uzdalnia do miłości bliźniego. Łaska miłości, „budując” na naturalnej miłości, otwiera nowe przestrzenie wolności przed
człowiekiem. Teologiczna cnota wiary usprawniając ludzki rozum, integruje jego funkcje teoretyczne i praktyczne. Teologiczna cnota nadziei
nie jest „niczym innym, jak rozwinięciem, utrwaleniem i podniesieniem
do poziomu nadprzyrodzonego niemilknącego nigdy w naszym sercu
pożądania pełnego i niekończącego się szczęścia”27.
Współczesna kultura z jej sekularyzmem, laicyzacją ma trudność
w „czytaniu” języka wiary. Często współcześni ludzie są religijnymi analfabetami. Przeżywają chrześcijaństwo jako tradycję, której prawdy nie rozumieją. Dlatego mądrość filozofii może wspierać „nową ewangelizację”.
Teoria cnót, jako część filozoficznego poznania, jest niewątpliwie ważnym
elementem w tym dziele. Ponieważ nie ma nigdy bezwzględnego przełożenia teorii działania na praktykę wszystkich ludzkich „miłościpożądań”, trzeba pamiętać o tym, że filozofia może tylko sprzyjać formowaniu mądrościowych postaw. W tym sensie umiejętność stawiania
pytań metafizycznych okazuje się swoistą roztropnością i męstwem kultury konkretnego miejsca i konkretnego czasu. Dlatego też filozofia, jak
zauważał bł. Jan Paweł II, jest niejako zwierciadłem kultury narodów28.
W związku z powyższym filozofowie współcześni mogą zostać zapytani o to, jak radzą sobie z konkretnymi zaniedbaniami duchowymi
ujawnianymi w „zwierciadle kultury”. Przeciwdziałanie konkretnym zjawiskom towarzyszącym procesom laicyzacji stawia przed filozofią jedno
z ważniejszych dziś zadań: ponowne przemyślenie problemu prawdy,
w tym relacji rozumu i wiary, np. w kontekście nabywania sprawności
moralnych. Ze względu na zagubienie religijnego wymiaru życia współcześni ludzie bywają mocno skoncentrowani na doczesności. Swoją odpowiedzialność za świat, za kulturę dźwigają sami – bez Boga. Można
powiedzieć językiem teologii, że nie rozumieją znaczenia łaski, a języ-

27
28

J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. 2, RW KUL, Lublin 1986, s. 199.
Jan Paweł II, Fides et ratio, 103.
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kiem filozofii, że żyją w optyce agnostycyzmu, która narzuca epistemologiczny paradygmat „dwóch prawd”: wiary i rozumu.
Na tym tle rysuje się waga rozważań metafizycznych prowadzonych we współczesnym modelu klasycznej filozofii, które wyjaśniają
jedność prawdy wiary i rozumu. Lubelska szkoła filozoficzna, zaliczana
do tego modelu, kładzie nacisk na wagę pierwszeństwa pytania o byt
w stosunku do pytania o poznanie. Widać to nawet w proponowanym
przez nią podziale dyscyplin filozoficznych, w którym ogólna teoria bytu poprzedza antropologię i z tej perspektywy zajmuje się dopiero faktem ludzkiego poznania29. Pozwala to na utrzymanie optyki jedności
wiary i rozumu w analizowaniu ludzkiego działania. Dzięki temu chrześcijański wychowawca odwołując się do „klasycznej” aretologii, nie tylko uzyskuje „teoretyczną matrycę” dla praktyki podejmowanych działań
wychowawczych, ale klucz do analizowania wielu zjawisk współczesnej
kultury. Dlatego łatwiej dostrzeże w „lustrze kultury” rzeczywistość odbijających się w niej idei filozoficznych.
Współczesny stan kultury jest w jakiejś mierze następstwem filozoficznych rozwiązań, które wprowadzały od czasów nowożytnych kolejne pokolenia filozofów. Dlatego czytając historię filozofii, czyta się historię kultury. Można powiedzieć: „jaka filozofia, taka kultura”. Umiejętność łączenia wiedzy filozoficznej i praktyki wychowawczej jest zawsze
potrzebą pedagogiki. Dziś „lustro kultury” także zachęca do przyjrzenia
się rozwiązaniom filozoficznym, które składają się na oblicze współczesnego człowieka.
Co dziś pokazuje to „zwierciadło”? Współcześni ludzie zdają się być
„monadami bez okien”. Zamknięci w nieprzekraczalności swojego bytu,
pozostają „osamotnieni i głodni miłości”. Formuła indywidualizmu,
przyjęta w rozumieniu ludzkiego bytu, narusza poczucie ludzkiej godności. Człowiek tracąc własną tożsamość, staje się coraz bardziej narcystyczny. Swoiste przewrażliwienie na punkcie wolności i praw jednostki,
deklaratywna tolerancja i współczucie są przejawami zmian światopoZob. koncepcja dyscyplin filozoficznych w lubelskiej szkole filozoficznej, np.
S. Kamiński, Jak filozofować?, s. 177–194; zob. strukturę książki M.A. Krąpca, S. Kamińskiego, Z.J. Zdybickiej [i innych], Wprowadzenie do filozofii, RW KUL, Lublin 1996;
zob. tamże rozważania o uprawianiu metafizyki i filozofii poznania, s. 90–110 i s.
335–349.
29
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glądowych dokonujących się w optyce indywidualizmu. Umacniając się
w egoizmie, człowiek nie umie przeciwdziałać narzędnemu traktowaniu
drugiego człowieka i siebie. Odczuwa ów głód miłości, którego nie potrafi zaspokoić rzeczami: materialnymi i niematerialnymi. Wobec „urzeczowienia” siebie i innych nawet najwznioślejsze idee humanizmu wydają się bowiem miałkie.
Własna doskonałość, prestiż, dostatek podniesione do rangi celu
ostatecznego ujawniają swój bezsens. Człowiek czuje się źle ze sobą samym. Tymczasem jeszcze Arystoteles pisząc o miłości, uczył, że do dojrzałości cnoty należy zadowolenie ze spełniania jej aktów30. Miłość jako
przejaw pełni cnót daje człowiekowi poczucie szczęścia. Chrześcijaństwo
pamiętając o prawdzie grzechu pierworodnego, daje nowe spojrzenie na
wewnętrzną dezintegrację człowieka i kultury. W tej perspektywie wiele
niepokojących zjawisk, które w ramach filozoficznej teorii cnót interpretuje się tylko jako „wzrastanie” w wadach, ma głębsze znaczenie.
Współdziałanie filozofii i teologii, do którego zachęcał w encyklice
Fides et ratio Jan Paweł II i które też jest troską papieża Benedykta XVI,
domaga się cierpliwego i roztropnego myślenia. Ono jest potrzebne dla
ochrony kultury miłości – dla sprzeciwu wobec kultury „mieć”. Filozofia
i teologia, właściwymi sobie metodami badawczymi, mogą służyć wychowywaniu człowieka do wolności. Wolność płynąca z miłości i miłość,
którą daje wolność, mówią o możliwości spotkania filozofii i teologii. To,
co przyrodzone, nie musi wykluczać tego, co nadprzyrodzone. Chrześcijaństwo żyjąc tą prawdą, z istoty swojej jest otwarte na dialog, na partnerstwo z „inaczej” myślącymi.
Podejmując dialog z myślą ateistyczną autor książki Cierpliwość
wobec Boga, Tomáš Halík, zaczyna od przytoczenia czterech cytatów autorstwa: św. Augustyna, A. Bestwors, św. Teresy z Lisieux i S. Weil31.
Tym samym przypomina, co jest ważne dla człowieka. Zachęca: rozejrzyj się, o kim można powiedzieć, że jest twoim bratem, z miłości do Boga przyjmij wszystko – nawet najdziwniejsze myśli! Upomina: cierpliwość przeżywaj w potrójnej relacji: do drugiego człowieka, do siebie i do
Boga. Pamiętaj, że wobec innych jest ona miłością, wobec siebie – nadzieArystoteles, Etyka nikomachejska, ks. 3, r. 9, PWN, Warszawa 2000.
T. Halík, Cierpliwość wobec Boga. Spotkanie z niewiarą, przeł. A. Babuchowski,
wyd. WAM, Kraków 2011, s. 5.
30

31
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ją, wobec Boga – wiarą. Tak jak w miłości do człowieka czerpiesz radość
z bezinteresownego służenia mu, tak samo postępuj w miłowaniu Boga.
Kultura „mieć” to kultura partykularnych interesów, partyjności,
korporacyjności o globalnym wymiarze. Na nią składa się i brak umiarkowania, i brak męstwa, i brak roztropności, i brak sprawiedliwości.
Brak wstydu chroniący godność człowieka unieważnia wartość kary.
Brak honoru pozwala na każdą manipulację. Brak cierpliwości żąda
szybkich wyników i eskaluje wymagania. Brak „posiadania siebie” rodzi
smutek i zniechęcenie. Brak sumienia wypacza wrażliwość. Brak prawości czyni człowieka przebiegłym. Brak perspektywy „innego” w perspektywie „ja” sprzyja nietolerancji. Brak kontaktu z rzeczywistością
osób rodzi postawy anarchiczne i nihilistyczne.
Jeśli trwająca konferencja, poświęcona sprawnościom moralnym
w wychowaniu, wydobywa relację miłości do cnót roztropności i cierpliwości, to zwraca uwagę na jakąś szczególną potrzebę wychowawczej
troski o ten wymiar męstwa, którego nie ma we współczesnej kulturze.
Wychowanie roztropności ma służyć wychowaniu cierpliwości i tą drogą troszczyć się o miłość. Aby świadczyć o miłości, trzeba hartu ducha
w służbie godności człowieka. Ten wysiłek jest aktem roztropnej miłości, a miłość z istoty swej jest cierpliwa.
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LOVE AS THE GOAL OF EDUCATION IN CONTEMPORARY CULTURE
This article expresses the author’s opinion in the debate on educational measures/means of education that “secure” love in culture. The article examines the relationships between moral competences (virtues) and an attitude of love (e.g. friendliness, friendship). My considerations take the form of a philosophical reflection and
are divided into three parts. Part 1 presents issues that make up the process of reinstating the term “virtue” to the contemporary language of a theory of education. Part
II focuses on the clarification of the values that are attributed to love. Part III deals
with virtues that contemporary man needs to be able to “take care” of love. In my
considerations, particular stress is put on the virtues of prudence and patience.
Translated by Maria Boużyk

Cezary Hendryk
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

MIŁOŚĆ W WYCHOWANIU. IMPLIKACJE TEORETYCZNE
Sto lat temu w swej rozprawie O duszy nauczycielstwa Jan Władysław Dawid, wybitny pedagog, psycholog, pionier psychologii wychowawczej i pedagogiki eksperymentalnej w Polsce, pisał, że istotą nauczycielskiego powołania jest miłość dusz ludzkich. „Jest to miłość, bo
człowiek wychodzi poza siebie, troszczy się, bezinteresownie czyni coś
dla drugiego; jest to miłość dusz, bo przedmiotem jej jest wewnętrzna
duchowa treść człowieka, jego dobro moralne, jego oświecenie i udoskonalenie jako istoty duchowej”1.
Przesłanie Dawida wskazujące miłość jako źródło entuzjazmu do
pracy pedagogicznej oraz podstawowy kanon i warunek jej powodzenia
zdaje się być uniwersalne i ponadczasowe, właściwe dla ludzi o wielkim
umyśle i sercu. Michael Lee Wesch, amerykański antropolog kulturowy,
profesor na Kansas State University, który 20 listopada 2008 roku otrzymał tytuł „Professor of the Year” nadawany przez Council for Advancement and Support of Education (CASE) i Carnegie Foundation for
the Advancement of Teaching (CFAT), pod koniec swojego przemówienia powiedział: „Kochajcie waszych studentów, a oni będą was kochać”2.
Trudno jednak nie zauważyć, że poglądy i wypowiedzi zawierające
w sobie postulat „miłości do uczniów czy wychowanków” nie należą do
powszechnych. Jane Roland Martin mówi nawet o luce czy przerwie
w mówieniu o miłości w tekstach edukacyjnych3, a Waldemar Furmanek
o miłości jako „zagubionej wartości współczesnej pedagogiki”4. Wydaje
się, że powody takiego stanu rzeczy można sprowadzić do dwóch zasadniczych. Na pierwszy zwraca uwagę profesor John P. Miller, który
J.W. Dawid, O duszy nauczycielstwa, Lublin 2002, s. 40.
Zob. M.L. Wesch, U.S. Professor of the Year Award, http://www.youtube.com/
/watch?v=hBmDgMFAZTI&feature=channel_page [20.07.2012].
3 Zob. J.R. Martin, The Love Gap in the Educational Text, w: D.P. Liston and J.W.
Garrison (eds.), Teaching, Learning, and Loving, New York, 2004, s. 21–34.
4 W. Furmanek, Miłość – zagubiona wartość współczesnej pedagogiki, Rzeszów 2011.
1
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uważa, że słowo „miłość” jest rzadko wymieniane w kręgach oświatowych, ponieważ nie pasuje do „świata efektów i standaryzowanych
testów”5.
T. Finck uważa nawet miłość za pewnego rodzaju tkankę paradoksów, występującą w wielorakich kształtach, formach i odcieniach, tak że
jeśli się powie o niej cokolwiek się chce, to prawdopodobnie będzie to
trafne i poprawne6. Miłość jest więc trudno, czy raczej wieloznacznie definiowana, niemierzalna, a w związku z tym nie pasuje do „kultury audytu”, wywołując u edukratów (educrats) „ontologiczną panikę”7.
Drugi zasadniczy powód „lęku” przed miłością w edukacji wynika
z przeświadczenia, że słowo „miłość” jest zarezerwowane dla najbardziej intymnych, bliskich relacji, które nie mogą być urzeczywistniane
w procesie instytucjonalnego wychowania, lub że oczekiwanie, iż nauczyciel będzie kochał wszystkich swoich uczniów, wykracza poza możliwości przeciętnego pedagoga. Ilustracją takiego stanowiska może być
dyskusja, jaka miała miejsce na pewnej konferencji naukowej. Po wystąpieniu jednego z prelegentów, który w swoim referacie stwierdził, iż dobry nauczyciel powinien kochać swoich wychowanków, natychmiast
wstał inny, ostro oponując słowami: „Panie kolego, gdyby mi pan 30 lat
temu powiedział, że mam kochać swoich wychowanków, nie zostałbym
pedagogiem”.
Wskazane tu niepokoje zdają się jednak łagodzić swą postać, a nawet znikać, gdy uświadomimy sobie, że istotą wszystkich form miłości
jest pragnienie dobra drugiej osoby. Święty Tomasz z Akwinu, powołując się na Arystotelesa, napisał: „Kochać to chcieć dla kogoś dobra”8. Miłość to konkretna troska, staranie o dobro, rozwój, szczęście drugiej osoby. W tym kontekście trudno chyba wyobrazić sobie nauczyciela czy
wychowawcę, który „nie kocha”, a więc w swoich oddziaływaniach nie
kieruje się dobrem wychowanków. Głównym bowiem założeniem w wyJ.P. Miller, Education and the soul: Towards a spiritual curriculum, Albany, NY:
State University of New York Press 2000, s. 31.
6 W. Furmanek, dz. cyt., s. 89.
7 Zob. J.M. Gidley, Evolving higher education integrally: Delicate mandalic theorizing, w: Integral Education: New directions for higher learning, eds. S. Esbjorn-Hargens,
J. Reams and O. Gunnlaugson, Albany, NY: Sunny, 2010, s. 352.
8 Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, I–II, 26, 4.
5
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chowaniu i podstawą instytucji wychowawczych jest idea dobra dziecka. U podstaw świadomego i planowego przekazywania dorobku kulturalnego leży troska społeczeństwa o dobro młodego pokolenia
i poczucie odpowiedzialności za jego przyszłe losy. Twierdzenie zakładające, iż główną podstawą i motorem wychowania jest idea dobra dziecka i zasada bezinteresownej odpowiedzialności, ma cechy oczywistości
i powszechności9.
Jeśli więc przyjąć, że istotą miłości jest pragnienie dobra wychowanka, to warto się zastanowić, co się w tym dobru zawiera i jakie są pedagogiczne konsekwencje takiego założenia. Mając świadomość ograniczeń
wynikających z charakteru tego tekstu, w sposób sygnalny zostaną
wskazane tu tylko niektóre spośród nich.

Miłość jako pragnienie dobra wychowanka
Dietrich von Hildebrand pisze: „Miłość jest jakby strumieniem dobroci, dobroć zaś – tchnieniem, oddechem miłości”10. Jeśli więc miłość
jest w swej istocie pragnieniem dobra dla drugiej osoby, to w wychowaniu chodzi – jak zauważa Jacek Chmielewski – o dwojakiego rodzaju dobro: dobro zewnętrzne (obiektywne) i dobro wewnętrzne (odczuwane,
subiektywne). To pierwsze jest niczym innym jak zwykłą przyzwoitością, uczciwością czy społeczną użytecznością człowieka – substancją jego tzw. kręgosłupa moralnego. Dobro subiektywne natomiast to szczęście człowieka – wewnętrzny stan poczucia sensu i pragnienia życia. Oba
te dobra, choć mają różne znaczenia, to jednak tę samą wagę i dlatego
muszą być ujmowane w koniunkcji. Pominięcie bowiem jednego niewybaczalnie psuje wychowanie i wypacza jego cywilizacyjny sens11. Na
„dobro osób” składa się zdaniem Mieczysława Gogacza w szczególności:
− istnienie, życie, usprawnienie intelektu w wiedzy i mądrości, zarazem usprawnienie woli w wolności i prawości jako stałej wierności
dobru, ponadto zdrowie duszy i ciała.

Por. H. Rowid, Podstawy i zasady wychowania, Warszawa 1946, s. 109.
Cyt. za: W. Furmanek, dz. cyt., s. 174.
11 Zob. J. Chmielewski, Wychowanie do szczęścia, „Edukacja i Dialog” 2004, nr 10, s. 2.
9

10
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− pozostawanie we wspólnocie z osobami. Wspólnotę tę tworzą
powiązania relacjami osobowymi. Z racji tych relacji, a więc z powodu
miłości, wiary i nadziei jedne osoby wychowują i kształcą inne osoby.
Wynikiem kształcenia i wychowania jest kultura.
− kultura, którą stanowi zgodna z rzeczywistością wiedza i dzięki
niej uzyskiwana mądrość. Wiedza wyraża się w dziełach jako wytworach człowieka. Ta wiedza zarazem jest skutkiem usprawnionego intelektu, jako umiejącego nabywać wiedzy zgodnie z prawdą i dobrem.
Kultura jest więc zespołem usprawnień i zespołem dzieł.
− humanizm i religia. Humanizm, ujęty z pozycji etyki lub wprost
moralności, jest chronieniem więzi osobowych, łączących ludzi. Religia,
także ujęta od strony etyki, jest chronieniem więzi człowieka z Bogiem12.

Pojęcie wychowania
W kontekście przyjętych wyżej założeń staje się jasne, że nie wszystkie
funkcjonujące w literaturze pedagogicznej definicje wychowania sprostają wymogowi „dobra wychowanka”. Sprzeciw budzić tu bowiem musi jawne pojmowanie wychowania jako działalności celowej zmierzającej
do urabiania czyjejś osobowości, ponieważ tak rozumiane wychowanie
zakłada manipulacyjny, instrumentalny stosunek do wychowanka przy
odrzuceniu jego podmiotowości i autonomii. Nie można też uznać za
wychowanie oddziaływań na osobowość wychowanka, w których za jedyne kryterium poprawności zawarte w definicji uznano „choćby minimalne szanse względnie trwałego uzyskania zmian w osobowości tej
jednostki, na którą skierowane jest dane oddziaływanie”13. Warunki tej
definicji mogą być bowiem równie dobrze spełnione przez takie oddziaływania jak indoktrynacja, manipulacja czy agitacja. Wychowanie skierowane na dobro wychowanka powinno opierać się na uznaniu i afirmacji wolności, dialogu między osobami, spotykaniu osób, które obdarowują się swoim człowieczeństwem, wzajemnym otwarciu się na siebie,

M. Gogacz, Wprowadzenie do etyki chronienia osób, Warszawa 1998, s. 12–13.
Zob. W. Pomykało, Wychowanie (z punktu widzenia świeckiego), w: Encyklopedia
pedagogiczna, red. W. Pomykało, Warszawa 1993, s. 917.
12

13
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poszanowaniu godności, autentyczności, poczuciu odpowiedzialności,
zaufaniu i empatii14.
Wśród definicji wychowania na uwagę zasługuje propozycja
Klausa Schallera, profesora pedagogiki z niemieckiego uniwersytetu
w Bochum. Wychowanie jest przez niego rozumiane jako „całokształt
sposobów i procesów pomagających istocie ludzkiej – zwłaszcza przez
interakcję – urzeczywistniać i rozwijać swoje człowieczeństwo”15. Na
pierwszy plan w tej definicji wysuwa się godność ludzka jako punkt wyjścia i cel dążeń obu podmiotów procesu pedagogicznego. Zatem
istotną relacją wychowawczą jest powiązanie człowieka z człowiekiem16. W podobnym duchu wypowiada się Andrzej M. de Tchorzewski, ujmując wychowanie jako „sui generis byt społeczny, a więc zjawisko
będące wytworem przynajmniej dwóch ludzi, którego cechą konstruktywną jest zachodząca pomiędzy nimi relacja, w ramach której podmiot
wychowujący, kierując się powszechnie uznanym dobrem, umożliwia
podmiotowi wychowywanemu zdążać do określenia własnej tożsamości”17.

Cele wychowania
Na początku księgi pierwszej Etyki nikomachejskiej Arystotelesa czytamy, że „wszelkie zarówno działanie jak i postanowienie zdają się zdążać do jakiegoś dobra i dlatego trafnie określono dobro jako cel wszelkiego dążenia”18. Stwierdzenie to pozwala dostrzec dwa istotne na gruncie pedagogiki problemy.
Po pierwsze, dobro jako cel wychowania może być różnie interpretowane, a sama idea „dobra wychowanka” wykorzystana do wyzwole14

Zob. Pedagogika, Leksykon PWN, red. B. Milerski, B. Śliwerski, Warszawa 2000,

s. 274.
Cyt. za: J. Tarnowski, Wychowanie dziś i jutro, w: Demokracja a oświata. Kształcenie i wychowanie, red. H. Kwiatkowski, Z. Kwieciński, Toruń 1996, s. 108.
16 Tamże.
17 A.M. Tchorzewski, Dyskurs wokół paradygmatu teorii wychowania, w: Z problematyki metodologicznej teorii wychowania, red. A.M. Tchorzewski, Bydgoszcz 1992, s. 18.
18 Arystoteles, Etyka nikomachejska, przekł. D. Gromska, Warszawa 2007, Księga I,
s. 77.
15
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nia lub, jak to miało (ma) miejsce w systemach totalitarnych, zniewolenia
człowieka.
W tym kontekście cele i funkcje edukacji można widzieć w trzech
podstawowych płaszczyznach, które są akcentowane odmiennie w różnych państwach i systemach:
− cele edukacji podporządkowane bezpośrednio dobru dziecka
i młodzieży (kształcenie jednostek w imię ich szczęścia i pomyślności) –
model „oświaty w służbie człowieka”;
− cele edukacji podporządkowane bezpośrednio dobru uczniów
(kształcenie w imię interesu grupy, do której należą także jednostki
kształcone) – model „oświaty w służbie bezpieczeństwa”;
− cele edukacji podporządkowane bezpośrednio dobru podmiotów
jednostkowych lub zbiorowych, niejako z wyłączeniem dziecka-ucznia
(kształcenie w imię interesów ludzi lub grup, których dążenia są niezgodne lub sprzeczne z dążeniami osób kształconych) – model „oświaty
zniewalającej”, bo podporządkowującej dobro jednostki jakiemuś innemu dobru, w którym jej własne dobro co najmniej się nie zawiera, ale
może być z nim niezgodne lub sprzeczne19.
Po drugie, we współczesnej pedagogice, jak zauważył Jacques Maritain, mamy do czynienia jakby z „zapomnieniem o celowości”, z „odrzuceniem celów i wartości”20. Odejście w pedagogice od nakreślenia adekwatnych celów jest – zdaniem Maritaina – wynikiem braku integralnej
wizji człowieka. Brak ten usiłuje się zatrzeć przez stosowanie atrakcyjnych metod nauczania, stosowania nowoczesnych technologii oddziaływania na wizualną wrażliwość dziecka, a więc przesadną koncentrację
na środkach, a nie celach21.
Problem ten dostrzega także wybitny niemiecki pedagog Wolfgang
Brezinka, który stanowczo stwierdza, iż cele wychowania są niezbędne
w praktyce wychowawczej. „Bez nich nie można skonstruować żadnych
praktycznych i pożytecznych teorii wychowawczych, gdyż poszukiwaH. Muszyński, cyt. za: S. Kawula, Człowiek w relacjach socjopedagogicznych, Toruń 2004, s. 103-104.
20 Cyt. za: M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008, s. 340.
21 Por. J. Bagrowicz, Wychowanie personalistyczne w chrześcijaństwie, w: Personalizm polski, red. M. Rusecki, Biblioteka Teologii Fundamentalnej nr 3, Lublin 2008,
s. 356.
19
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nie środków, metod i strategii jest możliwe tylko wówczas, gdy zna się
cele, do których się dąży”22.
Oczywiście problematyka celów wychowania rodzi znacznie więcej
kontrowersji, na które zwracają uwagę inni autorzy23, a których omówienie wykracza poza możliwości tego tekstu. Należy w tym miejscu
jednak wskazać, iż konsekwencją przyjętych wcześniej założeń jest
uznanie, że to osoba jest podmiotem i celem wychowania. Oznacza to
także, że ma ona pierwszorzędny i niepowtarzalny walor wyrażający się
w jej nadrzędności względem wszelkich wartości materialnych oraz
struktur społecznych i ekonomicznych. Struktury te powinny być podporządkowane dobru osoby ludzkiej i służyć jej rozwojowi przy pełnym
poszanowaniu wolności24.

Interakcja wychowawcza
Na proces interakcji wychowawczej składają się dwa elementy: postrzeganie się i porozumiewanie się, które współwystępują i wzajemnie
się warunkują. Proces ten jest nie tylko wymianą intencji (zamiarów)
i wiadomości, lecz także, a może przede wszystkim, tworzeniem wzajemnych relacji, które określa się jako „pomost zrozumienia”, dzięki któremu realizacja zadań wychowawczych staje się efektywna i psychologicznie „zdrowa”25.
Podstawę właściwego rozumienia interakcji wychowawczej stanowić może odwołanie się do filozofii Martina Bubera, który uważa, że „relacja jest wzajemnością. Moje Ty działa we mnie, jak ja działam w nim.
Kształtują nas nasi uczniowie, rozwijają nas nasze dzieła (…). W niezgłębiony sposób włączeni, żyjemy w płynącej strumieniami powszech-

W. Brezinka, Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, Kraków
2005, s. 69.
23 Zob. np. M. Nowak, dz. cyt., s. 334–345; M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2005, s. 123–144.
24 Zob. J. Bagrowicz, dz. cyt., s. 357.
25 Zob. R. Pomianowski, Interakcje międzyosobowe a wychowanie i rozwój człowieka,
w: Wybrane zagadnienia z psychologii pastoralnej, red. Z. Chlewiński, Lublin 1989, s. 51.
22
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nej wzajemności”26. Zdaniem Bubera człowiek nawiązuje relacje z innymi ludźmi na dwa sposoby: 1) Ja-To, traktując swoje „naprzeciwko”
przedmiotowo, technicznie, próbując nim zawładnąć fizycznie bądź poznawczo, oraz 2) Ja-Ty, traktując drugiego człowieka osobowo jako Ty,
uznając w nim jego własne niepowtarzalne Ja. To właśnie relacja Ja-Ty
stanowi o istocie człowieczeństwa, a tym samym o istocie wychowania.
Rozważania Bubera można odnieść także do kontrastu pomiędzy wychowaniem manipulacyjnym a wychowaniem pomagającym w rozwoju.
Pierwsze charakteryzuje się relacją Ja-To, drugie – Ja-Ty. Wychowawca,
który uważa wychowanka za Ty, także sam staje się Ty w świadomości
wychowanka, a wychowawca, który uważa wychowanka za To, w doświadczeniu wychowanka także staje się To. W pierwszym przypadku
(Ty-Ty) wychowanek uczy się odbierać siebie jako osobę godną szacunku, traktuje siebie tak, jak traktował go wychowawca – jako osobę wartą
szacunku. W drugim przypadku (To-To) wychowanek uczy się od wychowawcy traktować siebie jako „rzecz”, którą można manipulować.
Uczy się więc manipulować sobą i innymi27. W układach manipulujących nie ma relacji głębokich, prawdziwie ludzkich i szczerych, natomiast powszechnie stosuje się przeróżne techniki, które zawsze zmierzają do panowania nad innymi. Brak tu szacunku dla innej osoby28.
Dla Bubera ważny jest dialog i spotkanie. W eseju „Między osobą
a osobą” wyliczył podstawowe cechy takiego spotkania:
− wyłączność – dla jego uczestników świat staje się dualny, to znaczy istnieje tylko Ja i Ty, żaden trzeci element nie niweluje inności partnerów,
− obecność i otwartość na Innego, którego się spotyka, co zakłada
między innymi rezygnację z chęci jego określania i klasyﬁkowania,
− dwustronność,
− jedność aktywności i pasywności uczestników,

M. Buber, cyt. za: M. Jędraszewski, Bubera i Levinasa spór o rozumienie dialogu,
„Przegląd Powszechny” 1986, nr 7–8, s. 58.
27 Por. R. Pomianowski, dz. cyt., s. 59.
28 Zob. tamże, s. 53–54.
26
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− bezpośredniość, to znaczy brak jakiegokolwiek zapośredniczenia,
nawet przez indywidualną intencjonalność29.
Roman Pomianowski zauważa, że relacja typu Ja-Ty rozpatrywana
od strony psychologicznej to spotkanie dwóch osób, które doświadczają
się wzajemnie „rdzeniami osobowości”. Każda z osób dialogu wyraża
potrzeby i oczekiwania zamiast wymagać; każda wyraża upodobania
zamiast rozkazywać; każda wyraża wzajemną akceptację bardziej niż
tolerancję oraz każda chce raczej autentycznie poddać się wzajemnym
pragnieniom, zamiast „ulegać” lub „grać uległego”. W tego typu kontakcie wychowawca jest świadomy faktu, że – cytując za Pomianowskim
Bubera – „każda osoba przychodząca na ten świat reprezentuje w sobie
coś nowego, coś, co nigdy przedtem nie istniało, coś oryginalnego i jedynego. (…) Każdy pojedynczy człowiek jest czymś niepowtarzalnym
w świecie i ma obowiązek tę niepowtarzalność rozwinąć na miarę własnych sił do pełni człowieczeństwa. Głównym zadaniem każdego człowieka jest realizacja swych wyjątkowych, bez precedensu, nigdy nie powracających możliwości, a nie powtarzanie czegoś, co ktoś inny – nawet
największy – osiągnął”30.

Zasady wychowania
Problematyka zasad wychowania, choć obecna w literaturze pedagogicznej (łączy się ją zwykle z metodyką wychowania oraz problematyką aksjologiczną i teleologiczną), nie doczekała się jednak spójnego
opracowania. Dotyczy to zarówno samego pojęcia „zasada wychowania”, jak i klasyfikacji zasad wychowania. Zwykle za zasadę wychowania uznaje się „uporządkowany i dający się ściśle wyznaczyć układ najogólniej sformułowanych prawidłowości w sferze postępowania wychowawczego”31. Niektórzy autorzy uważają zasady wychowania za
specyficzną postać czy odmianę norm wychowania32.

Zob. T. Dziurla, Albert Schweitzer a Martin Buber – dwa szkice filozoficzne o człowieku i jego egzystowaniu w świecie, „Świdnickie Studia Teologiczne” 2009, nr 6, s. 115.
30 Zob. R. Pomianowski, dz. cyt., s. 60–61.
31 M. Krawczyk, cyt. za M. Nowak, dz. cyt., s. 350.
32 Zob. M. Nowak, dz. cyt., s. 350.
29

72

Cezary Hendryk

We współczesnej pedagogice nie ma jednego katalogu uniwersalnych zasad wychowania. Przegląd istniejących klasyfikacji i samych zasad wychowania (szacowanych na ponad pięćdziesiąt) wykracza poza
zamiary niniejszego tekstu. W kontekście prowadzonych tu rozważań
warto jednak zwrócić uwagę na dwie klasyfikacje. Pierwsza została wywiedziona przez Janusza Homplewicza z wartości etycznych i obejmuje
siedem zasad ogólnych, jakimi powinien kierować się w swoich oddziaływaniach każdy wychowawca. Są to:
1. „Zasada prawdy” – we wszystkim, co wychowawca mówi i czyni,
również w jego własnej postawie życiowej, powinna wyrażać się prawda.
2. „Zasada dobra dziecka” – interes, korzyść, własne dobro, bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój dziecka winny być głównym i bezwarunkowym motywem oraz wskazówką działania wychowawcy.
3. „Zasada przykładu” – wszelkie wartości, ideały, treści, a także
przekonania, postawy i umiejętności, jakie faktycznie posiada czy prezentuje wychowawca, stają się normą i wartością, w tym faktyczną treścią procesów wychowania.
4. „Zasada projekcji pedagogicznej” – wszelki kontakt i wpływ wychowawcy może faktycznie zaistnieć dopiero wówczas, gdy na daną
sprawę, kwestię, wartość, emocję i na samego wychowanka wychowawca potrafi spojrzeć jak gdyby oczami samego wychowanka.
5. „Zasada więzi emocjonalnej” z wychowankiem, tzn. nawiązywania i utrzymywania z nim bezpośredniego, osobistego, ciepłego i serdecznego kontaktu.
6. „Zasada poszanowania osobowości” – dostrzegania i doceniania
niepowtarzalnej osobowości wychowanka wymagającej szacunku.
7. „Zasada profesjonalizmu” w wychowaniu, w opiece i nauczaniu
– wymaga, by wszystko, co czyni wychowawca, było zawodowo kompetentne, fachowe, umiejętne i dojrzałe33.
Druga proponowana tu klasyfikacja zasad wychowania wywodzi
się z prezentowanych wcześniej poglądów Martina Bubera i obejmuje
zasady wspomagania rozwoju wychowanka będące ideą przewodnią
pedagogiki spotkania (patrz tabela)34.
33
34

Zob. J. Homplewicz, Etyka pedagogiczna, Warszawa 2000, s. 77–78.
Zob. S. Kawula, dz. cyt., Toruń 2004, s. 35–36.
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Zasady wspomagania

1. Dualności, czyli wyłączności relacji 1. Jest to zasada dialogu, a środkiem
między dwiema osobami (lub jedjest rozmowa (mówienie i słuchanostką i grupą). Trzeci obiekt nie
nie) lub inne formy komunikacji
powinien mieć wpływu na przeniewerbalnej.
bieg i wynik relacji.
2. Obecności i otwartości na obiekt 2. Zasada otwartości na informacje
(osoba).
zwrotne. Niezbędny element tych
relacji to empatia i syntonia, ale
także asertywność.
3. Dwustronności w konkretnej relacji 3. Jest to zasada partnerstwa i uczci(bez egoizmu i ukrytego programu
wości oraz tolerancji odmienności.
oraz manipulacji).
4. Jedności aktywności i pasywności 4. Można ją określić jako zasadę syw danej relacji. Zerwanie z modemetryczności, równowagi aktywlem: „rozmowa dziada z obrazem”.
ności i pasywności pomiędzy podmiotami.
5. Bezpośredniości i bliskości osób bio- 5. Zasada bliskości intelektualnej, emorących udział w konkretnej relacji.
cjonalnej i duchowej pomiędzy podmiotami relacji.

Zasady przedstawione w obu klasyfikacjach stoją wyraźnie „na
straży” dobra wychowanka. Widzimy to albo w bezpośrednich odwołaniach do tego dobra, albo we wskazaniach mających na celu stworzenie
właściwej atmosfery wychowawczej, podmiotowych relacji umożliwiających autentyczny rozwój wychowanka. Nie dostrzegamy tu instrumentalnego podejścia do wychowanka, czy urabiających osobowość „algorytmów” postępowania.

Metody wychowania
Kierowanie się dobrem wychowanka wyklucza stosowanie metod
i sposobów oddziaływania, które, choć mogą pozornie wydawać się skuteczne, dobru temu nie służą. Klasycznym przykładem może tu być postawa nauczycielki edukacji przedszkolnej, która nie mogąc sobie pora-
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dzić z brakiem dyscypliny wśród dzieci oznajmiła, że pozamyka je
w ciemnym pokoju. Uzyskanie w ten sposób dyscypliny i posłuszeństwa
nie wynikało z troski o dobro dzieci, lecz było wyrazem bezradności nauczycielki, jej niekompetencji i braku wyobraźni. Mimo iż pozornie skutek został osiągnięty, doświadczenia wyniesione z tej sytuacji nie są korzystne dla dalszego rozwoju wychowanków, wręcz przeciwnie, mogą
stać się źródłem kolejnych problemów wychowawczych. Zależności
pomiędzy sposobami oddziaływań a ich skutkami można za Henrykiem
Rostkiem przedstawić graficznie, wykorzystując do tego celu układ
współrzędnych35. Na osi pionowej znajdują się sposoby oddziaływania
ułożone z góry na dół – od w pełni dopuszczalnych i akceptowanych
z pedagogicznego punktu widzenia do sposobów całkowicie niedopuszczalnych. Natomiast na osi poziomej występują efekty tych oddziaływań
– od skutków najbardziej pożądanych do skrajnie niepożądanych, będących zaprzeczeniem rozwoju.

H. Rostek, Wychowanie – czym jest? Czym nie jest? Czym być powinno?, w: Rozmowy o wychowaniu. Kontrowersje, spory, dyskusje, red. J. Rutkowiak, Gdańsk 1992, s. 56.
35

Miłość w wychowaniu. Implikacje teoretyczne

75

Jak wynika z przedstawionego schematu, z całego rozległego obszaru działalności miano oddziaływań wychowawczych przysługuje tylko
obszarowi zawartemu w pierwszej ćwiartce. Pozostałe trzy ćwiartki to
rozległe obszary działań niedopuszczalnych z pedagogicznego punktu
widzenia. Zdaniem autora wychowawca powinien poruszać się tylko
w obrębie pierwszej ćwiartki, a pozostałe nie tytko odrzucać, ale wyraźnie i stanowczo sprzeciwiać się stosowaniu ich przez innych wobec dzieci i młodzieży36.

Błędy w wychowaniu
Pragnienie dobra wychowanka jako istota miłości staje się także
podstawowym kryterium oceny działalności wychowawczej z punktu
widzenia popełnianych błędów. Błąd w wychowaniu jest bowiem „takim zdarzeniem w życiu wychowanka, które niesie ze sobą skutki dla
niego niekorzystne, a więc jest dla dziecka szkodliwe”37. Za błędne
uznamy więc takie zdarzenia tkwiące w interakcji wychowawczej, które
są niekorzystne dla dalszego rozwoju wychowanka. Antonina Gurycka
proponuje przyjąć trzy wymiary zachowań wychowawców jako podstawowe dla klasyfikacji błędów w wychowaniu: 1) ekstremalna emocjonalna akceptacja dziecka („żar”) – ekstremalne odrzucenie emocjonalne dziecka („lód”); 2) nadmierna koncentracja na dziecku – nadmierna
koncentracja na sobie; 3) nadmierna koncentracja na zadaniu dziecka –
niedocenianie zadań dziecka38. Kryteria te pozwalają wyznaczyć osiem
błędów w wychowaniu oraz dziewiąty związany ze współwystępowaniem kilku błędów naraz:
1. Rygoryzm – bezwzględne egzekwowanie wykonywania poleceń,
pedanteria (sztywność) ocen; stawianie wymagań bardzo dokładnie
określonych nie pozostawiających swobody: ścisłe kontrolowanie postępowania dziecka (egzekwowanie posłuszeństwa). Dziecko jest tu utożsamiane z zadaniem, zachowanie dziecka i jego skutki są uznawane za
szczególnie ważny element sytuacji.
Por. H. Rostek, dz. cyt., s. 57.
A. Gurycka, Błąd w wychowaniu, Warszawa 1990, s. 19.
38 Tamże, s. 77.
36
37
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2. Agresja – atak słowny, fizyczny lub symboliczny, zagrażający lub
poniżający w stosunku do dziecka. Dziecko jest postrzegane jako szczególnie zagrażające, niewygodne, zbędne w sytuacji.
3. Hamowanie aktywności – przerywanie, zakazywanie aktywności
własnej dziecka poprzez fizyczne lub symboliczne zachowanie własne,
zmienianie bez racjonalnych przyczyn rodzaju aktywności dziecka. Reprezentacja zadań wykonywanych przez dziecko i jego aktywności jako
mało ważnych, a w każdym razie jako mniej ważnych od własnych pomysłów, celów, potrzeb wychowawcy.
4. Obojętność – obserwowany dystans do spraw dziecka i do niego
osobiście; okazywanie braku zainteresowania dla jego aktywności.
Dziecko, jego zadania i potrzeby postrzegane są jako mało ważne dla
wychowawcy lub obronnie oceniane jako zbyt obciążające wychowawcę
(trzeba się bronić dystansem); w każdym razie nie wymagające jego aktywności (lub ją hamujące) i nie wyzwalające jego emocjonalnego zaangażowania lub będące wyrazem obrony przed nim.
5. Eksponowanie siebie – koncentrowanie uwagi dziecka na walorach wychowawcy, potrzebach, odczuciach wtórnych do aktualnych potrzeb i odczuć dziecka; chęć imponowania, wyróżniania się, obrażanie
się. Wychowawca postrzega siebie jako szczególnie ważny czynnik interakcji z dzieckiem; przecenia swe walory, odczucia i potrzeby, spostrzega dziecko jako słabsze.
6. Uleganie (bezradność) – spełnianie zachcianek dziecka, rezygnowanie z wymagań stawianych dziecku, demonstrowanie własnej bezradności wobec dziecka. Reprezentacja sytuacji wychowawczej jako
nadmiernie trudnej dla siebie, zagrażającej, której trzeba unikać, od której trzeba uciec.
7. Zastępowanie (wyręczanie) – bez oczekiwania na wyniki pracy
dziecka, zastępowanie go w działaniu, przejmowanie jego zadań, aktywności. Spostrzeganie dziecka jako wymagającego szczególnej troski,
a zarazem słabego: zmęczonego, nieudolnego, „biednego”. Równocześnie spostrzeganie zadania, które dziecko realizuje, jako ważniejszego od
innych spraw.
8. Idealizacja dziecka – utożsamianie się z nim jako najwyższym dobrem: ciągłe zajmowanie się dzieckiem, jego sprawami; czynności zabezpieczające przed możliwym, nawet niebezpośrednim, niebezpieczeń-
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stwem, a równocześnie przed zachowaniem dziecka niezgodnym z idealnym wzorem, np. bardzo grzecznego dziecka; afektacja w stosunku do
dziecka; brak krytycyzmu, co rzutuje na maksymalizację ocen pozytywnych. Ograniczenie pola percepcyjnego do dziecka i jego spraw. Reprezentacja otoczenia jako zagrażającego dziecku, przypisywanie szczególnego znaczenia wzorcom idealnego postępowania i idealizacja możliwości dziecka. Utożsamianie dziecka z ideałem i przypisywanie mu cech
ideału.
9. Niekonsekwencja – przemienność zachowań błędnych zaliczanych
do różnych kategorii błędów. Przemienność wrażeń, odczuć, ocen; niejasność; reprezentacja sytuacji jako trudnej dla wytworzenia programu
działań39.
Uświadomienie sobie istoty błędu w wychowaniu pozwala uniknąć
skutków funkcjonujących potocznie stereotypów dotyczących miłości w
wychowaniu, zgodnie z którymi jesteśmy skłonni częściej potępiać tzw.
„zimny wychów” i nieco pobłażliwiej traktować „ślepą miłość” wyrażającą się w postawie nadopiekuńczej. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że
obie te postawy mogą dostarczać wychowankowi niekorzystnych, szkodliwych dla jego rozwoju doświadczeń, a tym samym nie służyć jego
dobru.

Zakończenie
Ojciec Bernard Kryszkiewicz, członek Zakonu Pasjonistów, katecheta w tajnym nauczaniu gimnazjalnym i wychowawca kandydatów do
kapłaństwa, w swoim prywatnym notatniku odszukanym kilka lat po
jego śmierci (1945) zapisał: „Jak najwięcej promieniować ciepłem, miłością, usłużnością, radością. Niech wychowanek czuje, wyraźnie czuje, że
się go kocha, że się jego dobro ma na celu”40. Zawarty w tym cytacie postulat miłości wychowanka, jak już wspomniano na początku tego tekstu, rodzi pewne kontrowersje. Współcześnie nauczyciele-wychowawcy
częściej deklarują miłość do swojego zawodu czy przedmiotu, którego
uczą, niż do samych wychowanków. Miłość sprowadzono dziś bowiem
39
40

Zob. tamże, s. 80–85.
Cyt. za: J. Tarnowski, dz. cyt. s. 112.
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do symbolu serca, utożsamiono z emocjami, uznano za cechę miękką.
Miłość nie może być jednak sprowadzona tylko do emocji. Uczucia, choć
towarzyszą miłości, nie stanowią jej istoty. Jeżeli jednak – jak starano się
tu wykazać – istotą miłości jest pragnienie autentycznego dobra dla drugiej osoby, to „wezwanie do miłowania, przynaglenie do przyjęcia takiej
postawy staje się czymś oczywistym i normalnym”41. Więcej, jak zauważa Tadeusz Pilch, istnieją trzy główne zasady normatywne społecznego
funkcjonowania nauczyciela, z których pierwsza mówi, że „nauczyciel
działa w świecie dobra – jego aktywność ma intencję tworzenia dobra
dla innego człowieka przy użyciu godziwych środków. Dobra, które jest
właściwością działania pedagogicznego, ma postać dobra czynnego.
Zawiera się w nim aktywne poznanie, aktywna służba, aktywne korygowanie, aktywne wspomaganie”42. Chodzi więc o to, aby pragnienie
dobra wychowanka stało się trwałym nastawieniem przenikającym
wszelkie aspekty myślenia i działania pedagogicznego. Aby – jak pisał
św. Augustyn – „Gdy milczysz – milcz z miłością; gdy mówisz – mów
z miłości; gdy karcisz – karć z miłości; gdy przebaczasz – przebaczaj
z miłości. Niechaj tkwi w sercu korzeń miłości; wyrośnie z niego tylko
dobro”43.

M. Bała, Czy miłość można nakazać? Interpretacja F. Rosenzweiga, „Fides et
Ratio” 2010, nr 3 (3), s. 17.
42 T. Pilch, cyt. za: B. Stępień, Etyka zawodu nauczyciela – wychowanie dla społeczności lokalnej, w: Edukacja dla bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo regionalne. Wyzwania edukacyjne, red. D. Czajkowska-Ziobrowska, A. Zduniak, Poznań 2008, s. 114.
43 Cyt. za: B. Trocha, Majtri i Agape, „Uniwersytet Zielonogórski. Miesięcznik
Społeczności Akademickiej” 2004, nr 10, s. 49.
41
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LOVE IN EDUCATION. THEORETICAL IMPLICATIONS
Making a statement that the preceptor should “love their pupils” raises a lot of
controversy. Love, however, can not be limited to emotions only. Although love is
always accompanied by emotions, they do not compose its essence. The core of love
is desire for the good of the other person. In this context, it is difficult to imagine a
good pedagogue who does not love their students. What are the educational consequences of adopting such an assumption? What is the meaning of “child welfare”?
The article attempts to answer these questions.
Translated by Paweł Majtyka

MIŁOŚĆ W WYCHOWANIU
RODZINNYM

Andrzej Mazan
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ROLA MIŁOŚCI W PEDAGOGICE RODZINY
Temat opracowania wiąże ze sobą dwa podstawowe terminy – pedagogikę i miłość. Łączy je w procesie wychowania, jaki odbywa się
w naturalnym środowisku wytworzonym przez miłość – w rodzinie.
Podstawowym pojęciem jest pedagogika. Choć ma wiele różnorodnych definicji, to jednak sprowadzają się one do kształtowania poznania
i działania. Jest pojęciem powiązanym z miłością. I tak pedagogika jest
teorią przetwarzania informacji w celu kierowania własnym życiem1, jest
teorią rozumienia pierwszych zasad2, rozpoznawania prawdy o celu
osoby3 i zasad wyboru czynności prawdy jako dobra4. Bowiem dobro,
które jest pociągające dla wielu, wywołuje pragnienie osiągnięcia go, jest
więc celem działania5. Wyzwalając proces osiągania odpowiedniego6 dla
osoby dobra, dobro staje się źródłem miłości, bo przysposabia osobę do
działania i w ten sposób usprawnia i udoskonala ją, czyniąc ją miłościotwórczą7. Osoba wyćwiczona w miłości działa z-umieniem [sumieniem]
Por. M.A. Krąpiec, O narodowe wychowanie, w: tenże Żyć po ludzku, Redakcja
Wydawnictw KUL, Lublin 1999, s. 62.
2 „(…) najbardziej poznawalne są przede wszystkim pierwsze zasady i przyczyny. Albowiem przez nie poznaje się wszystko inne”. Arystoteles, Metafizyka, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1996, s. 13.
3 „(…) nauką naczelną i nadrzędną jest ta, w której poznaje się cel, dla którego
należy czynić wszystko, cokolwiek się czyni. Celem zaś każdego bytu jest jego dobro”. Arystoteles, Metafizyka, s. 13.
4 M. Gogacz, Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie, Oficyna Wydawnicza
NAVO, Warszawa 1997, s. 16.
5 „Wszelka sztuka i wszelkie badanie, a podobnie też wszelkie zarówno działanie, jak i postanowienie zdają się zdążać do jakiegoś dobra i dlatego trafnie określono
dobro jako cel wszelkiego dążenia”. Arystoteles, Etyka nikomachejska, 1.1094 1–3,
PWN, Warszawa 2007, s. 5.
6 Św. Tomasz z Akwinu, STh 1-2, 28, 5; por. F. Bednarski, Miłość narzeczeńska
i małżeńska w świetle filozofii św. Tomasza z Akwinu, Veritas, Londyn 1958, s. 27.
7 F. Bednarski, Miłość narzeczeńska i małżeńska w świetle filozofii św. Tomasza
z Akwinu, Veritas, Londyn 1958, s. 78.
1
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oraz sprawnie, tj. z nabyciem realnie czegoś, co używamy, kiedy tylko
chcemy, natychmiast, skutecznie, lekko, z zadowoleniem8.
Miłość jest jednym z najczęstszych słów używanych przez człowieka. Chcąc przybliżyć jej znaczenie, należy najpierw przybliżyć sposoby
użycia. Język wyraża miłość przez czasowniki takie jak lubić, kochać, miłować, tęsknić, doznawać, cieszyć się, radować, otwierać się, wychodzić
ku, towarzyszyć. Czasowniki te wyróżniają się szczególnym związkiem
łączącym podmiot miłości i drugi byt – rzecz albo osobę. Podkreślają nie
tylko działanie nakierowane ku ulubionej rzeczy, kochanej czy miłowanej drugiej osobie, ale i roszczenia normatywne, czyli uprawnienia do
drugiej osoby.
Następnym etapem aproksymacji ku określeniu miłości jest przyjrzenie się formom jej realizacji. Poszukując wzoru do określenia miłości
należy przyjąć, że jest nim miłość małżeńska9. Jej podstawową cechą jest
przekroczenie egoizmu. Wyróżniają tę relację wartości psychologiczne
i duchowe: namiętność, wolność wyboru, zobowiązanie, trwałość i wyłączność. Przez wymiar moralny trwałego wyboru dokonanego przez
dwie osoby miłość ta przewyższa miłość przedmałżeńską. Jeszcze inne
światło wydobywa miłość macierzyńska, która jest wzorem altruizmu
i bezinteresowności. Miłość zatem jest relacją międzyosobową, przejawiającą się wyjątkową aktywnością, przysposabiając charakter człowieka
w stałą postawę mającą na celu dobro miłowanej osoby, które to dobro
normuje zachowania osób.
Ze względu na uniwersalność miłości warto odwołać się do rozstrzygnięć filozoficznych, które uzasadniają istotę miłości, i do rozstrzygnięć psychologicznych, które indywidualizują miłość. W ujęciu realistycznej filozofii klasycznej miłość jest określana jako działanie podmiotu-osoby, które przysposabia tę osobę do określonego dobra. Dobro jest
pociągające, wywołujące pożądanie (apetitus), jest motywem do działania, jest źródłem miłości, doskonalenia bytu10. W takim klasycznym
aspekcie dobro jest miłościotwórcze jako przyczyna celowa. Ono ma
pewien powab i dlatego jest przyczyną miłowania.
J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. I, Redakcja Wydawnictw KUL,
Lublin 1986, s. 334.
9 Benedykt XVI, Deus caritas est, Wyd. Gość Niedzielny, Częstochowa 2006, s. 7.
10 Por. F.W. Bednarski, Miłość narzeczeńska i małżeńska..., s. 78.
8
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To sformułowanie ma walor pedagogiczny. Dobro, ku któremu
zwraca się osoba w miłości, jest wobec tego przyczyną doskonalenia. Jest
to miłość ekstatyczna, w literaturze nazywana miłością erotyczną. Ma
ona zasięg totalny. Jak zauważa Benedykt XVI11, eros jest rozumiany jako kwintesencja wszelkiego pragnienia pełni istnienia, zaspokojenia tęsknoty za szczęściem, nasycenia dobrami życia, do których nie tylko należy obecność innych ludzi i wspólnota z nimi, lecz także uczestnictwo
w życiu samego Boga — to eros jest w swej istocie wypływającym z natury impulsem, bezpośrednio danym wraz ze stworzoną istotą śmiertelnego człowieka, z jego kondycją istoty stworzonej. Ujęcie miłości erotycznej ma zakres platoński, nie współczesny, bo obecnie rozumiana jest
„przyziemnie i pozbawiona głębszego sensu”12.
W rozumieniu klasycznej filozofii realistycznej relacja miłości wyodrębnia kilka jej poziomów13. Kryterium podziału wynika z poziomu
urzeczywistnienia władz człowieka i stopnia jedności z pożądanym dobrem.
Pierwszym poziomem miłości jest miłość wrodzona, dążność do tego, co odpowiada naturze rzeczy. W przypadku bytów żywych taką
dążnością naturalną jest skierowanie do zachowania życia i do przekazania życia. Jest to powszechne prawo życia. W tej optyce wilk jest wilkowi przyjacielem, a nie wrogiem. Jeśli natura człowieka, czyli to, co jest
przyporządkowane na drodze rodzenia, jest źródłem jego działania,
a pierwszym i podstawowym działaniem naturalnym jest rodzenie jako
przekazywanie życia, to elementy płci będą przenikać wszystkie ludzkie
konkretne działania, płynące z cielesno-psychicznej struktury człowieka.
Płeć z natury rzeczy jest związana z przekazywaniem życia na drodze
rodzenia. Człowiek od początku, od ułożenia chromosomów, jest mężczyzną albo kobietą. Właściwość ta jest nieoddzielna od człowieka. Zatem płciowość jest z natury dynamiczna, a nie statyczna, aktywna, a nie
bierna.
Następne poziomy miłości wiążą się z aktywnością poznawczą
zmysłowo-uczuciową. Dobrem, ku któremu skierowana jest miłość zmysłowo-uczuciowa, jest sympatia, uczucie akceptacji, uczucie przyjemnoBenedykt XVI, Deus caritas est..., s. 5 i nast.
A. Bloom, Umysł zamknięty, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań2 1997, s. 285.
13 Por. F.W. Bednarski, Miłość narzeczeńska i małżeńska..., s. 33–37.
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ści z bliskości osoby i namiętności z przebywania z sobą. Jest to miłość
doznania zmysłowo-uczuciowa. Ta miłość przede wszystkim, jak wskazuje K. Wojtyła w Miłości i odpowiedzialności, wymaga uporządkowania
etycznego, ponieważ narażona jest ona na subiektywizm uczuć i przedmiotowe oraz użytkowe traktowanie innych osób. Przyjemność nie jest
dobrem wspólnym, a osoba traktowana jako źródło przyjemności traci
wartość i zasadę postępowania14.
Trzeci poziom miłości jest wybitnie osobowy, ponieważ skierowany
jest ku dobrom niematerialnym. W relacjach z innymi osobami skierowany jest ku dobru duchowemu osoby. Są to działania życzliwe, przyjazne. Koncentrują się na wytworzeniu dóbr wspólnych i jednoczących.
W tę miłość wpisują się działania twórcze, naukowe, etyczne, zogniskowane wokół piękna, prawdy i dobra. Jest miłość świadoma, wolna, podejmowana ze względu na duchową wartość osoby, ze względu na istnienie osoby. Ta miłość troszczy się o istnienie osoby. W przypadku zakochania się mężczyzny i kobiety miłość ujawnia nie tylko integralne
dobro, jakim jest osoba, ale dobro wynikające z istnienia. Ta miłość wybrania wskazuje, że ukochana osoba jest dobra ze względu na to, że jest.
Dla zakochanych niemożliwy jest świat bez istnienia miłowanych osób.
Miłość przez wybranie wyłączne i trwałe nadaje sens istnienia. W jakiejś
mierze wzmacniają się roszczenia miłości do nieśmiertelności osoby
ukochanej i odpowiadający mu czas miłowania aż do śmierci15. To doświadczenie pragnienia nieutracenia osoby ukochanej wskazuje również
na dynamikę procesu wychowawczego miłości. Miłość małżeńska wskazuje bowiem na to, że dobrem właściwym osoby są dobra zachowujące
ją dla wieczności. I nie chodzi tu tylko o zachowanie życia gatunkowego,
społecznego czy narodowego. Chodzi o to, by zachować osobę dla życia
wiecznego.
Na poziomie miłowania osobowego miłość ekstatyczna, wstępująca
– filia, dilectio i caritas – musi się spotkać z miłością zstępującą Boga, z miłością agape. Miłość agape Boga współuczestnicząca w miłości ludzkiej
jest konieczna, aby stała się ona źródłem, a nie wymaganiem. Dlatego
w Miłości i odpowiedzialności K. Wojtyła wprowadza jeszcze wyższy poziom ludzkiego miłowania. Bo w małżeńskim i rodzinnym życiu nie
14
15

Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Znak, Kraków 1962, s. 24.
J. Pieper, O miłości, nadziei i wierze, W drodze, Poznań 2000, s. 88.
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chodzi o to tylko, by budować dobro wspólne, nie tylko o to, by spełniać
normę personalistyczną, która wymaga, aby człowieka nigdy nie traktować jako środek do celu, ale zawsze jako cel. Tzn., jak pisze Karol Wojtyła, aby odnosić się do niego z miłością polegającą na darze z siebie16.
Dać siebie, bo tak wymaga dobro wieczne osoby ukochanej. Dać siebie
jest szczytowym momentem ludzkiego działania. Jednak trzeba dopowiedzieć, że poziom daru z siebie może zaistnieć intencjonalnie, ale aby
istniał realnie, człowiek musi otrzymać ten dar. Dać siebie oznacza zrealizować wierność, nierozerwalność, trwałość, wyłączność. W małżeństwie miłość spaja się na trzech poziomach. J. Pieper cytując Goethego,
który mówi, że „prawdziwe szczęście polega właściwie tylko na współuczestnictwie”, wyjaśnia, że miłość współuczestnictwa łączy trzy czynniki ze sobą tak ściśle splecione, że trudno dostrzec miejsca spojenia,
a mianowicie czynnik naturalny, a więc to, co istnieje z „racji stworzenia”, czynnik etyczny we właściwym znaczeniu oraz czynnik nadnaturalny17.
Jest w człowieku potencjał do rozwoju miłości duchowej, ponieważ
Bóg sam w momencie poczęcia istnienie człowieka i jego duchowość
stwarza. Podkreśla tę genealogię człowieka Krzysztof Wojcieszek, argumentując, że rodzice nie przekazują duchowości w komórkach rozrodczych, a każdy wymaga początku swojego istnienia, które jest odróżnieniem od niebycia18. Bóg nie stwarza egzemplarza gatunku, lecz osobę,
która jest Jego wybranką. Dlatego nie można zdradzić powstałego dziecka. Nie można dziecku zabronić poznania Boga. Złożony zasób dóbr duchowych i ślad Boga w istnieniu są tym pociągającym dobrem i kapitałem, który w jakiejś mierze wystarcza do wytworzenia dobra wspólnego,
a także dobra jednoczącego małżonków. Ale nie wystarcza do dawania
miłości.
Miłość ujmowana w sposób klasyczny wyróżnia się swoim dynamizmem. Określają go cechy miłości. Są to: jedność przez współobcowanie,
dzielenie się współobecnością i dobrami uwspólnionymi, podejmowanie
wspólnych działań, zjednoczenie przez współżycie. Jedność ta przenika
Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność..., s. 86.
J. Pieper, O miłości..., s. 107–108.
18 K.A. Wojcieszek, Stworzony i zrodzony, Oficyna Wydawnicza NAVO, Warszawa 2000, s. 126.
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wiele, jeżeli nie wszystkie poziomy działania człowieka. Istnieje na poziomie naturalnym przez umiłowanie dobra całości, dobra społecznego,
dobra ludzkiego i na poziomie daru umożliwia miłowanie Boga.
Kolejną cechą jest wzajemna zażyłość, przenikanie się, przetwarzanie w ukochanego w myśli, pamięci, woli, sercu. Następną jest zachwyt,
poryw, wyjście poza siebie. Zachwyt może uskrzydlać, może upadlać,
może pobudzać do troski.
Ponadto miłość cechuje gorliwość, przekraczanie wszystkiego, co
przeszkadza doskonałości udzielania się. W końcu miłość cechuje pragnienie doskonałości i wywieranie wpływu na kochającego. Miłość doskonaląca, oparta o godziwe dobro, wzmacnia kochającego19.
To nie jest tak, że, jak twierdził Leonardo da Vinci, każdy żyje według swojej miłości, ale jest tak, jak mówił św. Augustyn, że każdy żyje
według swojej miłości – albo dobrze, albo źle. Do niego nawiązywał
K. Wojtyła, gdy pisał o złej miłości sprowadzającej się w każdym wypadku do uti, użycia drugiego i w konsekwencji zaniku miłości aż do pojawienia się przemocy i dobrej frui, owocującej, ciągle dbającej o użyźnianie, tak aby mogła się rozwijać20. Dlatego celem wychowania jest
uwolnić, zabezpieczyć i wzmocnić miłość – prawdziwe dobro. Jak pisze
św. Tomasz, „(...) celem życia czynnego jest działanie zwrócone ku temu,
co jest dobrem właściwym dla bliźnich”. Chodzi o stałą i wytrwałą wolę
w dążeniu do najwyższego celu życia, przez roztropną, sprawiedliwą,
mężną i opanowaną pracę dla bliźnich21. Realizując ten postulat, upodabniamy się do dobra wspólnego. Poniekąd wspólnie się upodabniamy, stajemy się wspólnikami dobra. Praca nad dobrem wspólnym nas
upodabnia. Miłość przemienia nas w dobro, które nas pociąga. Ale miłość jest związana z wolnością, ponieważ się ją otrzymuje. Wiedza, że
ukochana osoba mnie kocha, jest źródłem radości i decyzji22. Dlatego rodzina staje się miejscem indywidualizacji i jednocześnie uniwersalizacji
dobra. Naznaczamy się indywidualnym dobrem rodzinnym, a gdy ono
jest godziwe, jest to jednocześnie dobro wspólne. Ten wspólny dorobek
rodziny opiera się na równym podmiotowym wkładzie moralnym męża
Por. F.W. Bednarski, Miłość narzeczeńska i małżeńska..., s. 22–27.
Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność..., s. 24.
21 Por. F.W. Bednarski, Miłość narzeczeńska i małżeńska..., s. 67.
22 Por. M.-D. Philippe, O miłości, Wydawnictwo M, Kraków 1999, s. 167.
19
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i żony, bo oni budują jednoczące dobro z jednakową odpowiedzialnością. Mają ich łączyć jednocześnie uczucia troskliwości, usilnej opieki,
szacunku.
W większości kultur małżeństwo, jak zauważają socjologowie, miało i ma wymiar religijny, bo rodzina jak serce społeczeństwa tłoczy miłość w istnienie osób i miłością przyczynia się do odnowy istnienia
wspólnoty ludzkiej. Miłościotwórczy wymiar relacji małżeńskiej i rodzinnej uwalnia niezwykłą aktywność pedagogiczną. Już Jan Chryzostom w IV wieku pisał, jak podaje ks. Emil Stanula, że ideałem wychowawczym jest ukształtowanie „obrazu Boga”, a w rodzinie stworzenie
„miasta Króla niebieskiego”. Pisał, że celem powinno być wyciśnięcie na
jego duszy maksymy: „Synu mój, bój się tylko Boga, a poza Bogiem nie
bój się niczego!”. Do mądrości wystarczy bojaźń Boża i odpowiadający
mądrości osąd spraw ludzkich. Kto się wyrzekł dziecinnych głupot tego
świata, ten posiadł szczyt mądrości. Niech się nauczy młodzieniec za nic
mieć bogactwo, ludzką chwałę, potęgę, śmierć, doczesne życie, wtedy
będzie mądry. „Należy strzec dzieci, jak kwiaty, które potrzebują wiele
opieki, póki są młode i delikatne. Winniśmy im poszukać dobrych opiekunów, aby od początku miały solidny fundament i nie słyszały nic złego (...). Tylko wypróbowani winni pomagać w kształtowaniu Bożego obrazu. Gdybyśmy byli budowniczymi i mieli dom budować dla pana, czy
nie byłoby rzeczą nierozsądną wciągać do budowy wszystkich bez różnicy? Masz zbudować miasto Królowi niebios, w którym zamieszkają
dobrzy obywatele; tego ważnego dzieła nie możemy powierzyć komukolwiek bez różnicy. Tylko odpowiedzialni domownicy mogą w tym
pomagać. Jeśli nikt z nich nie nadaje się, należy szukać za zapłatą człowieka szlachetnego i jemu powierzyć wychowanie”23.
Współcześnie problem wychowania przez miłość porusza adhortacja Familiaris consortio. W numerze 17 podkreśla, że rodzina podejmując
odpowiedzialność za życie, odnajduje swoją tożsamość w tym właściwym
jej działaniu. Tworząc wspólnotę wygenerowaną przez miłość żyjących

E. Stanula, Rodzina kształtująca system wartości w ujęciu św. Jana Chryzostoma, w:
Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX, red. J. Jundziłł, Wydawnictwo
Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1994, s. 85–86.
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osób, pogłębia tę miłość przez życie i generowanie miłości dzieci. W tym
sensie rodzina staje się tym, czym jest – wspólnotą życia i miłości24.
Właściwym środowiskiem dla każdego człowieka jest środowisko
osób. Człowiek potrzebuje współobecności drugiego człowieka, by budować swoje człowieczeństwo na miarę odkrywanego człowieczeństwa
innej osoby. Warto tu zauważyć, że nikt nie jest w stanie poznać siebie,
że dopiero w relacji do drugiego możemy kształtować swoje człowieczeństwo. Najsilniejszą relacją osobową, która pozwala człowiekowi zaistnieć wobec drugiego w sposób szanujący jego godność, jest relacja miłości. Na niej buduje się relacja zaufania i nadziei na współtrwanie. To
małżeństwo i rodzina bazując na tych relacjach wspartych przez osiągnięte cnoty moralne, takich jak wierność, trwałość, nierozerwalność,
czystość, płodność, zaufanie, nadzieja, opieka, służba wzajemna, pomoc,
tworzy wspólnotę osób.
Rodzina ukazana jest wspólnotą powołaną przez Boga dla wypełnienia dynamizmu człowieka, bo ona generuje właściwe człowiekowi
zachowania. Tak jak człowiek rodzi się po to, by kochać i poznawać25, by
umysł nigdy nie utracił prawdy o miłości, tak rodzina odpowiada
w maksymalny sposób na zapotrzebowanie poznawcze i decyzyjne człowieka, na spełnienie się człowieka jako osoby, na wypełnienie się człowieczeństwa w relacjach sprawiedliwości i miłości.
Rodzina objawia się jako środowisko osób wypełniających prawo
naturalne, że dobro należy czynić, a zła unikać. Z punktu widzenia pedagogiki chodzi o to, by tę funkcję wypełniła odpowiedzialnie. Odpowiedzialnie oznacza zgodnie z obiektywnymi normami dobra, prawdy
i piękna. Odpowiedzialnie oznacza przyporządkowanie do norm obiektywnych nie w sposób platoński, idealistyczny, lecz konkretny, historyczny
tu i teraz, w tej konkretnej rodzinie, wśród tych konkretnych osób. Rodzina
ma wielkie odpowiedzialne zadanie obiektywizacji miłości.
Współcześnie miłościotwórczą aktywność socjologowie rodziny ujmują w następujących działaniach. Np. według Zbigniewa Tyszki rodzina pełni funkcję prokreacyjną, seksualną, materialno-ekonomiczną, opiekuńczo-zabezpieczającą, stratyfikacyjną, legalizacyjno-kontrolną, socjalizaJan Paweł II, Familiaris consortio. Tekst i komentarze, Redakcja Wydawnictw
KUL, Lublin 1987, s. 25.
25 Por. T. Styczeń, Urodziłeś się, aby kochać, TN KUL, Lublin 1993, s. 26.
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cyjno-wychowawczą, kulturalną, religijną, rekreacyjno-towarzyską, emocjonalno-ekspresyjną26.
W 1985 roku ukazała się w Stanach Zjednoczonych ciekawa książka
pt. Secrets of strong families (Boston 1985) oparta na badaniach 3 tys. rodzin z różnych części świata, głównie z Ameryki, ale również z Europy
i Afryki. Autorzy – naukowcy z Uniwersytetu w Nebrasce – T. Stinnett
i J. DeFrain przy pomocy specjalnych kwestionariuszy i wywiadów starali się uchwycić i opisać cechy charakteryzujące „mocne” rodziny, a więc
rodziny udane i szczęśliwe. Wszyscy członkowie rodziny tworzą wspólnotę. A to oznacza, że mają poczucie harmonii w wartościach i poglądach, czują się sobie bliscy emocjonalnie, podejmują za siebie i dla siebie
obowiązki i potrafią poświęcać się dla siebie, rezygnując z niektórych
swoich praw. Następnie okazują sobie wzajemnie szacunek, umieją dostrzegać w sobie walory cielesne i duchowe, umieją i chcą wyrażać swoje
uczucia uznania, podziwu, przynależności i przywiązania. Rodziny silne
wyróżnia dobra wzajemna komunikacja. Członkowie starają się ustawicznie pozostawać w kontakcie i porozumiewać się przy pomocy słów
i przy pomocy gestów, mimiki. Rodziny takie maksymalnie, jak to możliwe, spędzają czas razem, zwłaszcza tak zwany czas wolny. To buduje
i umacnia więź wzajemną i nie pozwala na rozluźnianie więzów. Członkowie tych rodzin doceniają wartości religijne, duchowe przeżycia, pielęgnują je i praktykują, znajdując w nich źródło duchowej mocy i poczucie Bożej opieki. Uczestniczą we wspólnych przeżyciach religijnych, budując poczucie wspólnej jedności również z Bogiem. W końcu posiadają
wypracowane umiejętności radzenia sobie ze stresem, trudnościami
i kryzysami. Potrafią konstruktywnie rozwiązywać konflikty27.
Najpełniej środowiskowe socjalizacyjne oddziaływanie uwidacznia
się w tworzeniu przez rodzinę środowiska kulturotwórczego. Pięknie
przedstawił tę działalność ks. L. Dyczewski w książce Rodzina twórcą kulZ. Tyszka, Przedmiot i metodologia pedagogiki rodziny. Sugestie z punktu widzenia
poznańskiej szkoły socjologicznych badań nad rodziną, w: Pedagogika rodziny na progu XXI
wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań, red. A.W. Janke, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2004, s. 30.
27 Por. J.D. DeFrain, N. Stinnett, Secrets of strong families, Little, Brown, and
Company, Boston 1985, za: W. Szewczyk, Pomysły człowieka o rodzinie – zagrożenie czy
rozwój, w: Rodzina na przełomie wieków, red. K. Majdański, Fundacja Pomoc Rodzinie,
Łomianki 2000, s. 123–141.
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tury. Czerpiąc inspirację z tych dokonań można zarysować pracę pedagogiczną. Słowo kultura wzięte jest wprost z języka łacińskiego, gdzie
oznaczało uprawę roli. Ale już w starożytności zaczęło oznaczać uprawę
człowieka28. Jest zatem kultura rozumną uprawą człowieka, jego doskonaleniem w aspekcie indywidualnym i społecznym. Kultura w ciągu
wieków zmieniała swój zakres znaczeniowy, łącząc się w średniowieczu
z kulturą chrześcijańską, by w nowożytności zadomowić się jako oznaczenie życia prawdziwie ludzkiego.
Kultura jawi się w tym ujęciu jako tożsama z pedagogiką. Bowiem
w pedagogice chodzi o wychowanie człowieka wolnego, umiejętnie podejmującego roztropne i mężne decyzje. W całym życiu chodzi o wolną
decyzję człowieka przyporządkowującego się do słusznego celu ostatecznego. M.A. Krąpiec mówi o wychowaniu do wolnych aktów miłości,
które są uwieńczeniem życia wewnątrzosobowego, opartymi na rozpoznanej prawdzie.
Kultura ma też związek z rodziną, ponieważ rodzina jest siedliskiem, otuliną, środowiskiem, łonem, w którym rozwija się człowiek.
Rodzina ma na celu nie tylko opiekę, ale także właściwe ukierunkowanie
wychowywanego człowieka. Należy w pedagogicznym ujęciu podkreślić, że każdy człowiek wyraża swoją duchowość przez ciało. Przez ciało
też przyjmuje świat i osoby. Dlatego człowiek musi nauczyć się tego wyrażania, jednocześnie wykorzystując dane ciała: tak zmysłowe, jak i efektywne. Te dane są zawsze zindywidualizowane, bo każda sytuacja, decyzja, czyn dzieje się w obszarze indywidualnych doznań zmysłowych
i towarzyszących im uczuć. Aby jednostkowe i niepowtarzalne decyzje
były dobre i słuszne, potrzebne są kulturowe formy, modele, w jaki sposób rozum ma wejść i opanować to, co poznaje jako jednostkowe.
Stąd uwidacznia się ważna rola kultury, która z jednej strony
wprowadza ład relacji osobowych, tworząc społeczne wzorce zachowań,
a drugiej strony przez wytwory modeluje sposoby uwewnętrzniania
wartości potrzebnych do formownia uczuć. Kultura zatem ma na celu
osobowy rozwój, doskonalenie przez trwałe, rzeczywiste i obecne relacje
miłości, ufności i nadziei.
Por. M.A. Krąpiec, Człowiek i kultura, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin
2008, s. 9.
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W procesie wychowywania w rodzinie kultura jest zasobem i źródłem. Rodzina przenosi i tworzy wprost kulturę odniesień do drugiej
osoby, kulturę cierpliwego miłosierdzia dla wszystkich osób w rodzinie.
Korzysta z zasobów, jakie na swojej drodze przyswoili sobie rodzice.
Wartości niesione przez kulturę są wykorzystane do opanowania impulsów uczuciowych i w następstwie do samourzeczywistnienia jako osoby
utożsamiającej się z prawdą29. Wychowawcze funkcje kultury przemieniającej człowieka najpełniej ujął Jan Paweł II w przemówieniu w UNESCO w Paryżu w 1980 roku30. „Znaczenie istotne kultury polega na tym,
że jest ona właściwym kształtem życia człowieka (...) Kultura jest właściwym sposobem „istnienia” i „bytowania” człowieka. Człowiek bytuje
zawsze na sposób jakiejś kultury sobie właściwej, która z kolei stwarza
pomiędzy ludźmi właściwą dla nich więź, stanowiąc o międzyludzkim
i społecznym charakterze ludzkiego bytowania”31.
Najważniejsza zatem praca kulturowa się dokonuje się wewnątrz
człowieka, aby stał się duchowo dojrzały, aby stał się zdolnym wymagać
od siebie, aby stał się człowiekiem moralnym32. W przekazywaniu moralnych wzorów zachowań odgrywa zasadniczą rolę kultura narodu.
„Naród bowiem istnieje z kultury i dla kultury. I dlatego właśnie jest ona
tym wielkim wychowawcą ludzi do tego, aby «bardziej być» we wspólnocie (...)”. Dlatego kultura narodowa wyraża suwerenność społeczeństwa, a człowiek dojrzewa, wychowuje się przez kulturę. Przez kulturę
narodu suwerenność dosięga także człowieka33.
Ponieważ kultura narodu przechowuje pamięć pokoleń, zawiera
w sobie najwyższe osiągnięcia wyrażone w formach właściwych tylko tej
wspólnocie. Z kultury narodu rodzina czerpie wzorce moralne. Upodmiotawia je i ożywia. Dzięki wzajemnej miłości dom staje się miejscem
wychowywania człowieka najwyższej kultury, kultury zjednoczenia

Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2000,
s. 264–287.
30 Por. Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury, w: Jan Paweł II, Wiara i kultura,
Redakcja Wydawnictw KUL, Rzym-Lublin 1988, s. 51–68.
31 Tamże, s. 54.
32 Por. tamże, s. 59.
33 Por. tamże, s. 61.
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przez współżycie, wspólne obcowanie i działanie, przenikanie się, noszenie najbliższych w myśli, pamięci, woli, sercu.
Rodzina kształtuje u swoich członków obraz świata taki, jak przekazuje tradycja narodowa34. W rodzinie buduje się umiejętność współżycia
i współdziałania z innymi osobami, wykorzystując wzorce uwewnętrznione w kulturze. Kultura rodzinna inspirowana osiągnięciami narodowymi stale pobudza do wychodzenia poza siebie, do troski o współmałżonka i dzieci. Tworzy stały motyw do działania na rzecz dobra ukochanych osób, wzbudza gorliwość, walczy ze wszystkim, co przeszkadza
doskonałości udzielania się. Jest to kultura ciągłego przysposabiania się
do kochanych osób i wpływania na nie. Udziałem rodziców, a następnie
dzieci staje się prawdomówność, uczciwość, cierpliwość, pokora.
Rodzina tworzy środowisko wychowawcze wspomagające rozwój
osób, motywujące do pokonywania i usuwania niedostatków osobowych i materialnych, zdolne do absorpcji i kompensowania braków. Rodzina zatem, umacniana kulturą narodu, sprzyja kształtowaniu się u jej
członków postaw wielkoduszności, bezinteresowności, przyjaźni, czułości, cierpliwości, ofiarności, pojednania i pokoju, patriotyzmu i religijności. Rodzina zatem staje się źródłem przemiany człowieka, uczy kształtować relacje społeczne, wprowadza w społeczeństwo człowieka miłosiernego, zdolnego do służby i władania sobą, bo jest cząstką rodziny
rodzin, jaką jest naród i jego kultura.

Por. L. Dyczewski, Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2003, s. 73 i nast.
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FUNCTION OF LOVE IN PEDAGOGY OF FAMILY
The article presents the role of love in forming family members. The love was
analyzed in terms of classical realist philosophy. It has been described as the basic
environment created by the personal love in the family. In this context, presents the
role of love in the upbringing of family.
Translated by Andrzej Mazan

Maria Miczyńska-Kowalska
Katolicki Uniwersytet Lubelski

MIŁOŚĆ I JEJ WPŁYW NA PROCES WYCHOWANIA
W RODZINIE
Wprowadzenie
Św. Paweł w Hymnie o miłości po mistrzowsku opisał pojęcie miłości.
Według niego miłość jest cierpliwa, łaskawa, miłość nie zazdrości, nie
szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bezwstydu, nie
szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się
z niesprawiedliwości, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma; miłość nigdy nie ustaje.
Gdy człowiek nie kocha, jest niczym. W miłości człowiek do końca staje
się ludzki. Miłość jest konstytutywną cechą człowieka. Bez miłości człowiek niszczeje, cofa się, gaśnie i umiera. Benedykt XVI podkreśla, że miłość stanowi podstawową siłę napędową rozwoju człowieka i całej ludzkości. Miłość ma swoje początki w Bogu, w absolutnej prawdzie1. Dlatego, że miłość jest pełna prawdy, człowiek może się nią dzielić i komunikować. Miłość bez prawdy, bez uniwersalnych i obiektywnych wartości
„zostaje wyłączona z projektów i procesów budowania ludzkiego rozwoju o uniwersalnym charakterze, w dialogu wiedzy i czynu”2. Miłość
może być pojmowana bardzo ogólnie, w sensie: miłości do pracy zawodowej, miłości do powołania, które człowiek podjął, miłości do świata
i przyrody oraz miłości do ludzi. Według papieża miłość stanowi prawdziwą treść relacji między ludźmi: więzi przyjacielskich, stosunków społecznych, ekonomicznych i politycznych, jak również więzi rodzinnych.
Jak podkreśla M. Maliński, istotną cechą miłości jest piękno i dobro, które widzimy w drugim człowieku3. Inna jest miłość między partnerami,
a inna między rodzicami a dzieckiem. Istnieje również różnica między
Benedykt XVI, Caritas in veritate, n. 1, Wyd. Diecezji Tarnowskiej, Tarnów 2009, s. 5.
Tamże, n. 4, s. 8.
3 M. Maliński, Zanim powiesz kocham, Wyd. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1988, s. 12.
1

2

98

Maria Miczyńska-Kowalska

zakochaniem a odpowiedzialnym kochaniem. Dziecko można także kochać na różne sposoby: miłością zaborczą, egoistyczną, albo miłością pozwalającą dziecku na samodzielność. Dlatego ważne jest, aby rodzice
umieli znaleźć w stosunku do dziecka drogę wypośrodkowaną, tak aby
je wychować na samodzielnego człowieka.
Współcześnie istnieją nurty filozoficzne, które przeciwstawiają się
„cywilizacji miłości” (cywilizacja miłości jest ideałem społecznomoralnym głoszonym przez Pawła VI i rozwijanym przez Jana Pawła II)
i negują ideę miłości. Głoszą cywilizację śmierci. Są to m.in. filozofia
F. Nietzschego i filozofia marksistowska. Nietzsche naturę człowieka
wyjaśnia w kategoriach biologiczno-witalnych i tym samym odrzuca
etykę chrześcijańską. Dobro człowieka upatruje w aksjologicznym immoralizmie. Krytycznie ocenia miłość inicjującą powstanie rodziny. Według niego jest ona przejawem egoizmu, ponieważ jej atrybutem jest wyłączność4. W opinii Nietzschego jeśli nie istnieją żadne normy etyczne,
wszystko jest dozwolone. Podobne hasła głoszą komuniści, według których etyka nie jest autonomiczna i trwała. Engels nie godził się na uznanie miłości jako podstawy etyki. Według niego byłoby to utopią. Klasyczny marksizm rezygnuje więc z idei miłości i zastępuje ją ideą sprawiedliwości. Te antyhumanistyczne koncepcje krytykowane są przez filozofię personalistyczną. Negatywne elementy współczesnej cywilizacji
Kościół ocenia krytycznie, jako skierowane przeciwko człowiekowi. Dąży do przekształcenia jej w cywilizację miłości. Na temat konsekwencji
urzeczywistniania świata bez miłości i dobra, rządzonego przez egoizm
i konsumeryzm, dużo wypowiadał się Jan Paweł II5. Papież wskazuje, że
świat bez miłości staje się światem walki o byt. Przeciwstawia mu cywilizację miłości, która ma być światem bardziej ludzkim, światem opartym na wartościach – solidarności, sprawiedliwości, prawdzie, wolności,
a przede wszystkim miłości. Cywilizacja miłości jest więc oparta na właściwej hierarchii wartości, w której człowiek postawiony jest przecz rzeczą, etyka przed techniką, a wartości duchowe przed wartościami materialnymi. Cywilizacja miłości, mimo iż posiada charakter chrześcijański,

Por. S. Kowalczyk, Z refleksji nad człowiekiem. Człowiek – społeczność – wartość,
Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1995, s. 298.
5 Zob. Jan Paweł II, Dives in misericordia.
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nie jest nazywana „chrześcijańską”. Stanowi bowiem ideę uniwersalną6.
We współczesnym świecie nagminnie jednak spotykamy się ze sprzecznością między oficjalnymi deklaracjami praw człowieka a ich zaprzeczeniem w praktyce, czego przyczyną jest niezrozumienie sensu wolności.
Wolność bowiem w społeczeństwie współczesnym absolutyzuje znaczenie jednostki, o czym pisze Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae.
Papież zaznacza, że przekreślona zostaje dzisiaj solidarność z innymi
ludźmi. Brak jest też poświęcenia dla drugich i niechęć do służenia innym. Dochodzi on do wniosku, że obecnie dominuje cywilizacja śmierci,
która wyrasta „z całkowicie indywidualistycznego pojęcia wolności”7.
Wolność staje się wyłącznie atrybutem silniejszych. Taka wolność sprzeciwia się wolności słabszych, ponieważ jest wymierzona przeciwko nim.
A przecież dalej pisze papież: „(...) Bóg obdarza każdego człowieka wolnością, w której istotne znaczenie ma wymiar relacyjny”8. I dalej „Wolność zapiera się samej siebie, zmierza do autodestrukcji i do zniszczenia
drugiego człowieka, gdyż przestaje uznawać i respektować konstytutywną więź, jaka łączy ją z prawdą”9. Człowieka nie można traktować
przedmiotowo. Osoba różni się od rzeczy strukturą i doskonałością. Papież pisze o wartości samej osoby jako osoby10.

Proces wychowania i jego rodzaje
Pedagogika personalistyczna opierająca się na personalizmie posiada charakter uniwersalny. Personalistyczna koncepcja wychowania pozwala na całościowe zrozumienie tego procesu w odniesieniu do założenia, iż człowiek jest osobą ludzką. Jej punktem wyjścia jest człowiek jako
osoba moralna11. A. Rodziński podkreślał, że godność osoby ludzkiej jest
Por. Słownik katolickiej nauki społecznej, red. W. Piwowarski, Instytut Wydawniczy PAX, Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów „Palabra”, Warszawa 1993, s. 32.
7 Jan Paweł II, Evangelium vitae, n. 19, s. 35.
8 Tamże.
9 Jan Paweł II, Evangelium vitae, n. 19, s. 36.
10 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Wyd. Towarzystwa Naukowego
KUL, Lublin 1982, s. 109.
11 Cz. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1994, s. 381.
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wartością absolutną12. Godność osoby rozumie on jako wartość wrodzoną, trwałą i niezbywalną, ale jednocześnie zobowiązującą człowieka.
Człowiek posiada rozum, sumienie i wolność i ma obowiązek doskonalenia się, urzeczywistniania własnego „ja”.
Wychowywać to znaczy prowadzić, ale dobrze, aby wiedzieć dokąd13. Wychowywanie to więc niełatwe zadanie. Współcześnie wielu rodziców rezygnuje z obowiązku wychowywania własnych dzieci, ponieważ nie wiedzą, jak to czynić. W pedagogice wychowanie łączy się z naśladowaniem. Naśladowanie jest skłonnością do działania niesamodzielnego. Naśladowanie jest jedną z możliwości uczenia się, przyswajania wiadomości, przekonań i postaw. Naśladowanie jest ważnym elementem wychowania, gdy jednostka jest jeszcze nie w pełni dojrzała
i nie może sama kierować własnym postępowaniem14. Pedagogika personalistyczna uwzględnia w wychowaniu wszelkie obszary życia człowieka. J. Maritain definiuje wychowanie jako „proces, za pomocą którego człowiek jest kształtowany i kierowany ku swojemu spełnieniu”15.
Proces wychowania połączony jest z trudem odkrywania prawdy. Dlatego też wychowawcy stają przed wyzwaniem szukania odpowiedniej
metody wychowawczej. Z perspektywy socjologicznej proces wychowawczy jest elementem ogólnego rozwoju społecznego, którego zasadniczą funkcją jest przekazywanie kultury z pokolenia na pokolenie
i przygotowywanie dorastających pokoleń do twórczego i czynnego
uczestnictwa w dynamice postępu społeczno-kulturalnego16. Pedagodzy
słaniają się do wąskiego rozumienia wychowania jako celowego oraz
planowego oddziaływania na wychowanka. Socjalizację rozumieją oni
jako spontaniczne procesy przystosowania społecznego. W socjologii
wychowania natomiast stosowanie tych pojęć rozłącznie wydaje się mało
przydatne. Spotkać można dwa rodzaje definicji. Pierwsza: w przypadA. Rodziński, Osoba, moralność, kultura, Lublin 1989, s. 32.
C. Carretto, Rodzina małym Kościołem, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1996, s. 70.
14 Por. K. Wrońska, Aksjologiczne podstawy i zasady naśladowania w wychowaniu,
w: Wartości – społeczeństwo – wychowanie. Studia z pedagogiki społecznej, red. F. Adamski, Wyd. UJ, Kraków 1995, s. 103.
15 Por. J. Maritain, Od filozofii człowieka do filozofii wychowania, w: Człowiek – wychowanie – kultura. Wybór tekstów, red. F. Adamski, Kraków 1993, s. 61.
16 S. Kowalski, Socjologia wychowania w zarysie, PWN, Warszawa 1974, s. 16.
12
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ku, gdy przez wychowanie rozumie się zarówno celową działalność wychowawczą, jak i spontaniczne procesy przystosowawcze, pojęcia te są
równoznaczne. Drugie podejście rozróżnia oba procesy, ale nie jako rozłączne, a pozostające w relacji nadrzędności i podrzędności. Socjalizację
ujmuje się jako pojęcie szerokie (odwrotnie w pedagogice – jako wąskie),
a wychowanie – wąskie, jako część socjalizacji. W pedagogice pojęcie
wychowania ujmuje się natomiast szeroko.
Współczesny kryzys wychowawczy łączy się bezpośrednio z kryzysem rodziny, w której coraz częściej brak podstaw do rozróżniania dobra
od zła. Nie można bowiem nauczyć dobra innych, jeśli nie jest się samemu dobrym przykładem17. Dlatego należy najpierw siebie zobaczyć
w prawdzie. Każdy człowiek potrzebuje celu w życiu. Bez tego życie staje się bezsensowne. Każdy też potrzebuje miłości, przez którą się realizuje. Dzieciom i młodzieży w poszukiwaniu miłości i szczęścia pomagają
rodzice i opiekunowie. W jaki sposób osiągnąć jednak pozytywny efekt?
Rodzice mogą przyjmować różne postawy w procesie wychowania. Może to być np. postawa autorytarna, postawa chłodu uczuciowego, postawa emocjonalnego zniewolenia, postawa ciągłej negacji, postawa zawiedzionej nadziei, postawa brutalno-konfliktowa, postawa współzawodnictwa, postawa niezaspokojonych ambicji, postawa lęku o byt materialny, postawa hedonistyczna18. W postawie pierwszej można mówić
bardziej o tresurze niż wychowywaniu. Postawa ta zakłada bezwzględne
posłuszeństwo i surowość wychowawców. Młodzież dorastając w napiętych i stresujących warunkach, często chce jak najszybciej opuścić dom
rodzinny. Nie zaznając miłości i ciepła młodzi ludzie szukają kogoś, kto
da im trochę serca. Drugi typ postawy łączy się z postawą autorytarną.
Rodzice lub opiekunowie nie stosują jednak aż tak wielkiego rygoryzmu
jak w poprzednim przypadku, ale też nie okazują uczuć. Dziecko nie dostaje sygnałów, że jest kochane. Mimo iż nie brakuje mu niczego w zakresie dobrobytu materialnego, odczuwa niedosyt miłości. Wychowanek
jest niepewny, opuszczony i samotny. Gdy rodzice nie mają dla niego
czasu, może czuć się odepchnięty. W życiu dorosłym człowiek wychowywany w oziębłej atmosferze może szukać osoby, która zrekompensuje
mu ten brak uczuć. W praktyce może to przekładać się na bardzo duże
17
18

W. Krupiński, Wychowywać miłością, Wyd. WAM, Kraków 1999, s. 7–8.
Por. tamże, s. 13–39.
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oczekiwania w stosunku do innych ludzi. Jednak taki człowiek sam może nie być zdolny do miłości i do dawania. Postawa trzecia stanowi opozycję w stosunku do postawy wcześniej omówionej. Łączy się ona
z nadopiekuńczością i naduczuciowością. Często wiąże się z postawą
egoistyczną rodziców lub rodzica, który boi się zostać sam. Postawa
nadopiekuńczości wobec dziecka może powodować w jego życiu dorosłym brak zdecydowania, chwiejność i nieodpowiedzialność. Miłość rodziców kierowana do dziecka musi być mądra. Dzieciom trzeba pomagać, ale gdy są już dorosłe, trzeba także pozwolić im na podejmowanie
własnych decyzji, aby mogły być samodzielne. Postawa czwarta polega
na ciągłym krytykowaniu zachowania dziecka. Rodzice, chcąc zmotywować je do większego wysiłku, wciąż je poprawiają lub stawiają innych
za wzór. Postawa ta może prowadzić do kompleksów intelektualnych
oraz emocjonalnych zahamowań. Wychowywanie poprzez negację może
powodować, że dziecko przestanie wierzyć w swoje siły. Dzieci należy
także chwalić i umieć doceniać ich wysiłki. Postawa piąta ma miejsce,
gdy rodzice spodziewali się chłopca, a urodziła się dziewczynka, lub
odwrotnie – spodziewali się dziewczynki, a urodził się chłopiec. Rodzice, gdy dają odczuć swojemu dziecku, że nie miało być chłopcem (lub
dziewczynką) krzywdzą je. Poprzez wymagania od dziecka zachowania
innej płci mogą prowadzić do utraty przez nie tożsamości płciowej. Postawa brutalno-konfliktowa charakterystyczna jest przede wszystkim dla
rodzin, w których nadużywa się alkoholu. Alkohol powoduje wzrost
agresji i prowadzi do awantur. Awantury zagrażają bezpieczeństwu
dziecka i mogą powodować nerwice. Dzieci z takich rodzin, wstydząc
się sytuacji panującej w rodzinie, stronią do rówieśników. Dziewczynki
mogą też przenosić swoje lęki na wszystkich mężczyzn. Postawa współzawodnictwa polegająca na walce o miłość dziecka do jednego z rodziców pojawia się zwłaszcza w sytuacji, gdy partnerom nie układa się
między sobą. Każde chce pozyskać przychylność dziecka, często je przekupując i pozwalając na to, czego zabroni małżonek. W ten sposób rodzice manipulują dzieckiem. Dziecko natomiast będzie słuchało tego
z rodziców, który będzie dla niego wygodniejszy. W rzeczywistości może pogardzać obojgiem. W sytuacji gdy rodzice posiadają wygórowane
ambicje w stosunku do dzieci, narzucają im z góry założone role. Z czasem może okazać się jednak, że nie mogą one im sprostać. Mamy tu do
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czynienia nie z miłością do samego dziecka, ale ze względu na to, co i jak
ono robi. We współczesnym społeczeństwie coraz częściej ludzie zwracają uwagę na dobrobyt materialny. Niektórzy rodzice sądzą, że kochać
dziecko to znaczy dawać mu wszystko. Brak czasu dla dziecka tłumaczą
ciągłą pogonią za zabezpieczeniem bytu materialnego. Często jednak nie
wiedzą, że w ten sposób wychowują egoistów. Dzieci te umieją bowiem
tylko brać, nie umieją natomiast dawać. Bez wyrzeczeń nie ma prawdziwej miłości. To rodzice powinni nauczyć swoje dzieci, jak należy postępować, co jest w życiu ważne. Poprzez proces wychowania następuje
przecież przekaz wartości, tych, które są ważne dla dorosłych członków
rodziny. Rodzice stanowią wzór dla dzieci. One starają się ich naśladować. Postawę hedonistyczną prezentują ci rodzice, dla których najważniejsze jest używanie życia i własne przyjemności. Nie potrafią oni stworzyć domu rodzinnego dla dzieci i dać im miłości. Dzieci, które są niekochane, często w swoim życiu także nie potrafią kochać, ponieważ nikt
ich tego nie nauczył. Nie umieją także odróżnić dobra od zła. Dobry
przykład jest bowiem ustawicznym nauczaniem. Słowa nie mogą zastąpić uczynków.
Ogólnie rzecz biorąc, wyróżniamy postawy rodzicielskie prawidłowe i nieprawidłowe19. Prawidłowe postawy pojawiają się w oparciu
o właściwy kontakt z dzieckiem. Kontakt ten warunkowany jest dojrzałością postaw emocjonalnych i osobowościowych dorosłych. Rodzice kochają dziecko i okazują mu swoją miłość. Rodzice nie koncentrują się
zbyt przesadnie na dziecku i są konsekwentni w swoich działaniach. Do
właściwych postaw rodziców należy zaliczyć: uznanie praw dziecka, rozumną swobodę, akceptację oraz współdziałanie.
Współczesne jednostki żyją w ruchliwym, wciąż zmiennym społeczeństwie. Wraz z zanikaniem więzi społecznych, w tym również rodzinnych, młodzi małżonkowie w wychowywaniu swoich dzieci rzadko
mogą liczyć na pomoc krewnych i znajomych. Dlatego też powstaje zapotrzebowanie na specjalistów: psychologów, pedagogów i psychiatrów,
którzy pomogą rodzicom w ich trudzie wychowawczym. Przez lata
zmieniał się pogląd na temat, jak należy wychowywać dzieci. W literaturze przedmiotu wyróżnia się: wychowanie demokratyczne, autokratyczM. Przetacznikowa, G. Makiełło-Jarża. Psychologia wychowawcza, społeczna i kliniczna, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1979, s. 192.
19
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ne, liberalne, okazjonalne oraz niekonwencjonalne20. Mamy więc pewne
kontinuum od modelu autorytarnego do bezstresowego wychowania.
Brakuje tu jednak koncentracji na wartościach obiektywnych i uniwersalnych, które są brane pod uwagę w pedagogice personalistycznej.
W ich miejsce proponuje się koncepcje często poparte wyłącznie własną
intuicją.

Miłość w wychowaniu
W pedagogice personalistycznej uznaje się znaczenie pełnej miłości
władzy rodzicielskiej, rozsądne wdrażanie dziecku samodyscypliny oraz
odpowiedzialności, jak również poszanowanie godności każdego członka rodziny oraz realne wyznaczanie granic autonomii i sprawiedliwy
system nagród i kar. Całkowite wychowanie bezstresowe jest fikcją. Rodzice potrzebują pewnych zasad, które pomogą wychowywać dzieci
w zdrowiu i bezpieczeństwie. Zasady te powinny być przestrzegane
przez dorosłych i dzieci. Zasady te w wymiarze ogólnym powinna łączyć miłość. Są nimi21:
1. Kocham cię bardziej, niż ty potrafisz to pojąć. Jesteś moim bezcennym skarbem. Każdego dnia dziękuję Bogu, że pozwala mi cię wychowywać.
2. Ta miłość nakłada na mnie ważny obowiązek: nauczyć cię posłuszeństwa. Tylko w ten sposób mam szansę uchronić cię przed wszystkim, co może wyrządzić szkodę twojemu ciału i duszy.
Miłość człowieka jest odzwierciedleniem konkretnego człowieka.
Jest taka, jaki jest on. To człowiek nadaje treść swojej miłości. Miłość wyrażona zostaje poprzez działanie. Istotą miłości jest dobro, nie pozorne,
ale rzeczywiste. Rodzicielstwo jest powołaniem do miłości ofiarnej i niezwykle wzniosłej22. Dziecko potrzebuje zarówno matki, jak i ojca. Podstawy wychowania dziecko zdobywa do dziesiątego roku życia. W tym
czasie rodzice powinni mocno angażować się w jego wychowanie, ponieważ dziecko szybko przyswaja informacje płynące z otoczenia. Ten
Tamże, s. 198–200.
J.C. Dobson, Dzieci i wychowanie. Pytania i odpowiedzi, Oficyna Wydawnicza
Vocatio, Warszawa 1995, s. 20.
22 W. Sławiński, Kształt miłości, Bonami, Poznań 2006, s. 33.
20
21
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proces może odbywać się jako efekt zamierzony lub jako niezamierzony.
Dlatego ważne są treści wpajane dziecku. W systemach totalitarnych
władze, które chciały tworzyć „swoich” ludzi, wychowywały na bazie
indoktrynacji dzieci w wieku do 10 lat. Wychowywanie miłością powinno iść w parze z rozsądkiem. Miłość nie może posiadać charakteru wyłącznie emocjonalnego, ale także racjonalny. Miłość emocjonalna to miłość egoistyczna23, pozbawiona podstawowej wiedzy na temat wychowania, bez świadomości wagi wartości uniwersalnych.
Rodzina kierowana rozsądną miłością w wychowywaniu dzieci
powinna kierować się pewnymi zasadami24. Oto one: wszystkim ludziom należy się szacunek, podstawą szacunku jest człowieczeństwo
i godność każdej osoby ludzkiej. Rodzice powinni szanować dzieci,
a dzieci swoich rodziców. W wychowywaniu dzieci nie powinno także
zabraknąć cierpliwości. Motywacją w byciu cierpliwym jest bowiem
przede wszystkim miłość. Wychowankom potrzebny jest autorytet. Autorytet nie jest jednak stały. Można go stracić, o czym rodzice nie mogą
zapominać. Aby być autorytetem, trzeba być więc człowiekiem uczciwym i porządnym; swoimi czynami świadczyć o swoich przekonaniach.
Autorytet nie może opierać się na strachu, ale na miłości i szacunku.
Wychowywać nie można poprzez strach. Stosowanie agresji wobec dzieci skutkuje tym, że przenoszą ją one na stosunki z innymi ludźmi. Agresja powoduje stany lękowe i stres. Brak wymagań stawianych dzieciom
i tzw. bezstresowe wychowanie także ma negatywne konsekwencje. Należy do nich zaliczyć brak empatii i egoizm oraz brak odpowiedzialności
za swoje czyny powstałe z braku wpajania norm moralnych. Wychowywanie rozsądną miłością oznacza również stawianie wymagań i wyrabianie w dzieciach i młodzieży poczucia obowiązku. Dzieci winny spełniać pewne zadania i w ten sposób wyrabiać sobie poczucie obowiązku.
Istotną kwestią w wychowaniu dzieci jest kształtowanie ich postaw wobec zagadnień materialnych. Oczywiście dobra materialne są niezbędne
w życiu każdego człowieka. Stanowią bowiem o poziomie jego życia, ale
nie mogą posiadać charakteru nadrzędnego. O wartości człowieka nie
stanowi zasobność jego portfela. W dzieciach trzeba także umiejętnie za-

23
24

Tamże, s. 64.
Na podst. W. Sławiński, Kształt miłości.
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szczepiać umiejętność empatii – uczuciowość i zdolność wczuwania się
w przeżycia innych.
Kryzysy społeczne w społeczeństwie mają swoją przyczynę m.in.
w kryzysie rodziny jako takiej. Człowiek ze swojej natury jest istotą społeczną. Stworzony jest do życia w społeczeństwie. W rodzinie następuje
socjalizacja pierwotna i uczenie podstawowych ról społecznych. W rodzinie następuje przystosowanie do życia w społeczeństwie. Człowiek
tworzy rodzinę ludzką jako wspólnotę życia i miłości. Wychowanie powinno być wychowywaniem do miłości. Psychika dziecka jest bardzo
delikatna. Kształtuje się już w pierwszych miesiącach jego życia. Ludzie
dorośli o neurotycznym charakterze są tacy na sutek braków afektywnych doznanych w dzieciństwie lub czynników powodujących lęki. Negatywne uczucia doznane w dzieciństwie rzutują na całe dalsze życie
człowieka. Dzieci potrzebują miłości, przynależności i akceptacji. Sama
miłość matki nie jest wystarczająca. Ojciec dla dobra rodziny powinien
podtrzymywać miłość między sobą a żoną, którą później przeleje na
dziecko25. Miłość daje radość i spokój. Obecnie za mało uznaje się satysfakcję, jaką daje miłość26. Wielu ludzi traci sens prawdziwego szczęścia,
pozostaje w samotności i smutku. Rodzina jest tą wspólnotą, którą dotknął ów kryzys. Dlatego nie ma ważniejszego czynnika wychowawczego od miłości. Dzieci należy kształtować tak, aby czuły się dobrze w towarzystwie innych ludzi i szukały ich towarzystwa. Relacje społeczne
stanowią bowiem źródło radości i przyjemności. Dziecka nie można
uczyć plotkowania i oceniania krytycznie krewnych i znajomych. Jeśli
będzie źle o nich sądzić, nie będzie chciało się z nimi spotykać. Młody
człowiek powinien także umieć się dzielić z innymi, nie tylko dobrami
materialnymi, ale również bogactwem umysłowym i poglądami. Członkowie rodziny powinni ze sobą umieć współpracować. Dziecko należy
w tym celu włączać do życia rodziny. Dziecku należy się także wsparcie
psychiczne, pomoc w rozwijaniu własnej osobowości i talentów, które
posiada. Do nauki należy je motywować w sposób pozytywny i zauważać jego postępy. Negatywna motywacja, porównywanie z kolegami,
twierdzenie, że jest gorsze od nich może przyczynić się do powstania
V. i C. Mina, Małżeństwo i dziecko. Jak wychowywać dzieci, Wydawnictwo Franciszkanów „Bratni Zew”, Kraków 2000, s. 59.
26 Tamże, s. 74.
25
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kompleksów i rezygnacji z dalszych wysiłków, a nie do wzmożonej pracy. Dziecko ma prawo także do bycia tym, kim jest, w myśl poglądów
J. Korczaka. Jest bowiem pełnym człowiekiem. Realizację potrzeb dziecka mają zapewnić dorośli. „Dziecko ma poczucie obowiązku nie narzuconego przemową, lubi plan i ład, nie wyrzeka się prawideł i obowiązków. Żąda tylko, by brzemię nie było zbyt ciężkie, by grzbietu nie raniło,
by znalazło wyrozumienie, gdy się zawaha, poślizgnie, gdy znużone
przystanie, by tchu zaczerpnąć”27.

Rodzina a wychowanie
Aby rodzina mogła wychowywać miłością musi przede wszystkim
nastąpić jej odrodzenie. Życie rodzinne zaczyna się od związku między
kobietą i mężczyzną. Jego celem jest założenie rodziny. Jak podkreśla
Cz. Strzeszewski rodzina stanowi wspólnotę życia, która tworzy nie tylko jedność społeczną, ale i całość moralną. Rodzina jest nie tylko wspólnotą osób ludzkich, ale również społecznością, ponieważ wspólnota życia wymaga organizacji i hierarchii władzy28. Rodzina odgrywa bardzo
ważną rolę w życiu każdego człowieka. Życie rodzinne towarzyszy
człowiekowi od narodzin po kres jego życia. Znaczenie rodziny dostrzegano długo przed powstaniem socjologii jako nauki. W różnych epokach
i kulturach ludzie rozwijali odmienne formy życia rodzinnego. Już Platon i Arystoteles w starożytnej Grecji uznawali rodzinę za podstawową
komórkę życia społecznego, a tym samym za najważniejszą instytucję
wychowawczą29. W rodzinie następuje internalizacja wartości zgodnie
z uznawanymi priorytetami jej członków. Pomiędzy członkami rodziny
występuje swoista więź moralna, która sprawia, iż jednostki stanowią
spójną całość. W socjologii rodzinę można rozpatrywać jako wspólnotę
oraz jako instytucję. Rodzina jako wspólnota jest „duchowym zjednoczeniem grona osób, skupionych we wspólnym ognisku domowym
aktami wzajemnej pomocy oraz opieki, opartym na wierze w prawdziwą
J. Korczak, Jak kochać dziecko, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza,
Warszawa 1992, s. 100.
28 Cz. Strzeszewski, Katolicka nauka..., s. 398.
29 J. Szacki, Historia myśli społecznej, Wyd. PWN, Warszawa 2006, s. 27–29.
27

108

Maria Miczyńska-Kowalska

lub domniemaną łączność biologiczną, tradycję rodzinną i społeczną”30.
Natomiast rodzina jako instytucja jest grupą osób funkcjonującą na zasadzie umowy społecznej, kontraktu określonego przez prawo, posiadającą wewnętrzną organizację, a więc prawa i obowiązki31. Przykładem instytucjonalnego rozumienia rodziny jest małżeństwo. Małżeństwo należy ujmować jako „pewien zespół środków instytucjonalnych umożliwiających społeczeństwu realizację zadań związanych z prokreacją i socjalizacją swych członków oraz orzekających stosunki pokrewieństwa grupy,
w tym przede wszystkim przypisujących dzieciom ich rzeczywistych lub
domniemanych rodziców”32. Społeczność rodzinna pełni różne funkcje.
Funkcje te zależą od wielkości rodziny, od wieku jej członków, od stanowisk społecznych etc. Generalnie można wyróżnić m.in. następujące
funkcje rodziny: prokreacyjną, emocjonalną, moralną, opiekuńczą, wychowawczą, gospodarczą i konsumpcyjną. Rodzina jest „szkołą” wartości. W rodzinie dziecko uczy się miłości, sprawiedliwości, dobroczynności, odpowiedzialności itd. Władza rodziców jest pierwszą władzą, z którą spotyka się człowiek. Cele rodziny to: posłannictwo w przekazywaniu
nowego życia, wychowywanie dzieci w duchu zgodnym z własnymi
przekonaniami i dążenie do rozwoju osobowego wszystkich jej członków, włączając w to wzajemne oddziaływanie wychowawcze współmałżonków i wzajemną pomoc w doskonaleniu osobowym. Żeby rodzina mogła właściwie wypełniać swoje funkcje, musi być trwała oraz musi
mieć zapewnione podłoże materialne. Katolicki model małżeństwa zawiera cztery podstawowe elementy:
1. naturalny charakter, zasadzający się na naturalnym podziale ludzi na dwie płci uzupełniające się w miłości,
2. monogamię, a więc związek jednego mężczyzny z jedną kobietą,
3. nierozerwalność związku małżeńskiego,
4. sakramentalny jego charakter, z czego wypływa szczególna łaska
pomnażająca bogactwo duchowe małżonków33.

30

F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wyd. Nomos, Kraków 2002,

s. 29.
Tamże, s. 36.
Tamże, s. 14.
33 Słownik katolickiej nauki społecznej..., s. 100.
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Pius XI wniósł do ewangelicznego rozumienia istoty małżeństwa jego wspólnotowe rozumienie i rolę miłości34. Karol Wojtyła rozwijał ten
pogląd, wskazując, że małżeństwo jest przede wszystkim związkiem miłości, nastawionym właśnie ze względu na miłość, na rodzenie i wychowywanie dzieci35. Miłość rozumiana jest jako cnota społeczna, a więc
sprawność lub postawa moralna uzdolniająca do czynienia dobra moralnego, odpowiadająca celowi życia i godności osobowej człowieka. Miłość ma na względzie dobro innych. Jest w relacji do – dobra wspólnego36. Zdaniem Karola Wojtyły rodzina jest pierwszym środowiskiem
wychowania. Życie w rodzinie jako wspólnocie skłania do dzielenia się
z innymi, a więc przeciwdziała egoizmowi. Rodzina współczesna zaczyna tracić swoje znaczenie w sytuacji kryzysu aksjologicznego. Chociaż
młodzi ludzie, jak pokazują badania, nadal uważają rodzinę za jedną
z najważniejszych wartości, to sami jednak na coraz później odkładają
decyzję o zawarciu małżeństwa. W praktyce ważniejsze okazuje się zdobycie pozycji zawodowej i statusu majątkowego. Duże znaczenia ma
również postawa hedonistyczna nastawiona na realizację siebie. W skrajnej
wersji może być łączona zatem z egoizmem i egocentryzmem. Coraz więcej obserwuje się również związków nieformalnych. Statystyki wskazują
na powiększającą się liczbę rozwodów, a ostatnio również odnotowuje
się coraz większą liczbę złożonych podań o unieważnienie rozwodów
kościelnych. W krajach o wysokim poziomie rozwoju cywilizacyjnego
rodzi się także coraz mniej dzieci. Kryzys rodziny łączy się więc z podważeniem jej sensu jako trwałej i podstawowej wspólnoty życia. Nie jest
to to samo, co kryzysy występujące w samej rodzinie, chociaż z nimi ma
my do czynienia przez cały czas. Zjawiska te w sposób negatywny przyczyniają się do funkcjonowania rodziny. Wraz ze zmianą struktury rodziny zmianom ulegają jej funkcje. W porównaniu do rodziny tradycyjnej coraz więcej funkcji przejmują instytucje społeczne czy państwowe.
Zmianom ulegają także uznawane i przekazywane wartości.

Pius XI, Casti connubii, 1930.
Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Wyd. Towarzystwa Naukowego KUL,
Lublin 1982.
36 Por. Słownik katolickiej nauki społecznej..., s. 30.
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Wartości w wychowaniu
Wartości są tym pojęciem socjologicznym, które pojawia się często
w różnego rodzaju rozważaniach. Nie jest jednak precyzyjnie dopracowane. Często pozostaje niezdefiniowane i pozostawione do odczytania
z kontekstu, w jakim występuje. Definicje o charakterze socjologicznym
traktują wartości jako37:
1. przedmioty i przekonania o nienormatywnym charakterze, determinujące względnie podobne przeżycia psychiczne i działania jednostek – członków grup społecznych,
2. przekonania rozpowszechnione w grupie społecznej, określające
godne pożądania sądy i zachowania członków tej grupy,
3. przekonania pojedynczych jednostek lub przekonania rozpowszechnione w grupach społecznych, określające godne pożądania cechy poszczególnych grup społecznych lub społeczeństwa jako całości.
Z kolei definicje psychologiczne wartość określają jako38:
1. element systemu przekonań jednostki o nienormatywnym charakterze,
2. element systemu przekonań jednostki o normatywnym charakterze,
3. przekonanie innych ludzi na temat stanu psychicznego, fizycznego lub działań jednostkowych uważanych za godne pożądania,
4. przedmiot, który zaspokaja potrzeby jednostki,
5. obserwowalne zachowania jednostki.
Definicje kulturowe określają wartości jako39:
1. powszechnie pożądane w danym społeczeństwie przedmioty o symbolicznym lub niesymbolicznym charakterze,
2. powszechnie akceptowane sądy egzystencjalno-normatywne (orientacje wartościujące),
3. rozpowszechnione w danym społeczeństwie przekonania, określające godne pożądania sądy i zachowania członków tego społeczeństwa,
4. przekonania na temat systemu wartości i norm uważanego za
godny pożądania dla danego społeczeństwa.
M. Misztal, Problematyka wartości w socjologii, PWN, Warszawa 1980, s. 18.
Tamże, s. 17.
39 Tamże, s. 19.
37

38
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Z kolei wartości w personalizmie są40:
1. osobowe – Bóg (religia), człowiek (osoba), rodzina, wspólnota, przyjaciele, współpracownicy, ludność, wśród której się żyje, naród, ojczyzna,
Kościół, ludzkość,
2. idealne – prawda, dobro, piękno, honor, wolność, sprawiedliwość,
równość, spokój, dobro wspólne, szlachetność, uczciwość, dobre imię,
solidarność, służba bliźnim, miłość, pracowitość, świadomość twórczej
więzi z innymi etc.,
3. realne – istnienie, życie, zdrowie, ekonomia, praca, pieniądz, dobrobyt, cywilizacja, sztuka, polityka, wszechstronny rozwój, technika,
urbanizacja świata, ekologia, odpoczynek, czas wolny, wykształcenie,
stanowiska etc.
Ogólnie należy przyjąć, że wartość jest to doskonałość, pozostająca
w relacji do osoby. Wartość nie jest wyłącznie podmiotowa lub przedmiotowa. Posiada budowę obiektywno-subiektywną. Gdy niszczy życie
osobowe, mamy do czynienia z antywartością.
Współcześnie wraz z nastaniem społeczeństwa pluralistycznego
brak jest zgody co do uznawania trwałych, obiektywnych i uniwersalnych wartości. W sytuacji braku życiowych drogowskazów wielu rodziców gubi się i nie wie, jakie wartości są ważne. Inni jeszcze mogą wpajać
dzieciom wagę wartości materialnych, przedkładając „mieć” nad „być”.
W personalizmie i dla pedagogiki personalistycznej istotna jest hierarchia wartości. Tak więc najpierw będzie osoba ludzka, potem norma
etyczna, a na końcu pieniądz. Obecnie jednak nie brakuje odwrócenia
owej hierarchii. W społeczeństwie współczesnym ludzie często kierują
się niespójnymi wartościami i systemami znaczeń. Problem ten dotyczy
także rodziny polskiej. Następuje rozpad wartości, norm i więzi między
jednostkami. Mimo zmian społecznych, kryzysu rodziny i kryzysów
w rodzinie, wciąż pozostaje ona podstawową grupą społeczną. W prawidłowo funkcjonującej rodzinie należy szukać miłości i miłością wychowywać nowych uczestników życia społecznego, aby oni również
mogli swoje dzieci uczyć miłości. Rodzina powinna ukazywać dzieciom
już od najwcześniejszych lat ich życia, na czym polega sens życia. Dążenie do sensu jest bowiem podstawową motywacją człowieka. Jeśli czło40

Cz. Bartnik, Kultura i świat osoby, Standruk, Lublin 1999, s. 99.
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wiek przyjmie przyjemności jako zasadniczy cel życia, to zagubi dążenie
do prawdziwego sensu życia. Zakłada się, że sens życia można osiągnąć
wyłącznie dzięki realizacji własnej osoby. Współcześnie podkreśla się
kreatywny charakter człowieka, to, że jest on twórcą. Kierunek rozwoju
twórczych cech jednostki zależy od wielu czynników. Jednak decydującą
rolę odgrywa tu rodzina41. Każda rodzina wypełni to zadanie w różny
sposób, na miarę swoich możliwości. Zadaniem rodziny jest kształtowanie optymizmu społecznego wśród swoich członków. Rodzina powinna
stanowić dla nich oazę bezpieczeństwa i wsparcia. Od tego, jak sobie
z tym zadaniem poradzi, zależy, czy dziecko będzie wzrastać bez niepotrzebnych stresów. Rodzina również wprowadza w świat znaczeń, a więc
w świat kultury. Rodzina kształtuje właściwości poznawcze, polegające
na tworzeniu u swoich członków sposobów postrzegania rzeczywistości,
stawiania pytań, widzenia problemów oraz szukania na nie odpowiedzi42. Każda rodzina tworzy także własną kulturę i wartości. W związku
z tym, że każda rodzina istnieje na bazie miłości, jednostki tworzące rodzinę zachowują pewną odrębność oraz tworzą jedność43. Rodzina, jak
wskazuje cytowany autor, stanowi także ogniwo tożsamości narodowej
i kulturowej. Kulturotwórcza rola rodziny zależy od wielu uwarunkowań, na które składają się44:
1. wewnętrzna atmosfera rodziny (chodzi o brak konfliktów, oparcie na zaufaniu, więzi emocjonalne łączące członków rodziny),
2. trwałość i stabilność życia rodzinnego,
3. proporcjonalny udział w całości życia małżeńsko-rodzinnego
obojga rodziców,
4. więź rodziny podstawowej z rodzinami pochodzenia, z krewnymi i przyjaciółmi,
5. odpowiedni poziom warunków bytowych,
6. czas wolny,
7. otwartość na wartości transcendentne.
Rodzina może być więc ujmowana sama jako wartość, oprócz tego,
że gromadzi w sobie wiele podsystemów działań społecznych, które
L. Dyczewski, Kulturotwórcza rola rodziny, Studia Polonijne, t. 12, Lublin 1989, s. 41.
Tamże, s. 44.
43 Tamże, s. 48.
44 Tamże, s. 51–52.
41
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mogą być ujmowane jako wartości. Konkretne wartości nadawane poszczególnym podsystemom działań stanowią o stylu życia danej rodziny, jak również wyznaczają kulturę socjetalną rodziny45. Styl życia należy rozumieć jako jednostkowe i zbiorowe formy bytowania społecznego
ludzi. Obejmuje swoim zakresem „strukturalizowaną według pewnej
zasady wielość i rozmaitość czynników, które składają się na treść uznawanych wartości kulturalnych, na potrzeby, które z tymi wartościami są
powiązane, na aspiracje i dążenia, a także na społeczno-kulturowe prawidłowości zachowań ukierunkowanych na osiągnięcie wartości, potrzeby
naśladowania, zaspokajanie potrzeb, manifestację aspiracji i dążności”46.

Naśladownictwo w procesie wychowania – próba podsumowania
Wartości same z siebie są obojętne na istnienie, jak podkreśla D. von
Hildebrand, chrześcijański fenomenolog47. Jedynie poprzez miłość zostają wydobyte. Za tym idzie potrzeba naśladowania i upodobniania się do
tego, kogo kochamy, a więc w przypadku dzieci – do rodziców. M. Scheler podkreśla, że chęć naśladownictwa wypływa z48:
1. uczuć, a nie z woli czy rozumu,
2. przedmiot naśladowania, to jest wzór osobowy, musi więc być
konkretną osobą, zdolną do obdarzania jej miłością i podążania za nią,
3. „pójście za” wzorem osobowym jest współprzeżywaniem wraz
z nim tych samych wartości, co oznacza, że tylko drogą intuicji emocjonalnej, a nie powinności czy nakazu, można obcować ze światem dobra.
Z kolei dla Jana Pawła II punktem odniesienia w naśladownictwie
jest Pismo Święte i Jezus Chrystus. Naśladownictwo według papieża wypływa nie tyle z samych uczuć, ile z rozumu. Wymienione podejścia nie
muszą być jednak rozłączne, bowiem w procesie wychowania istotna jest
relacja między wychowawcą i wychowankiem, opierająca się na wzajemnej miłości. Jak podkreśla Karol Wojtyła, miłość ze swojej natury nie
Por. Wartości a style życia rodzin, red. W. Świątkiewicz, Wyd. UŚ, Katowice
1992, s. 13.
46 Tamże, s. 60.
47 Por. S. Kowalczyk, Filozofia kultury, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1996,
s. 72.
48 Por. K. Wrońska, Aksjologiczne podstawy i zasady..., s. 177.
45
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jest jednostronna, ale obustronna. Jest czymś pomiędzy osobami, czymś
społecznym. Jest związana z siłą łączenia i jednoczenia49.

49

K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, s. 79.
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THE INFLUENCE OF LOVE ON THE PROCESS OF EDUCATION IN A FAMILY
The article concentrates upon love and how it affects the process of education in
a family. We have adopted a personalistic model of education, because of its a universal character and a broad social definition. We define normal and dysfunctional
parental attitudes toward children. We also point out that when it comes to education, the contemporary family often fails to concentrate on universal or objective values, which are based on true love expressed by both parents. We underline the fact
that a family, despite its critical condition today, still plays a very important part in
man’s life as a child adopts the values that it represents, enters the world of culture
and the society. Family as a relationship based on love also gives the necessary support and sense of security to its members. Education through love makes it possible
to inculcate love in children, who as they grow, will be able to pass it on to other
people. To sum up the reflections on the role of love in education we draw attention
to relational, bilateral character of love between an educator and a pupil.
Translated by Beata Zielińska

Bożena Bassa
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

WYCHOWANIE DO ODPOWIEDZIALNEJ MIŁOŚCI
RODZICIELSKIEJ
Wstęp
Kształtowanie dojrzałej postawy wobec miłości rodzicielskiej jest
procesem długotrwałym, który rozpoczyna się już we wczesnym dzieciństwie, a rodzice pozostają w tym względzie „pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami swych dzieci” (GE 3). Funkcja wychowawcza,
jako wymiar rodzicielstwa, powinna być sprawowana wspólnie i solidarnie przez obydwoje rodziców, poprzez aktywną i odpowiedzialną
współpracę w budowaniu i kształtowaniu człowieczeństwa swoich dzieci1. Powinna wspomagać je w osiąganiu „doskonałości właściwej dla
stanu człowieka jako człowieka”2, poprzez usprawnianie obejmujące wolę, umysł, uczuciowość, zmysły oraz ciało3, mające „doprowadzić osobę
do złożenia daru z siebie w miłości” (FC 37). W wychowaniu do rodzicielstwa ważne miejsce zajmuje uwrażliwianie dzieci i młodzieży na łączenie sfery płciowej z ludzką miłością i odpowiedzialnością za siebie, za
drugą osobę oraz za nowe życie. Jest to szczególnie doniosłe zadanie
wobec kultury, która na ogół „banalizuje płciowość ludzką, interpretując
ją i przeżywając w sposób ograniczony i zubożony, odnosząc ją jedynie
do ciała i egoistycznej przyjemności” (FC 37).

1.

Współczesny kontekst kulturowy

Choć posłannictwo rodzicielskie napełnia małżonków radością, to
jednak „w każdej epoce pełnienie tego obowiązku stawiało przed sumieniem małżonków trudne problemy” (HV 2). Obecnie problemy te są
większe niż kiedykolwiek w historii. Potęgowane są one przez oddziaPor. A. Sarmiento, Małżeństwo chrześcijańskie, Kraków 2002, s. 405–406.
F.W. Bednarski, Zagadnienia pedagogiczne, Londyn 1982, s. 19.
3 Por. B. Kiereś, Jak wychowywać?, Lublin 2006, s. 11–12.
1
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ływanie tzw. rewolucji seksualnej, która spowodowała zamęt w obyczajach i kulturze, a także wpłynęła na zmianę w pojmowaniu płci jako rzeczywistości ludzkiej oraz rodzicielstwa jako owocowania miłości małżeńskiej. Rewolucja ta sprawiła, że seksualność człowieka często przestaje być pojmowana jako właściwość natury ludzkiej, ale jest postrzegana
jako zjawisko niezależne i autonomiczne. Wyizolowanie seksualności
z kręgu człowieczeństwa prowadzi do uprzedmiotowienia sfery płciowej, a przez to także do uprzedmiotowienia samego człowieka, jako
podmiotu tej rzeczywistości4. Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae
pisze: „W tym (...) kontekście kulturowym ciało nie jest już postrzegane
jako typowa rzeczywistość osobowa, znak i miejsce relacji z innymi,
z Bogiem i ze światem. Zostaje sprowadzone do wymiaru wyłącznie materialnego: jest tylko zespołem organów, funkcji i energii, których można
używać stosując kryteria przyjemności i skuteczności. W konsekwencji
także płciowość zostaje pozbawiona wymiaru osobowego i jest traktowana instrumentalnie: zamiast być znakiem, miejscem i językiem miłości, to znaczy daru z siebie i przyjęcia drugiego człowieka wraz z całym
bogactwem jego osoby, staje się narzędziem afirmacji własnego «ja» oraz
samolubnego zaspokajania własnych pragnień i popędów. Zniekształca
się w ten sposób i fałszuje pierwotną treść ludzkiej płciowości, zaś dwa
znaczenia – jednoczące i prokreacyjne – wpisane głęboko w naturę aktu
małżeńskiego, zostają sztucznie rozdzielone: jedność mężczyzny i kobiety zostaje tym samym zdradzona, a płodność poddana ich samowoli.
Prokreacja jest wtedy traktowana jako «wróg», którego należy unikać we
współżyciu płciowym” (EV 23). Separacja tych dwóch wymiarów współżycia małżeńskiego burzy duchowy ład osoby ludzkiej i przekreśla
w samym akcie seksualnym wymiar daru5. Ma to miejsce w sytuacji stosowania tak powszechnie propagowanej antykoncepcji.
Częścią globalnej rewolucji seksualnej jest konsekwentnie wprowadzana od końca lat sześćdziesiątych XX wieku seksualizacja dzieci
w szkołach, a obecnie także w przedszkolach, w formie tak zwanej edukacji seksualnej. Edukacja ta pomija osobowy charakter człowieka i ukazuje seksualność jako czysto biologiczny instynkt. To przeakcentowanie
Por. J. Bajda, O ludzki sens płci, w: Kinsey – seks i oszustwo, Warszawa 2002,
s. 422–423.
5 Por. tamże, s. 424–425.
4
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wymiaru fizycznego seksualności stanowi w rzeczywistości zniekształcenie i zafałszowanie jej prawdziwego i głębokiego charakteru. Treści
ograniczone do fizycznej strony seksualności przekazywane na forum
klasy wywołują w młodych ludziach pobudzenie i pożądanie seksualne,
a także stanowią zachętę do podejmowania wczesnej inicjacji seksualnej6.
Skutkują one łamaniem poczucia wstydliwości i blokowaniem głosu
sumienia, likwidacją wszelkich norm moralnych, Prowadzą do nadużyć
seksualnych także pośród dzieci i młodzieży. Ich konsekwencją jest również niepodejmowanie misji rodzicielskiej w dorosłym życiu. Obecnie
także w społeczeństwie chrześcijańskim rodzice mają powody do niepokoju o przyszły los swoich dzieci. Często sami na sobie odczuwają skutki
oddziaływania rewolucji seksualnej.

2.

Wychowanie do dojrzałej miłości

Realizacja posłannictwa rodzicielskiego w sposób odpowiedzialny,
odpowiadający osobowej godności małżonków wymaga od nich dojrzałości. Dojrzewanie w miłości jest ściśle związane z rozwojem całego
człowieka – stanowi wyznacznik jego rozwoju.
Ponieważ człowiek nie może spełnić się inaczej jak tylko poprzez
dar z siebie samego (por. KDK 24), dlatego też wychowanie do pełni
człowieczeństwa musi być wychowaniem do miłości rozumianej jako
umiejętność czynienia z siebie daru. Jednym z istotnych elementów tego
dorastania do wzajemnego bycia darem w małżeństwie jest integracja
płciowości każdej z osób przez miłość, pozwalająca na ukierunkowanie
jej ku dobru drugiego człowieka. Stąd ważnym elementem wychowania
do odpowiedzialnej miłości rodzicielskiej jest pomoc w osiągnięciu dojrzałej postawy wobec własnej płciowości. Człowiek, będąc istotą rozumną – może poznawać swoją płeć, akceptować ją oraz włączać w proces
swojego osobowego rozwoju7. Gdyż „tylko dojrzały w swoim człowieczeństwie chłopiec czy dziewczyna może przeżywać swoją płciowość
w sposób godny osoby, czyli świadomie i odpowiedzialnie, nie redukuPor. D. von Hildebrand, W.A. Marra, Seksedukacja, Komorów 2011, s. 29–32.
Por. M. Pokrywka, Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny,
Lublin 2010, s. 301–303.
6
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jąc spotkania z osobą drugiej płci do gry popędów i potrzeb seksualnych
ani do emocjonalnego zauroczenia”8.
Prawidłowy rozwój człowieka, także w odniesieniu do miłości rodzicielskiej, jest procesem ciągłym, w którym kolejny etap rozwoju opiera się na prawidłowym przebiegu poprzedniego. W rozwoju tym możemy wyróżnić trzy podstawowe fazy.
a) Faza preseksualna – od poczęcia do 3 roku życia
Prawidłowy przebieg tej fazy zależy od doświadczania miłości od
pierwszych chwil życia dziecka. Dziecko ma „optymalną szansę na rozwój wtedy, gdy od początku swej historii jest kochane w sposób bezwarunkowy i nieodwołalny; gdy historia jego życia jest jednocześnie historią miłości”9. Wychowawcza troska rodziców począwszy od okresu życia prenatalnego dziecka będzie polegała przede wszystkim na zapewnieniu mu warunków prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego,
na otoczeniu go czułością, miłością i akceptacją. Dla prawidłowego rozwoju dziecka ważny jest stan psychiczny matki – neurohormony podwzgórza zdrowej i szczęśliwej matki są najlepszym bodźcem rozwoju
dziecka10. Dodatnie bodźce uczuciowe odbierane przez zmysły pobudzają wydzielanie neurohormonów przez podwzgórze niemowlęcia, a one
z kolei rozwijają ośrodki uczuć wyższych w jego korze mózgowej.
W tym okresie pod wpływem miłości rodziców kształtuje się w dziecku
postawa ufności i akceptacji, pozwalająca na szybki i pozytywny rozwój
osobowości nastawionej życzliwie do społeczności, w jaką wchodzi. Otoczenie dziecka od początku akceptacją, miłością, czułością, zapewnienie
mu poczucia bezpieczeństwa, przynależności do rodziny i uznanie dla
jego wartości – jest pierwszym doświadczeniem tworzącym podwaliny
poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu siebie i ludzi, pozytywnego stosunku do świata11.
M. Dziewiecki, Osoba i wychowanie, Kraków 2003, s. 57.
M. Dziewiecki, Miłość pozostaje, Częstochowa 2001, s. 29.
10 Ch. de Vollmer wskazuje na badania prof. A. Schore dotyczące znaczenia
wzajemnego wpatrywania się matki i małego dziecka dla rozwoju uczuciowości
dziecka (por. Ch. de Vollmer, Światowa kontestacja wobec cywilizacji życia i miłości, w:
Rodzina na przełomie wieków, red. K. Majdański, Łomianki 2000, s. 147–148).
11 Por. D. Kornas-Biela, Ku dojrzałemu przeżywaniu płciowości, w: Płciowość ludzka
w kontekście miłości, red. J. Nagórny, M. Pokrywka, Lublin 2007, s. 137.
8
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Natomiast „dziecko o niezaspokojonej potrzebie doznawania miłości, czułości, poczucia bezpieczeństwa będzie się coraz bardziej zamykać
w sobie i tracić kontakt z otoczeniem”12. Każda forma niedoboru miłości
będzie powodować zaburzenia w rozwoju więzi międzyosobowych
i blokować rozwój dojrzałej miłości.
Ponadto w pierwszych latach życia dziecka ważną rolę odgrywa
obecność wzoru identyfikacji płciowej: dla chłopca obecność ojca, dla
dziewczynki obecność matki. W rozwoju psychoseksualnym dziecka
ważna jest akceptacja całej jego osoby, w tym także jego płciowości. Małe
dzieci są bardzo wrażliwe na akceptację swojej płciowości. Brak akceptacji tożsamości płciowej dziecka może stać się głębokim zranieniem
dziecka w całym jego rozwoju osobowym.
b) Faza informacji – dziecko w wieku przedszkolnym i szkolnym
– do wieku pokwitania
Ważny czynnik wychowania do integralnego przeżywania własnej
płciowości w tym okresie rozwojowym nadal stanowi atmosfera uczuciowa domu rodzinnego oraz zapewnienie dziecku wielozmysłowego
kontaktu z osobami bliskimi uczuciowo13.
W tej fazie odbywa się „przejście” dziecka od matki do ojca – ma to
podstawowe znaczenie dla rozwoju psychoseksualnego dziecka. Przejście to dokonuje się w sposób naturalny wtedy, kiedy na linii matkaojciec istnieje pełna zgoda, harmonia i miłość14. Dziecko zaczyna zasypywać dorosłych pytaniami, także dotyczącymi swego początku. Odpowiedzi powinny być udzielane dziecku w sposób rzeczowy, w prostych słowach, wprost na pytanie. Zakłopotanie rodziców niepotrzebnie
budzi ciekawość w dziecku. Odpowiedzi powinny być także prawdziwe, gdyż tylko takie stanowią podstawę zaufania do rodziców – bez którego nie ma wpływu wychowawczego15.
W fazie informacji pojawiają się także pierwsze zainteresowania
praktyczne dziedziną seksualną oraz doznania przypominające napięcie
seksualne. Dzieci organizują zabawy o treści seksualnej. Nie można lekM. Wolicki, Wychowanie do wartości, Wrocław 1999, s. 123–124.
Por. D. Kornas-Biela, Ku dojrzałemu przeżywaniu płciowości, dz. cyt., s. 145.
14 Por. J. Augustyn, Integracja seksualna, Kraków 2004, s. 15–17.
15 Por. J. Massalska, Seksuologia prawidłowa człowieka, Warszawa 1982, s. 35–36.
12
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ceważyć niebezpieczeństwa związanego z tego typu zabawami. Mogą
one stymulować przeżycie przyjemności podobnej do reakcji seksualnej
dorosłego człowieka i w ten sposób na zasadzie prawa pierwszych połączeń zniekształcić późniejsze przeżycia seksualne16. Ważne w tym względzie są działania profilaktyczne. Należy odwoływać się do wrażliwości
etycznej dziecka, które jest skłonne z natury afirmować poznaną prawdę
i opowiadać się po stronie prawdziwego dobra. Istotne także jest budzenie hamowania pozytywnego niedojrzałych impulsów seksualnych17.
Im bardziej dziecko zostało nasycone ciepłem i akceptacją ze strony
rodziców oraz im bardziej zaspokojona została ciekawość dziecka na tematy z dziedziny seksualnej, tym mniej w tym okresie będzie zainteresowane sferą seksualną. Sprawy seksualne budzą nadmierną ciekawość
tylko u tych dzieci, u których sfera ta naznaczona jest głębokim lękiem.
Dziecko porusza się wówczas po linii chorego lęku i chorej ciekawości.
Do tego nadmiernego zainteresowania sprawami seksualnymi odwołują
się osoby deprawujące dzieci. Osoby te najczęściej szukają „ofiar” wśród
dzieci najbardziej zalęknionych seksualnie, a tym samym najbardziej
ciekawych takich doświadczeń18.
Zaufanie dziecka do rodziców jest zasadniczą więzią, dzięki której
rodzice mogą czuwać nad jego rozwojem seksualnym oraz ochraniać je
przed niewłaściwymi wpływami z zewnątrz, zarówno ze strony rówieśników, jak i przed deprawacją dorosłych19.
W tym okresie wychowaniu do integralnego przeżywania własnej
płciowości służy nakładanie na dziecko określonych obowiązków domowych oraz obowiązków na rzecz innych osób w rodzinie20.
c) Faza pokwitania oraz dojrzewania psychoseksualnego
Pokwitaniem nazywa się przestrojenie hormonalne organizmu
dziecka. Charakteryzuje się ono zanikaniem hormonów powodujących
Prawo pierwszych połączeń oznacza, że pierwsze doświadczenia seksualne
mają skłonność do utrwalenia się i dalszego powtarzania (por. P. Chauchard, Życie
seksualne, Warszawa 1972, s. 73).
17 Por. J. Massalska, Seksuologia prawidłowa człowieka, dz. cyt., s. 38–39.
18 Por. J. Augustyn, Integracja seksualna, dz. cyt., s. 20–21.
19 Por. tamże.
20 Por. D. Kornas-Biela, Ku dojrzałemu przeżywaniu płciowości, dz. cyt., s. 149.
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ogólny rozwój organizmu oraz rozpoczynaniem działania hormonów
gonadotropowych, które pobudzają dojrzewanie funkcji rozrodczych
organizmu. Koniecznym dopełnieniem i przedłużeniem fazy pokwitania
jest faza dojrzewania psychoseksualnego. Przestrojenie hormonalne organizmu prowadzi do erotyzacji centralnego układu nerwowego dziecka. W związku z erotyzacją korowych ośrodków uczuć wyższych budzi
się w nim tęsknota za miłością. Na skutek jednoczesnej erotyzacji podwzgórza – podkorowego ośrodka kierującego funkcjami seksualnymi –
pojawia się popęd seksualny. Erotyzacja obu tych ośrodków, korowego
i podkorowego, stawia w centrum zainteresowania pokwitającego dziecka osobę płci odmiennej. W okresie dojrzewania układ nerwowy cechuje
tak zwana fizjologiczna dezintegracja. Wynika ona między innymi z wysokiego poziomu hormonów płciowych, chaotycznego systemu „pracy”
struktur podkorowych oraz niedojrzałości struktur korowych. Przejawia
się ona w rozkojarzeniu między korą mózgową a strukturami podkorowymi21.
Pokwitanie jest właściwym czasem „nauki miłości”, gdyż u człowieka zachowania płciowe, poza sferą fizjologii płciowej w ścisłym znaczeniu, są nabywane drogą doświadczenia22. Prawidłowy przebieg tej
„nauki” będzie zależał od tego, czy pełna energia biologiczna neurohormonów podwzgórza zostanie przekierowana do płatów czołowych,
czyli czy rodzące się prymitywne stany podniecenia i pożądania, skierowane ogólnie ku osobom płci odmiennej, podporządkowane zostaną
miłości, uspołecznieniu, kulturze23.
Nauka miłości wymaga pozytywnego hamowania popędu, które
dokonuje się przez dobrowolną rezygnację z bezpośredniej przyjemności
po to, aby mógł służyć on miłości przez całe dojrzałe życie. Procesowi
temu sprzyja m.in. rozwijanie zainteresowań, kształtowanie postawy
szacunku wobec płci odmiennej, powiązanie seksualności z miłością
i poczuciem odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka24. Dojrzałe
Por. J. Massalska, Seksuologia prawidłowa człowieka, dz. cyt., s. 42–45.
Por. P. Chauchard, Życie seksualne, dz. cyt., s. 72.
23 Por. L. Starowicz, Dojrzewanie psychoseksualne chłopców, w: Erotyka w aspekcie
zdrowia psychicznego, red. M. Grzywak-Kaczyńska, Warszawa 1985, s. 83; por. J. Massalska, Seksuologia prawidłowa człowieka, dz. cyt., s. 53–54.
24 Por. J. Augustyn, Integracja seksualna., dz. cyt., s. 76.
21
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przeżywanie faktu istnienia człowieka jako istoty płciowej wymaga formy integracji płciowej, którą prof. W. Fijałkowski określił jako „twórcze
przeżywanie płci”25. Składa się na nie przetwarzanie, przemienianie
i uwewnętrznianie elementarnych surowych pobudzeń, napięć, podnieceń i pożądań w odniesienia pogłębione, uwzględniające prawdziwe dobro własne i drugiej osoby. Postawa powściągliwości stanowi klucz do
przetwarzania energii seksualnej i wydobywania coraz głębszych znaczeń i odniesień w komunikacji międzyosobowej26. Twórcze przeżywanie
płci „łączy odwagę przyjmowania i akceptowania normalnych pobudzeń,
napięć i pożądań z równoczesną sprawnością ich przetwarzania”27.
Wskutek współczesnych błędów w wychowywaniu ludzkiego popędu seksualnego włączenie go w służbę rozwijających się uczuć wyższych często nie występuje we właściwym czasie. U wielu ludzi, nawet
w wieku dojrzałym, utrzymuje się dominacja podkorowa seksualności.
Jest to zjawisko tak zwanej fiksacji rozwojowej, przejawiającej się w niskiej kulturze współżycia, ubogim zakresie relacji między osobami różnej płci, traktowaniu spraw płci instrumentalnie i hedonistycznie. Przyczyną tego typu zjawiska może być przedwczesne rozpoczynanie
współżycia płciowego, które angażuje struktury jeszcze niedojrzałe, o
niskim progu pobudliwości28.
Nastolatek powinien być chroniony przed zagrożeniem przedwczesnych praktyk seksualnych, których podejmowanie naraża go na wyjątkowo trudno odwracalną szkodę psychiczną, jaką jest postępujący przerost pobudliwości seksualnej z przewagą impulsów uczuć niższych nad
uczuciami wyższymi, czyli ściśle ludzkimi29. W tym okresie rozwojowym należy zapewnić młodemu człowiekowi taki stan, w którym cała
energia popędu mogłaby pomagać w szybkim rozwoju uczuć wyższych,
W. Fijałkowski, Niewykorzystany dar płci, Kraków 1997, s. 27.
Por. tamże, s. 25.
27 Tamże, s. 53.
28 Por. L. Starowicz, Dojrzewanie psychoseksualne chłopców, dz. cyt., s. 84, 97. Podejmowanie współżycia w stanie niedojrzałości psychoseksualnej, uruchamiając
prawo pierwszych połączeń, czyni wiele szkody młodemu człowiekowi: formuje
prymitywne nawyki seksualne, utrwalając pierwszą formę współżycia, osłabia procesy decyzyjne, wywołuje poczucie winy z racji przekroczenia wyznawanych zasad
etycznych (por. tamże, s. 98).
29 Por. J. Massalska, Seksuologia prawidłowa człowieka, dz. cyt., s. 47–48.
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zamiast im szkodzić. Możliwość twórczego przeżywania dynamiki seksualnej ukazuje sferę płci jako teren szczególnej pracy nad sobą30.
Istotą wychowania do integracji seksualnej w okresie dzieciństwa
i dojrzewania jest wychowanie do odpowiedzialności za siebie i za innych. Każde wychowanie seksualne, które nie zawierałoby wychowania
do odpowiedzialności, byłoby jedynie instrukcją seksualną, a nie rzeczywistym wychowaniem31.

3.

Wychowanie do czystości

Urzeczywistnianie odpowiedzialnej miłości rodzicielskiej dokonuje
się przez właściwe małżeństwu znaki miłości. Szczególnym i właściwym
tylko małżeństwu znakiem jedności dwojga jest akt współżycia małżeńskiego. Do jego istoty należy potencjalna płodność, która wiąże się z możliwością poczęcia dziecka. Każdorazowy akt małżeński ma podwójną
strukturę. Jest on obiektywnym znakiem miłości – poprzez ciało mężczyzna i kobieta wyrażają sobie wzajemnie miłość. Aktowi małżeńskiemu odpowiada także obiektywny fakt płodności pary małżeńskiej. Obydwa te wymiary, czyli zjednoczenie małżonków oraz możliwość prokreacji, należą do istoty tego aktu. Żadnego z tych elementów nie można
wykluczyć, gdyż akt, który pomija jeden z tych wymiarów, nie odpowiada naturze i dynamice oblubieńczej miłości małżonków, a dar z ciała
jeśli nie jest znakiem i owocem pełnego oddania osobowego, staje się zakłamaniem32.
Mężczyzna i kobieta we współżyciu małżeńskim nie pozostają tylko
i wyłącznie we wzajemnej relacji do siebie, ale pozostają także w relacji
do nowej osoby ludzkiej, która dzięki ich zjednoczeniu może być stworzona33. To wewnątrz relacji wzajemnego oblubieńczego daru małżonków kształtuje się małżeńskie współdziałanie z Bogiem. Ta „wertykalna
więź ze Stwórcą” jest wpisana w naturę ludzkiej płciowości – jeżeli stwaPor. W Fijałkowski, Niewykorzystany dar płci, dz. cyt., s. 27.
Por. J. Augustyn, Integracja seksualna, dz. cyt., s. 76.
32 Por. M.C. Ritterowie, Znak miłości i życia, w: Dar ciała darem osoby, red.
P. Ślęczka, Lublin 2005, s. 25–26.
33 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982, s. 204–205.
30
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rzana jest osoba, akt małżeński jest wewnętrznie złączony ze stwórczym
aktem Boga34. Dlatego ze względu na potencjalne rodzicielstwo związane z aktem małżeńskim jest to równocześnie moment szczególnej odpowiedzialności (por. LdR 12).
W sytuacji człowieka historycznego, którą teologia nazywa stanem
chorej natury (status naturae lapsae – stan po grzechu pierworodnym),
dziedzina rodzicielstwa narażona jest na wypaczenia i błędy. Dlatego
nieodzowne jest zabezpieczenie miłości rodzicielskiej przez cnotę czystości, która ze swej istoty jest skierowana ku porządkowaniu dziedziny
płciowości, zmysłowości oraz ku właściwemu posługiwaniu się znakami
ciała ze względu na miłość osobową. Czystość pozwala odczytywać seksualność z perspektywy osoby. Dzięki tej sprawności człowiek zachowuje wewnętrzną wolność w stosunku do doznań seksualnych i kieruje nimi w duchu miłości i odpowiedzialności35.
Jan Paweł II podkreśla, że w chrześcijańskiej wizji czystość oznacza
„energię duchową, która potrafi bronić miłości przed niebezpieczeństwami ze strony egoizmu i agresywności oraz potrafi kierować ją ku
pełnemu urzeczywistnieniu” (FC 33). Jej istota leży w tym, „aby w każdej sytuacji «nadążyć» za wartością osoby i do niej «dociągać» każdą reakcję na wartość «ciała i płci». Jest to szczególny wysiłek wewnętrzny
(...), ale wysiłek ten jest przede wszystkim pozytywny, twórczy «od wewnątrz», a nie przede wszystkim negatywny i destruktywny”36. Potrzebna w tym względzie wewnętrzna dyscyplina i samokontrola jest
umiejętnością, która warunkuje osobisty rozwój i dorastanie do prawdziwej miłości. Czystość odczytana w perspektywie miłości, choć wymaga
ofiary i wyrzeczenia, nie tylko nie niszczy człowieka, ale przyczynia się
do jego twórczego rozwoju i rodzi radość jako owoc czystej miłości37.
W dojrzewaniu do czystości ważną rolę odgrywa wstyd seksualny,
który wyraża się w unikaniu takiego eksponowania wartości seksualnych, które przesłoniłoby istotną wartość osoby. Jego celem jest ochrona
J. Seifert, Problem moralnego znaczenia ludzkiej płodności i metod kontroli poczęć,
w: Dar ludzkiego życia, red. K. Majdański, T. Styczeń, Lublin 1991, s. 257.
35 Por. B. Kołodziej, Wychowanie do macierzyństwa: wychowanie dziewczynki w aspekcie
płciowości, w: Oblicza macierzyństwa, red. D. Kornas-Biela, Lublin 1999, s. 146–147.
36 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 154.
37 Por. M. Pokrywka, Antropologiczne podstawy moralności, dz. cyt., s. 311.
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osobowej wartości ciała i seksualności. Wstyd nie tylko zabezpiecza
godność człowieka, ale spełnia także funkcję wychowawczą, szczególnie
w wychowaniu do czystej miłości, zwłaszcza ludzi młodych38.
Czystość, będąc owocem łaski Bożej i ludzkiego wysiłku, „dąży do
pełnego zharmonizowania różnorodnych współczynników osobowości,
pokonywania słabości natury ludzkiej naznaczonej przez grzech tak, aby
każdy mógł odpowiedzieć na wezwanie Boże względem niego” (WW 18).
W pracy wychowawczej oznacza to oprócz naturalnego wysiłku odwołanie się również do pomocy nadprzyrodzonej. Szczególne znaczenie
mają sakramenty, zwłaszcza sakrament pokuty i Eucharystia, oraz pomoc kierownika duchowego. Ważną rolę odgrywa tutaj nawiązanie osobistego kontaktu z Bogiem, gdyż jak zauważa W. Półtawska, „przeżycie
miłości Boga najskuteczniej zabezpiecza czystość, gdyż człowiek wówczas wszystkie swoje sprawy chce rozwiązywać przez pryzmat Bożej
myśli i woli”39. Szczególna w tym względzie jest także pomoc ze strony
rodziców, którzy powinni troszczyć się o właściwe rozumienie czystości
oraz kształtować sprzyjające dla jej rozwoju warunki40.

4.

Kształtowanie sumienia

Wychowanie do dojrzałej miłości rodzicielskiej łączy się z wychowaniem moralnym, które jest ukierunkowane na kształtowanie postaw
nacechowanych odpowiedzialnością. Odpowiedzialność natomiast jest
Por. tamże s. 314. K. Wojtyła podkreśla, że „wstyd seksualny nie jest ucieczką
przed miłością, ale wręcz przeciwnie, jakimś otwieraniem sobie drogi do niej. Spontaniczna potrzeba ukrycia samych wartości seksualnych związanych z osobą jest naturalną drogą do odsłonięcia wartości samej osoby. Wartość osoby jest ściśle związana z jej nietykalnością, z jej pozycją »ponad przedmiotem użycia«. Wstyd seksualny
niejako odruchowo broni tej pozycji, broni więc także wartości osoby” (tenże, Miłość
i odpowiedzialność, dz. cyt., s. l61).
39 W. Półtawska, Argumentacja i motywacja w wychowaniu młodzieży do czystości,
s. 404, cyt. za M. Pokrywka, Antropologiczne podstawy moralności, dz. cyt., s. 315.
40 Papieska Rada ds. Rodziny pisze: „(...) zachowanie wstydliwości i skromności
w mowie, postępowaniu i strojach jest bardzo ważne dla stworzenia odpowiedniego
klimatu, koniecznego dla dojrzewania czystości. (...) Rodzice powinni czuwać, aby
pewne mody i niektóre zachowania moralne nie łamały integralności domu, zwłaszcza poprzez złe używanie mass-mediów” (LP 56).
38
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związana z prawdą o człowieku, albowiem „być osobą to być nie tylko
kimś świadomym i wolnym, ale również kimś odpowiedzialnym moralnie”41. Ponadto odpowiedzialność jest jednym z istotnych wyznaczników dojrzałości. Przejawia się ona w wyborach prawdy i dobra rozpoznanych w sumieniu42. Jan Paweł II pisze, że celem wychowania moralnego jest takie „kształtowanie sumienia moralnego, które uzdalnia każdego człowieka do osądzania i do rozpoznania właściwych sposobów
urzeczywistniania siebie wedle swej pierwotnej prawdy” (FC 8).
Sumienie współczesnych małżonków stoi przed trudnym zadaniem,
gdyż nigdy dotąd nie stały do ich dyspozycji tak potężne środki przeciwstawiające się poczęciu dziecka i integralnemu jego wychowaniu.
Stąd odpowiedzialne realizowanie ich miłości i służba życiu stanowi dla
nich szczególne zadanie.
W kształtowaniu dojrzałego sumienia ważną rolę odgrywają dwa
czynniki: zdobywanie mądrości życiowej oraz formacja religijna. Dlatego
wychowanie sumienia powinno prowadzić do uwrażliwienia osoby na
głos Boży (por. VS 85). Ten proces kształtowania sumienia powinien
przebiegać zgodnie z regułą obiektywną, zawartą w nauczaniu Magisterium Kościoła. Przejawia się w ciągłym zmaganiu o prawdę. Polega na
„zaprawianiu” rozumu, aby umiał rozpoznać prawdę moralnych sytuacji i aby odnosząc się do prawdy, umiał naświetlać nawet niewygodne
i zobowiązujące dylematy. Szukanie i odnajdywanie prawdy oraz kierowanie się nią w życiu wyrabia kościec moralny i uwalnia człowieka od
ucieczki przed odpowiedzialnością43.
W procesie formacji sumienia dziecka decydujące jest oddziaływanie rodziców. To oni wprowadzają dziecko w świat zasad i norm, a ich
autorytet sprawia, że dziecko stosuje się do reguł obowiązujących w rodzinie, przygotowując się w ten sposób do życia w społeczności44. OboM. Dziewiecki, Osoba i wychowanie, dz. cyt., s. 97.
Człowiek nie rodzi się z gotowym i w pełni ukształtowanym sumieniem,
a ponadto jego głos może być zagłuszony lub wypaczony. Stąd istotną rolę w wychowaniu moralnym odgrywa kształtowanie dojrzałego sumienia, aby na jego podstawie
człowiek dokonywał odpowiedzialnych wyborów, które są zgodne z prawdą o nim
samym (por. M. Pokrywka, Antropologiczne podstawy moralności, dz. cyt., s. 318–319).
43 Por. M. Giertych, Jak żyć łaską, Kraków 2006, s. 188–190.
44 M. Czyżowska, Wychowanie moralne w rodzinie, w: Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania, red. B. Muchacka, Kraków 2008, s. 273.
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wiązkiem rodziców chrześcijańskich jest wprowadzenie dziecka także
w rzeczywistość nadprzyrodzoną, aby mogło ono rozwijać swoje sumienie poprzez kontakt z Bogiem. W ten sposób rodzice stają się „pierwszymi zwiastunami wiary dla swych dzieci i pierwszymi świadkami
Chrystusa” (KK 11).
W wychowaniu moralnym nie wystarczy skupić się na ukształtowaniu dojrzałego sumienia, ale potrzebne jest także nauczenie się wewnętrznej dyscypliny i stanowczości, aby postępować zgodnie z sumieniem45. Wychowanie moralne powinno prowadzić do stałości postaw,
które wypływają z wewnętrznego przekonania osoby oraz umiejętności
krytycznej oceny wzorców kulturowych.
Wewnętrzna dyscyplina i praca nad sobą jest konieczna w kształtowaniu charakteru. Charakter odnosi się do „moralnej strony postępowania ludzkiego i określa stały sposób postępowania według przyjętych
zasad moralnych i systemu wartości”46. Praca nad charakterem przebiega podwójnym nurtem. Od strony negatywnej polega na zwalczaniu
wad, zaś od strony pozytywnej oznacza wypracowywanie cnót. Pomocą
w kształtowaniu charakteru jest wzbudzenie w dziecku różnych zainteresowań, które zmuszając do wysiłku i pokonywania własnych słabości
– będą hartowały ducha. W wychowaniu moralnym także potrzebne jest
otwarcie się na współpracę z łaską Bożą47.

5.

Rodzina podstawowym środowiskiem wychowania

Wychowanie do odpowiedzialnej miłości ojcowskiej i macierzyńskiej jest syntezą pedagogicznych zadań rodziców. Ich posłannictwem
jest umożliwienie dzieciom życia w pełni ludzkiego, pomoc w podjęciu
Benedykt XVI zwraca uwagę na konieczność „znalezienia właściwej równowagi między wolnością i dyscypliną. Bez zasad postępowania i życia, obowiązujących na co dzień, także w rzeczach błahych, charakter się nie kształtuje i nie jest się
przygotowanym do stawienia czoła próbom, których nie zabraknie w przyszłości.
(...) To natomiast, czego nie powinniśmy robić nigdy, to nie reagować na błędy,
udawać, że ich nie widzimy, czy gorzej, uczestniczyć w nich, jak gdyby były nowymi
horyzontami postępu ludzkości” (Benedykt XVI, List do diecezji rzymskiej o pilnej
potrzebie wychowania (21.01.2008), L’ORpol 2008, nr 4, s. 5.
46 M. Wolicki, Wychowanie do wartości, dz. cyt., s. 92.
47 Por. M. Pokrywka, Antropologiczne podstawy moralności, dz. cyt., s. 328.
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przez nie powołania do życia w prawdzie i miłości, tak aby w pełni być
darem dla innych. Wychowanie to obejmuje kształtowanie w dzieciach
postaw ojcowskich i macierzyńskich48.
Rodzice podejmując zadania wychowawcze, stają się uczestnikami
pedagogii Boga. Papież Jan Paweł II pisze: „O ile rodzice obdarzając życiem uczestniczą w działaniu stwórczym Boga, o tyle przez wychowanie
stają się oboje uczestnikami Jego ojcowskiej, a zarazem macierzyńskiej
pedagogii” (LdR 16). Jest to pedagogia miłości, która polega na tym, że
Bóg chcąc nauczyć człowieka miłości, uprzedza go darem Swojej bezwarunkowej i bezgranicznej miłości i tym samym stwarza warunki, aby
człowiek mógł Jego zamiar odczytać i uczynić go zasadą swego postępowania. Dlatego na wzór miłości Bożej najważniejszym narzędziem
w wychowaniu jest miłość. W niej znajduje oparcie i ostateczny sens cały
proces wychowawczy, jako owoc miłości rodzicielskiej. Rodzice, którzy
przekazują życie i przyjmują je w klimacie miłości, „są obdarowani bogactwem tych zdolności wychowawczych, których nie posiada nikt inny” (LP 7).
Jan Paweł II podkreśla, że: „podstawą prawdziwej miłości do dziecka jest autentyczna miłość między małżonkami, zaś podstawą miłości
zarówno małżeńskiej, jak rodzicielskiej jest oparcie w Bogu (...). Kiedy
małżonkowie starają się o to, ażeby samych siebie składać sobie wzajemnie w darze, kształtują w sobie w ten sposób prawidłowe postawy rodzicielskie. (...) Ze względu na dobro przyszłego pokolenia ważne jest, aby
małżonkowie utrwalali, uszlachetniali i pogłębiali swoją wzajemną miłość”49.
Więź wzajemnej miłości między rodzicami najlepiej zabezpiecza
równowagę uczuciową dzieci i stanowi pierwszą oraz podstawową
szkołę uspołecznienia, w której „jako we wspólnocie miłości, uczynienie
daru z siebie jest prawem, nadającym kierunek i warunkującym wzrost.
Dar z siebie, który ożywia wzajemną miłość małżonków, staje się wzorem i zasadą składania daru z siebie” (FC 37).
B.J. Kłys, Przygotowanie do ojcostwa i macierzyństwa, w: Człowiek – osoba – płeć,
red. M. Wójcik, Łomianki 1998, s. 207–209.
49 Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. odprawionej na lotnisku aeroklubu
w Masłowie (4.06.1991), w: Czwarta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, Poznań-Warszawa 1991, s. 71–72.
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Dzieci potrzebują obecności i opieki obojga rodziców, którzy swoje
zadania wychowawcze realizują przede wszystkim poprzez wpływ, jaki
wywiera ich własne postępowanie. Prawidłowe relacje pomiędzy rodzicami, którzy okazują sobie prawdziwą miłość, będą wzorem dla prawidłowych relacji między rodzicami a dziećmi. Jakość więzi istniejącej
między nimi wpływa głęboko na psychikę dziecka i w znacznej mierze
kształtuje relacje, które nawiązuje ono ze środowiskiem, jak również te,
które nawiąże w ciągu całego swojego życia50. Rodzina stanowi dla
dziecka najważniejszą wspólnotę wychowawczą, a istotną siłą wychowawczą jest dobry przykład. Aby dziecko było zdolne w swoim dorosłym życiu do integralnego przeżywania płciowości i płodności, a więc
daru z siebie dla drugiej osoby, musi spotkać dobre wzorce we własnym
domu i wzrastać w atmosferze akceptacji i miłości. Rodzice wychowują
dziecko nie tylko przez to, co mówią, ale przede wszystkim przez klimat
domu rodzinnego, przez swoje postawy i zachowanie51. Wysiłek rodziców „natrafia dziś na szczególne trudności, również w związku z rozpowszechnianiem poprzez mass media pornografii, inspirowanej interesami komercyjnymi, deformującymi wrażliwość młodzieży. W tej sytuacji jest rzeczą konieczną ze strony rodziców podwójna troska: z jednej
strony wychowanie dzieci uprzedzające i krytyczne, z drugiej odważne
demaskowanie niewłaściwych poczynań” (LP 45). W tym kontekście
wciąż aktualny pozostaje apel Jana Pawła II: „Trzeba, aby rodzina stanęła zdecydowanie w obronie czystości swoich progów domowych,
w obronie godności każdej osoby. Strzeżcie waszych rodzin przed pornografią, która dzisiaj pod różnymi postaciami wdziera się w świadomość człowieka, zwłaszcza młodzieży i dzieci”52.
Rodzina posiada niezastąpione możliwości wychowawcze. Także
najpełniej może podejmować i realizować wychowanie do rodzicielstwa.
Inni uczestnicy procesu wychowawczego mogą działać jedynie w imieniu rodziców, na ich zlecenie, w oparciu o ich zgodę (por. LdR 16).

Por. Jan Paweł II, Kobieta wychowawczynią do życia w pokoju. Orędzie Papieża
Jana Pawła II na XXVIII Światowy Dzień Pokoju (1.01.1995).
51 D. Kornas-Biela, Ku dojrzałemu przeżywaniu płciowości, dz. cyt., s. 132.
52 Jan Paweł II, Homilia Tylko czyste serce może w pełni miłować Boga (Sandomierz,
12.06.1999), L’ORpol 1999, nr 8, s. 67.
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Rodzice powinni być świadomi swoich praw i obowiązków, szczególnie wobec państwa i szkoły. To prawo – obowiązek rodziców do wychowywania ma pierwszeństwo w stosunku do zadań wychowawczych
innych osób, z uwagi na wyjątkowy stosunek miłości łączący rodziców
i dzieci. Wyklucza zastępstwo i dlatego nie może być całkowicie przekazany innym, ani przez innych zawłaszczony (por. FC 36). Niekiedy przyjęcie tego zadania wychowawczego nie jest łatwe dla rodziców, tym bardziej „że dziś okazuje się ono bardzo złożone i przewyższa możliwości
rodziny, a także dlatego, że w większości wypadków nie można powoływać się na postępowanie własnych rodziców” (LP 47). Wspieranie rodziców w zadaniach wychowawczych jest potrzebne, jednak powinno
ono szanować ich uprawnienia i dokonywać się w duchu zasady pomocniczości. Powinno odnosić się do dziedzin, w których rodzina nie
może wypełnić zadań skutecznie sama.
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Gravissimum educationis (28.10.1965)
Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae (25.03.1995)
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio (22.11.1981)
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Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele Gaudium
et spes (7.12.1965)
Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (21.11.1964)
Jan Paweł II, List do Rodzin Gratissimam sane (2.02.1994)
Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka płciowość: prawda i znaczenie.
Wskazania dla wychowania w rodzinie (8.12.1995)
L’Osservatore Romano, wydanie polskie
Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor (6.08.1993)
Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Wytyczne wychowawcze
w odniesieniu do ludzkiej miłości (1.11.1983)
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EDUCATION TO RESPONSIBLE PARENTAL LOVE
Shaping a mature attitude towards parental love is a long-lasting process which
begins as early as in infancy, and parents become in this regard “the first and foremost educators of their children (GE 3). Parents’ educational tasks are especially difficult these days considering the influence of contemporary culture which affected
the transformation in the perception of sex as human reality and parenthood as the
implementation of conjugal love.
Education to love is the education to the ability of making oneself a gift. The
proper development of man, also in relation to parental love, is a continuous process,
where a successive stage of development is based on a proper progress of the former.
An important educational element is aid to achieving a mature attitude towards
one’s own sexuality. The virtue of chastity is peculiarly useful in this regard, since it
makes man keep his inner freedom in relation to sexual sensations and is guided by
them in them spirit of love and responsibility.
Education to mature parental love comes together with moral education which
is directed towards shaping attitudes characterized by responsibility. Human maturity is closely connected with the development of conscience which, in order to be a
determinant of man’s personal development, should be formed according to the objective moral order.
Education to responsible fatherly and motherly love is a synthesis of parent’s
pedagogical tasks. By undertaking educational tasks parents become participants in
god’s pedagogy. They need to be aware of their rights and duties, especially in relation to the state and school.
Translated by Karol Korczak
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MIŁOŚĆ MACIERZYŃSKA – OD MIŁOŚCI HEROICZNEJ
DO MIŁOŚCI WARUNKOWEJ
Wprowadzenie
Myśl humanistyczna drugiej dekady XXI wieku podlega bardzo silnej presji prądów feministycznych, które pod nazwą gender, genderyzm
opisują na nowo role społeczne kobiety i mężczyzny, w tym również role
– ojca i matki. Tak dzieje się również w Polsce. Jesteśmy świadkami rewizji tradycyjnego rozumienia macierzyństwa i ojcostwa. Coraz częściej
w badaniach naukowych, jak też w publicystyce zacierane są różnice
między rolą matki a rolą ojca. Opisy pracujących na pełnym etacie matek
i pozostających w domu w celu opieki nad dziećmi i prowadzenia gospodarstwa domowego ojców przestały być rzadkością. Umniejsza się,
a nawet ignoruje naturalną u kobiet potrzebę bycia matką. Urodzenie
dziecka kojarzone jest z obniżeniem statusu materialnego, utratą pracy,
zaprzepaszczeniem szans na karierę zawodową, trudnościami, które będzie sprawiać jego wychowanie. Nakłania się matki małych dzieci do
szybkiego powrotu do ról zawodowych i przekazania opieki nad dziećmi obcym osobom pełniącym funkcję opiekunek w żłobkach. Postulat
zwiększenia liczby miejsc w żłobkach przedstawia się jako wyraz troski
państwa o dobrostan matek. Pojawił się nowy termin – pedofobia, czyli
lęk przed dzieckiem, który miałby jakoby odzwierciedlać postawy młodych kobiet wobec macierzyństwa. Zarysowuje się też inna tendencja:
instrumentalnego traktowania macierzyństwa jako gwaranta zdrowia
psychicznego i samozadowolenia matki.
Podważa się wartość tradycyjnego modelu rodziny, czego przejawem jest m.in. nowy słownik, który w coraz większym zakresie zastępuje pojęcia od dziesiątków lat oznaczające treści związane z rodziną. Oto
przykłady: pojęcie partner, partnerka zastąpiło pojęcia mąż, żona: pojęcie zdrowie reprodukcyjne – macierzyństwo; równouprawnienie płci –
komplementarność kobiety i mężczyzny; zdrowie seksualne – akt mał-
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żeński; aktywność seksualna i prawa seksualne to eufemizmy, które odnoszą się do rozwiązłości seksualnej; prawa dziecka – wyrugowały
z dyskursu naukowego terminy władzy rodzicielskiej i autorytetu rodzicielskiego1.
Celem niniejszego doniesienia jest przedstawienie wybranych socjopsychologicznych aspektów macierzyństwa, o których mówi się zbyt
mało lub mówi się w sposób opaczny. W pierwszym fragmencie wskażę
na promowane w kulturze postmodernistycznej, w której obecnie żyjemy, trendy odrywające macierzyństwo od kobiety. W drugiej części
omówię fenomen miłości macierzyńskiej, uwypuklając jego specyfikę.
W kolejnych podrozdziałach odwołam się do wyników badań empirycznych i ukażę macierzyństwo matek-Sybiraczek w warunkach zsyłki
syberyjskiej oraz naświetlę aktualnie deklarowane przez dorosłych Polaków postawy wobec macierzyństwa.

Nowe paradygmaty – zagrożeniem dla macierzyństwa
IV Światowa Konferencja Kobiet, odbywająca się w 1995 roku w Pekinie, odbiła się szerokim echem w świecie i wprowadziła do życia społecznego i politycznego wiele zmian, których skutki odczuwane są dzisiaj. Przede wszystkim utorowała drogę zalewowi poglądów feministycznych. W sposób zdecydowany został odrzucony paradygmat komplementarności kobiety i mężczyzny na rzecz idei bezwarunkowej równości płci. Podczas obrad po raz pierwszy na tak szeroką skalę uznano
prawo do planowania rodziny przez antykoncepcję i „bezpieczną” aborcję.
W XXI wieku w krajach tak zwanej cywilizacji zachodniej szeroko
popularyzowane są poglądy feministek reprezentujących elity naukowe
renomowanych uniwersytetów, które przedstawiają macierzyństwo jako
przeszkodę w samorealizacji kobiety, w uzyskaniu satysfakcjonującej
pozycji ekonomiczno-społecznej, a co szczególnie symptomatyczne – jako przejaw jej zależności od mężczyzny. Przykładem niech będą opinie
M.A. Peeters, Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej, Warszawa 2010, s. 42–
43. Por. definicję macierzyńskie zachowanie w: A.S. Reber, Słownik psychologiczny, Wyd.
Naukowe „Scholar”, Warszawa 2002, s. 351. Termin macierzyństwo pomijany jest
m.in. w pracy: E. Bielawska-Batorowicz, Psychologiczne aspekty prokreacji, Wyd. Naukowe „Śląsk”, Katowice 2006.
1
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wyrażone w licznych, wielonakładowych i rozpowszechnionych także
w Polsce książkach E. Badinter, profesora filozofii Ecole Polytechnique
w Paryżu. W najnowszej pracy: Konflikt. Kobieta i matka ubolewa ona nad
kondycją współczesnych kobiet, które rezygnują z wywalczonej z wielkim trudem wolności i niezależności, dając się zaprząc w kierat macierzyństwa. Dziecko, o którego potrzeby dbają, staje się najlepszym sprzymierzeńcem mężczyzny w utrwalaniu jego dominacji nad kobietą. Na
przekonania E. Badinter, a mówiąc bardziej ogólniej, feminizmu europejskiego, wielki wpływ miała publicystyka i twórczość literacka S. de Beauvoir. Jej głośna książka Druga płeć, wyrażająca stanowisko, że identyfikacja kobiety z rolą matki i potrzeba macierzyństwa nie jest wynikiem
naturalnych impulsów, ale efektem zniewalających kobietę nacisków
społecznych, stało się wiodącym hasłem współczesnego feminizmu.
Również w USA i Kanadzie trendy odcinające rolę macierzyńską od
kobiety są popularne i nagłaśniane. S. Ruddick – profesor filozofii New
School of Social Research w Nowym Jorku, szeroko cytowana w piśmiennictwie naukowym propagatorka idei genderowej, domagająca się
większego udziału kobiet w życiu społeczno-politycznym (zmarła
w 2011 roku), w wielonakładowej sztandarowej dla amerykańskiego feminizmu pozycji odrywa funkcję macierzyństwa od kobiety. Głosi, iż
matkowanie dzieciom nie jest zadaniem przynależnym kobietom. Matką
jest osoba niezależnie od płci (genderless), gdyż matkowanie jest neutralne płciowo (sex-neutral). Według Ruddick: „matka jest osobą, którą przejmuje odpowiedzialność za losy dzieci i dla której opieka nad dzieckiem
jest znaczącą częścią jej lub jego (podkreślenie E.J.) pracy wykonywanej
w przebiegu życia”2. Ta definicja została zaakceptowana przez ideologów genderyzmu i w kilku wariantach funkcjonuje w literaturze. Na
przykład. B. Fox i D. Worts piszą: „ Odpowiedzialność jest istotą macierzyństwa”. Podobnie M. McMahon: „to jest poczucie odpowiedzialności
za dziecko” i dalej dodaje, że to właśnie odpowiedzialność za dzieci
przekształca kobiety w matki3. Należy zaznaczyć, że we wzmiankowanej
S. Ruddick, Maternal Thinking. Toward Politics of Peace, Boston, MA: Beacon,
1995, s. 40.
3 Za: A. Doucet, Gender Equality and Gender Differences: Parenting, Habitus and
Embodiment (The 2008 Porter Lecture), „Canadian Sociological Association” 2009, nr
46. 2, s. 105.
2
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wyżej pracy S. Ruddick zastępuje termin „macierzyństwo” (motherhood)
słowem „matkowanie” (mothering), co czyni łatwiejszym dokonywanie
zmian w obrębie roli macierzyńskiej.
Nasuwa się pytanie, jak należy rozumieć odpowiedzialność za
dziecko stanowiącą istotę macierzyństwa. S. Ruddick przedstawia opis
„macierzyńskiej praktyki”, która powinna być ukierunkowana na realizację trzech celów: ochronę i opiekę nad dzieckiem (odżywanie, ubieranie itp.), wychowanie (pomaganie dzieciom w pokonywaniu trudności,
ale bez narzucania i przymusu) oraz socjalizację (przy uwzględnieniu
możliwości odrzucania przez dziecko wzorców, które społeczeństwo akceptuje). Powyższe cele może realizować zarówno kobieta, jak i mężczyzna4. Macierzyństwo zostaje sprowadzone do codziennej aktywności
wychowywania i edukowania dzieci. Ruddick pozbawiła je więzi emocjonalnej i zakorzenienia biologicznego. Nietrudno zauważyć, że takie
same „praktyki macierzyńskie” mogą wykonywać instytucje państwowe, np. domy dziecka.
W literaturze pojawiły się opracowania, które ilustrują formy matkowania (w znaczeniu wypełniania roli pierwszego opiekuna dziecka)
przez mężczyzn. A. Doucet w badaniach longitudinalnych obejmujących
101 mężczyzn, prowadzonych przez cztery lata (od 2000 do 2004) wykazała, że mężczyźni jako pierwsi opiekunowie ogólnie dobrze radzili sobie z rolą opiekunów. W swojej aktywności opiekuńczej często stosowali
gry jako sposób kontaktu z dzieckiem, w znacznym stopniu wciągali
dzieci w sport i fizyczną aktywność oraz aktywnie promowali samodzielność. Autorka zaznacza, że w Kanadzie, która jest jej ojczyzną, na
przestrzeni kilkudziesięciu lat znacznie wzrosła liczba ojców, którzy nie
pracują zawodowo i opiekują się dziećmi, podczas gdy ich żony zajmują
się pracą zarobkową. I tak w 1976 roku było 2% takich rodzin, w 2002 –
10%, a w 2007 – 12,5%. W artykule całkiem marginalnie wzmiankowany
został problem trudności, na które natrafiają mężczyźni nie pracujący
zawodowo, pozostający w domu jako opiekunowie dzieci. Dyskomfort,
który odczuwają, wynika z głęboko osadzonego w psychice skryptu, że
ich zadaniem jest zarabianie na rodzinę i utrzymanie pozycji osoby niezależnej. Nie radzą też sobie z zewnętrznym okazywaniem serdeczności.
4

S. Ruddick, Maternal…, dz. cyt., s. 17–25.
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W odniesieniu do synów obawiają się podejrzenia o homoseksualizm,
w odniesieniu do córek – podejrzenia o molestowanie seksualne5.
Studiując opisy przedstawionych badań i opinie na temat macierzyństwa sprawowanego przez mężczyzn, można stwierdzić, że brakuje
ustosunkowania się do najważniejszej kwestii stanowiącej sedno macierzyństwa. W opracowaniu pominięty został całkowicie wątek więzi
i kształtowania się przywiązania rozumianego zgodnie ze znaczeniem
nadanym mu przez J. Bowlby’ego, a póżniej przez M. Ainsworth i współpracowników, którzy przywiązanie ujmują jako komplementarną relację
matka – dziecko, dla której czynnikiem spustowym są biologiczne programy reakcji i zachowań, w które zostali wyposażeni dziecko i matka6.
M. Ainsworth opracowując miary do obserwacji macierzyńskiego zachowania w odniesieniu do małych dzieci, wyszła daleko poza ograniczenie macierzyństwa do czynności opiekuńczych. Do miar rozpisanych
w dziewięciopunktowych skalach zaliczyła:
1. wrażliwość – brak wrażliwości (zdolność do odbioru, zrozumienia, interpretacji i adekwatnego reagowania na sygnały nadawane przez
dziecko);
2. akceptacja – odrzucenie (stan równowagi między pozytywnymi
a negatywnymi uczuciami i umiejętności do integrowania i godzenia
skonfliktowanych odczuć);
3. współdziałanie – nadmierna kontrola (uznanie autonomii dziecka, np. dotyczącej sposobu zabawy, uwzględnianie jego potrzeb, odczuć
– versus ograniczanie swobody);
4. uczestniczenie, okazywanie zainteresowania dziecku – ignorowanie obecności dziecka (uwaga skierowana na dziecko, niezależnie od
czynności, które matka aktualnie wykonuje – versus niezwracanie na nie
uwagi)7.
A. Doucet, Gender…, dz. cyt., s. 103–120.
M. Ainsworth, M.D. Blehar, E. Waters, S. Wall, Patterns of Attachment: A Psychological Study of Strange Situations, Hillsdale, New Jersey 1978; J. Bowlby Przywiązanie, Warszawa 2007. Dokładny opis teorii przywiązania zawiera też praca: E. Jackowska, Teoria więzi kluczem do wyjaśnienia wzrostu i deficytów kompetencji emocjonalnych
i społecznych, w: Młodzież w XXI wieku. Źródła wzrostu i kryzysów, red. E. Jackowska,
B. Kromolicka, Wyd. Print Group, Szczecin 2009, s. 101–121.
7 M. Ainsworth i in., Patterns …, dz. cyt., s. 138–144.
5

6
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Warto zatem z tego punktu widzenia popatrzeć na zastępowanie
opieki macierzyńskiej opieką ojcowską. W literaturze brakuje badań,
które według wskazanych kryteriów przedstawiałyby jakość opieki ojcowskiej. Nadmienię przy tym, że w związku z różnymi wydarzeniami
losowymi zdarza się, że wyłączną opiekę nad dzieckiem musi przejąć
ojciec lub osoba obca. I taki stan rzeczy nie może być poddawany krytyce. Chodzi jednak o to, aby nie bagatelizować i nie omijać faktów, które
przemawiają za tym, że to właśnie matka jest osobą najbardziej dysponowaną do pełnienia roli pierwszego opiekuna dziecka. Dziwi zatem autorytatywne stwierdzenie, nie poparte rzetelnymi dowodami empirycznymi, zamieszczone w popularnym w Polsce akademickim podręczniku
psychologii rozwojowej autorstwa H.R. Schaffera, że: „bezpośrednie obserwacje mężczyzn w roli głównego opiekuna wykazały, że są oni tak
samo (podkreślenie – E.J.) zdolni do okazywania ciepła i wrażliwości jak
kobiety”, a dzieci wychowywane przez mężczyzn nie różnią się pod
względem rozwoju od swoich rówieśników8. W tym samym podręczniku czytamy, że dzieci wychowane przez pary lesbijskie i gejowskie również pod żadnym względem nie różnią się od dzieci wychowywanych
przez rodziców heteroseksualnych. Wydaje się, że z opiniami, które nie
są wystarczająco dokumentowane badaniami, nie warto dyskutować.

Fenomen miłości macierzyńskiej
Więź matka – dziecko jest zupełnie wyjątkowym, niezwykle złożonym rodzajem więzi międzyludzkiej, której jakość stanowi matrycę dla
kształtowania się osobowości w kolejnych fazach rozwoju człowieka,
szczególnie w wymiarze emocjonalno-społecznym9.
Istotą miłości matki jest bezwarunkowa afirmacja życia dziecka, jego
potrzeb oraz wynikające stąd poczucie odpowiedzialności i troski o nie.
Ochrona życia dziecka, dbałość o sprzyjające rozwojowi psychofizycz-

H.R. Schaffer, Psychologia dziecka, Warszawa 2006, s. 117.
J. Bowlby, Przywiązanie, dz. cyt.; D. Kornas-Biela, Wokół początku życia ludzkiego, Wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1993; E. Jackowska, Teoria więzi…, dz. cyt.,
s. 101–121.
8

9
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nemu warunki stanowią dla matki najważniejszy cel i motywują ją do
największych wysiłków i ofiar10.
Według wspomnianej M. Ainsworth najbogatszy potencjał rozwojowy gromadzi dziecko, dla którego więź z matką stanowi „bezpieczną
bazę”, której wykładnią jest oprócz czułości i opiekuńczości także wrażliwość na sygnały nadawane przez dziecko, rozumienie jego potrzeb
i odpowiadanie na te potrzeby. Wrażliwość matki na potrzeby dziecka
kształtuje u niego postawę akceptacji wobec życia, ufności wobec ludzi,
a także stymuluję potrzebę wzrostu i rozwoju oraz poczucie wartości
własnej osoby. Używając słownictwa Analizy Transakcyjnej można rzec,
że matka przekazuje dziecku skrypt, że warto jest żyć, że warto w sposób otwarty i wyraźny komunikować swoje potrzeby, że otaczający
świat jest przyjazny i nie należy się go bać. Im głębiej matka zaszczepia
dziecku ten skrypt, tym dziecko staje się silniejsze psychicznie do podjęcia walki, aby przetrwać w sytuacjach zagrożenia i wzrastać psychicznie
nawet w niesprzyjających warunkach.
Wyniki longitudinalnych badań psychologicznych powtarzane
przez wielu badaczy, głównie w Stanach Zjednoczonych, potwierdzają,
że dzieci i młodzież wychowywane w relacji ufnego przywiązania
z matką mają istotnie większe szanse na uzyskanie wyższych wskaźników przystosowania emocjonalno-społecznego i osiągnięć szkolnych
w porównaniu z grupą kontrolną11.
Wraz z dorastaniem dziecka przeżywanie miłości macierzyńskiej
i zewnętrzne jej przejawy ulegają transformacji. Wzbogaca się gama
uczuć, którymi matka obdarowuje dziecko. Bilans uczuć, które otrzymuje dziecko od kochającej je matki, zawsze jest jednak pozytywny. Stopniowo czułość fizyczna zostaje zastąpiona bardziej dyskretnymi gestami
serdeczności. Dziecku stawia się wymagania. Nasycone akceptacją i pozytywnymi uczuciami łatwiej przyjmuje racje osób starszych i staje się
bardziej umotywowane do pokonywania trudności i wypełniania zadań
rozwojowych. Miłość macierzyńska w każdym okresie życia dziecka jest

E. Fromm, O sztuce miłości, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2002, s. 49.
R.A. Thompson, The Legacy of Early Attachment, „Child Development” 2000,
January/February, vol. 71, s. 145–152; H. Bee, Psychologia rozwoju człowieka, Zysk i S-ka,
Poznań 2004.
10

11
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jednością pozytywnych uczuć wobec niego, mądrych decyzji i codziennego trudu wychowawczego.
Miłość matki do dziecka jest relacją specyficzną przede wszystkim
dlatego, że jako jedyna forma więzi interpersonalnej ma swoje korzenie
w biologii kobiety. Nie należy jednak miłości macierzyńskiej odnosić do
instynktu macierzyńskiego. W ścisłym tego słowa znaczeniu pojęcie instynktu odnosi się do zachowań powszechnych dla danego gatunku,
wrodzonych, stereotypowych, nie poddających się modyfikacjom kulturowym.
Różnorodność zachowań kobiet wobec własnego potomstwa, wpływ
czynników socjokulturowych na zachowania macierzyńskie, w tym
również na decyzję unicestwienia własnego dziecka w ramach aborcji,
przekreślają klasyfikację macierzyństwa w kategoriach zachowań ściśle
instynktownych. Nie znaczy to jednak, że można zaakceptować poglądy
feministek (S. de Beauvoir, E. Badinter, S. Macintyre, S. Ruddick), że macierzyństwo nie jest sprzężone z płcią i z biologią kobiety. Tematowi temu warto poświęcić chwilę uwagi. Z bogatego zakresu zagadnień, które
dotyczą tematu, wybieram jedynie małe fragmenty stanowiące jego ilustrację.
Wielokrotny wzrost poziomu prolaktyny, a także estrogenu i oksytocyny w okresie ciąży i po porodzie ułatwia aktywizację tych części
mózgu, z których wysyłane są impulsy, dzięki którym u kobiet zostają
wzbudzone reakcje emocjonalne i zachowania stanowiące odpowiedź na
obserwowane przejawy aktywności dziecka. W ostatnio dokonanych
badaniach udowodniono, że wzrost stężenia hormonów jest również
odpowiedzialny za zmiany morfologiczne w mózgu matki. Temu ważnemu odkryciu należy poświęcić kilka słów.
Do niedawna było jedynie wiadomo, że w okresie poporodowym,
w odpowiedzi na bodźce wysyłane przez dziecko, liczne obszary w mózgu
matki (substancja czarna, ciało migdałowate, wzgórze, fragmenty kory
części ciemieniowej i przedczołowej) wykazują wzmożoną aktywność.
Nie udało się jednak wykazać zmian morfologicznych. Nowe spojrzenie
na biologię mózgu matki stało się możliwe w 2010 roku po opublikowaniu badań P. Kim i grupy współpracowników. Omawiane studium
przeprowadzono w starannie dobranej pod względem wieku, sytuacji
rodzinnej, kondycji zdrowotnej itp. grupie matek hospitalizowanych
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w czasie porodu w szpitalu w Yale-New Haven Hospital. Badania laboratoryjne (procedura rezonansu magnetycznego mózgu) i szczegółowe
wywiady wykonywano dwukrotnie dwa do czterech tygodni po urodzeniu dziecka i ponownie po około czterech miesiącach. Udowodniono,
że u kobiet, które urodziły dziecko, w pierwszych czterech miesiącach
po porodzie nastąpił mały, ale znaczący przyrost substancji szarej w obszarach mózgu odpowiedzialnych za zachowania i emocjonalne reakcje
rodzicielskie. Pojawił się on w korze przedczołowej i płacie potylicznym
oraz w międzymózgowiu. Wzrost morfologiczny w międzymózgowiu
obejmujący podwzgórze, substancję czarną i ciało migdałowate był skorelowany z nasileniem pozytywnych emocji wobec dziecka i był większy
u kobiet, które swoim dzieciom przypisywały większą liczbę cech pozytywnych. Związek zmian morfologicznych z funkcjami rodzicielskimi
nie budził wątpliwości. I tak motywacja do zachowań opiekuńczych,
dbanie o potrzeby dziecka jest zależna od funkcji podwzgórza i wraz
z jego aktywnością, a tym samym rozrostem, zostaje wzmocniona. Intensyfikacja emocji w kontakcie z dzieckiem następuje przez wzrost aktywności substancji czarnej i ciała migdałowatego. Zdolność do integracji
zmysłowej – „dostrojenia się” do reakcji dziecka – zostaje spotęgowana
przez wzrost morfologiczny płata ciemieniowego, a zachowania racjonalne przez rozwój płata czołowego12.
Biologia odciska również swój ślad na różnicach między kobietami
a mężczyznami w obszarze właściwości psyche. Metaanaliza wyników
psychologicznych badań porównawczych kobiet i mężczyzn wskazuje
na istotne różnice, które ułatwiają kobietom wypełnianie obowiązków
pielęgnacyjnych i wychowawczych w odniesieniu do dzieci we wczesnym okresie rozwojowym. Kobiety wykazują m.in. lepsze zdolności do
dekodowania sygnałów niewerbalnych, lepiej rozpoznają wyrażone mimiką emocje. Z napięcia mięśni twarzy, spojrzenia, wokalizacji potrafią
odczytać cierpienie, złość, zniecierpliwienie czy zadowolenie. Mają niższy próg wrażliwości i czułości zmysłowej. Wrażenia: wzrokowe, słuchowe, dotykowe, węchowe i smakowe odbierają przy mniejszej wielkości bodźca i potrafią zarejestrować mniejsze różnice między bodźcami.
P. Kim, J.F. Leckman, L.C. Mayes, R. Feldman, X. Wang, J.E. Swain, The Plasticity of Human Maternal Brain: Longitudinal Changes in Brain Anatomy During the Early
Postpartum Period, „Behavioral Neuroscience” 2010, vol. 124, no. 5, s. 695–700.
12
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Pozwala to kobiecie na lepszą orientację w sygnałach nadawanych przez
dziecko w fazie przedwerbalnej i bardziej efektywne zaspokajanie jego
potrzeb13.
Podsumowując referowane wyniki badań, wydaje się uzasadnione
stwierdzenie, że macierzyństwo jest szczególną relacją kobiety-matki
z dzieckiem, która mieści w sobie bogactwo uczuć, decyzji i działań,
a wszystko to zakotwiczone jest w predyspozycjach kobiety, którym
kształt nadała Natura. Opinię S. de Beauvoir, że „Nikt nie rodzi się kobietą, tylko się nią staje”14, należy uznać za niezgodną ze stanem współczesnej wiedzy. Podobne zastrzeżenia budzi pogląd innej feministki,
uznanej przez gremia naukowe uniwersytetów na całym świecie, S. Lipsitz Bem, o równości płci oraz prawie człowieka do wyboru własnej tożsamości płciowej w sposób „wolny od narzuconych kulturowo definicji
męskości czy kobiecości”15.

Matki-Sybiraczki
Świadectwa byłych polskich zesłańców deportowanych do Związku
Sowieckiego stanowią niezwykły dokument martyrologii narodu polskiego. W kontekście opisywanych faktów szczególne miejsce należy
przyznać heroicznej postawie matek-Sybiraczek, dzięki którym wielu
nieletnim zesłańcom udało się po wojnie wrócić do Polski. Po roku 1989
pojawiły się dziesiątki opublikowanych prac autobiograficznych dotyczących losów zesłańców-dzieci i niemal we wszystkich portrety matek
przedstawiają kobiety, które z miłości i poczucia odpowiedzialności za
życie dzieci mobilizowały całe swoje jestestwo i podejmowały się czynów przekraczających siły fizyczne, nie zważając na własne zdrowie,
a nawet życie.
Również w moich badaniach wątek heroicznych postaw matek udało się uchwycić. Krótko go przedstawię.

Niektóre informacje na ten temat podaje: B. Wojciszke, Człowiek wśród ludzi.
Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2003, s. 437.
14 Za: M. Peeters, Globalizacja…, dz. cyt., s. 29.
15 S. Lipsitz Bem, Androgynia psychiczna a tożsamość płciowa, w: Psychologia i życie,
red. P.H. Zimbardo, F.L. Ruch, Warszawa 1998, s. 435–438.
13
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Materiał empiryczny przedstawiany w niniejszym opracowaniu jest
fragmentem większej pracy poświęconej psychologicznym aspektom
deportacji w głąb ZSRS w czasach II wojny światowej16. Warto przypomnieć, że deportacje obywateli polskich zamieszkujących tereny, które
we wrześniu 1939 roku zostały wcielone do terytorium Związku Sowieckiego, były masową formą represji wobec narodu polskiego (objęły
populację liczącą według różnych źródeł od 1.100 tys. do 1.600 tys.)
i miały na celu zniszczenie fizyczne zesłańców, a przed śmiercią wykorzystanie ich do ciężkiej pracy. Wywożono nie tylko osoby dorosłe stanowiące „element antyradziecki”, ale całe rodziny, w tym starców, niemowlęta i kobiety w ciąży. Skrajnie niekorzystne warunki bytowania
(głód, stłoczenie w zapluskwionych ziemiankach i barakach, nieprzyjazny klimat – syberyjskie mrozy) w sposób szczególny zagrażały życiu
wywiezionych dzieci. O ich przeżyciu w podstawowym wymiarze decydowała odporność psychiczna i fizyczna oraz zaradność życiowa
i ofiarność matek.
W referowanych badaniach posłużono się techniką ustrukturalizowanego wywiadu przeprowadzonego w 100-osobowej populacji Sybiraków (68 kobiet i 32 mężczyzn) zamieszkujących przed wybuchem II
wojny światowej Kresy Wschodnie, wywiezionych do b. ZSRS w masowych deportacjach w roku 1940 i 1941. Do badań zaproszono osoby urodzone w latach 1928–1934. Przeciętna wieku osób badanych w momencie
deportacji wynosiła 9,3 roku. W trakcie 5–6 lat pobytu w Związku Sowieckim wielu uczestniczących w badaniach przemieszczało się w poszukiwaniu lepszych warunków bytowania, docierając do terenów oddalonych od miejsca pierwszego zasiedlenia o tysiące kilometrów.
W protokołach wywiadów powtarzają się nazwy miejsc pobytu: obwód
pawłodarski, obwód karagandyjski, obwód kokczetawski (b. republika
kazachska), Krasnojarski Kraj, Ałtajski Kraj, obwód amurski, obwód archangielski, obwód irkucki, obwód nowosybirski, obwód omski (b. republika rosyjska) i wiele innych.
Z zestawień liczbowych zamieszczonych w pracy wynika, że w większości przypadków to matki bez wsparcia ze strony mężów (39 ojców
E. Jackowska, Psychiczne następstwa deportacji w głąb ZSRR w czasie II wojny
światowej. Przyczyny, moderatory, uwarunkowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
16
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zostało zamordowanych przez NKWD lub zmarło w trakcie deportacji,
niektórzy ojcowie przebywali w więzieniach, inni dołączyli do armii polskiej organizowanej przez gen. Andersa, także do kościuszkowców)
przyjęły na siebie rolę żywicielek odpowiedzialnych za przetrwanie
swoich dzieci.
Sytuacja bytowa samotnych kobiet wywiezionych z dziećmi była
skrajnie niekorzystna. Potrzeba poprawy losu dzieci motywowała je nie
tylko do pracy ponad siły, ale także do znoszenia szykan przy przydziale produktów stanowiących ekwiwalent za pracę zarobkową. Były też
nękane uciążliwymi, poniżającymi godność osobistą zaczepkami ze
strony sowieckich funkcjonariuszy.
Prof. K. Obuchowski zalicza kobiety z Kresów do „wspaniałego gatunku kobiet polskich, czułych, twardych, zaradnych i mocno związanych z tradycją pokoleń zesłańców syberyjskich”17. Walka o przeżycie
dzieci była dla tych kobiet „najważniejszym sensem przetrwania, obok
realizacji wartości wynikających z patriotyzmu i tradycji rodzin kresowych”18.
W badaniach, których wyniki tu przedstawiam, aż 70% badanych
wskazuje na matki jako osoby, dzięki którym udało im się przeżyć zesłanie.
Podstawową troską matek było uchronienie dzieci przed śmiercią
głodową a dostarczanie dzieciom pożywienia z reguły wymagało wielkiego wysiłku i wyrzeczeń. Na podstawie zebranego materiału można
było pogrupować rodzaje aktywności, których podejmowały się kobiety,
aby zdobyć minimalne środki materialne. Opracowana lista obejmuje
szeroki wachlarz czynności. 100% osób badanych, które w trakcie deportacji zamieszkiwały z matkami, podawało w wywiadach informacje
o podejmowaniu przez matki wyniszczających prac fizycznych. Skategoryzowane poniżej rodzaje realizowanych przez matki działań wymieniane przez osoby badane miały miejsce w ciągu 5–6 lat zsyłki i rzecz jasna nie dotyczyły całego okresu deportacji, ale występowały stosownie
do zastanych warunków bytowania.
− Matki zatrudniały się do ciężkich prac fizycznych w przedsiębiorstwach państwowych – kołchozach, gospodarstwach leśnych, szpitalach,
K. Obuchowski, Galaktyka potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich, Wyd. Zysk i S-ka,
Poznań, s. 276.
18 Tamże, s. 273.
17
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szkołach, fabrykach itp. Były to z reguły prace cięższe i gorzej wynagradzane niż te, przy których zatrudniana była ludność miejscowa. Niejednokrotnie prace, które podejmowały, były typowo męskimi zajęciami
(np. wyrąb i spław drewna, ładowanie urobku z kopalni na taczki i do
wagonów). Przy ich wykonaniu obowiązywał akord, a narzucone normy
stawiały wymóg wydłużonych godzin pracy.
− Najmowały się do różnych szczególnie ciężkich prac na działkach
u ludności miejscowej, otrzymując za to wynagrodzenie w postaci płodów rolnych.
− Opiekowały się dziećmi miejscowych kobiet, pilnowały też ich
dobytku, nosiły wodę, rąbały drewno na opał, stanowiąc bardzo tanią
siłę roboczą opłacaną najczęściej produktami spożywczymi.
− Pragnąc zdobyć jedzenie dla swoich dzieci, niektóre matki dopuszczały się też czynów niezgodnych z ich systemem wartości – wróżyły z kart, oszukiwały, kradły zboże z magazynów, kradły paszę zwierzętom, a w porze nocnej zbierały pozostawione przez kołchoźników
w ziemi ziemniaki i rozsypane ziarno, narażając się na karę więzienia
lub łagru.
− Wykorzystywały też swoje umiejętności manualne wyuczone
w szkole lub przekazane przez matki: wyrabiały koszyki z wikliny, maty
ze słomy, szyły odzież, z nici wyrabiały koronki szydełkiem, przędły
wełnę, z której robiły na drutach chusty, sweterki, szaliki, rękawiczki itp.
− Ważną formą zdobywania produktów spożywczych była wymiana ubrań, pościeli, przedmiotów gospodarstwa domowego przywiezionych z Polski z miejscową ludnością. Na tym wymiennym handlu cenne
przedmioty, np. bransoleta, zegarek czy obrączka, wymieniane były na
wiadro ziemniaków lub kilka litrów mleka.
− Szansą na uzyskanie żywności było zbieractwo jagód, grzybów
i ziół. Wyprawy w głąb tajgi, trwające 2 – 3 dni, były niebezpieczne ze
względu na dzikie zwierzęta, plagi komarów i muszek oraz uciekinierów z obozów pracy, którzy napadali na zbieraczy.
Oprócz wymienionych rodzajów ciężkiej pracy matki zajmowały się
też czynnościami domowymi, które w warunkach konieczności, np.
przynoszenia wody z odległej o kilkaset metrów rzeki, zdobywania opału, stania w kolejkach po chleb, znacznie wydłużały godziny pracy, zabierając czas potrzebny na sen.
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W latach deportacji, zagrożenia życia i bytu dzieci, matki w większym stopniu niż było to przed deportacją okazywały dzieciom serdeczność i zrozumienie (56% badanych stwierdziło, że w latach wywózki
matki były bardziej serdeczne niż przed wojną), starając się postawą serdeczności rozproszyć lęki dzieci, dodać im otuchy, wpoić nadzieję. Matki snuły z dziećmi plany, które będą realizowane po powrocie do Polski,
pełniły funkcje edukacyjne (uczyły pisać i czytać po polsku), podtrzymywały poczucie tożsamości narodowej i religijnej. Jak ustalono, w systemie wartości przekazywanych dzieciom dominowały: patriotyzm, poszanowanie zasad religii chrześcijańskiej, szacunek dla wiedzy i nauki
szkolnej, obowiązek pomagania innym ludziom, przekonanie, że trzeba
być dzielnym i wytrwałym. Takie oddziaływanie wychowawcze musiało
mieć wpływ na rozwój charakteru młodych zesłańców. Szybko dojrzewali psychicznie, stawali się świadomi odpowiedzialności za własny los.
Jedna z badanych wyraziła to słowami:
Tak, byłam pewna, że wszystko wytrzymam, że wrócę do Polski, bo jestem
Polką i nie mogę zginąć z głodu.
Dla wielu matek istotnym wsparciem była wiara w Boga, która,
przekazywana dzieciom w skrajnie trudnych warunkach bytowych, stanowiła jedno z głównych źródeł podtrzymania. Z zapisów wywiadów
wybrałam fragmenty:
Byłam wychowywana w duchu katolickim i silnej wierze w Boga. Tego nauczyła nas mama… Myślę, że to pomogło nam przetrwać ciężkie chwile.
Mamusia zabrała ze sobą i skrzętnie przechowywała obrazek Matki Boskiej.
W maju potajemnie odprawiałyśmy nabożeństwa majowe, które dodawały nam
otuchy.
Mama często powtarzała: Zobaczycie, dzieci, Pan Bóg nie pozwoli nam
umrzeć, musimy wrócić, wrócimy.
Zdolności adaptacyjne, pracowitość, skłonność do poświęceń, hart
ducha, wiara w Boga, różne inne walory postaw i charakteru matek zostały utrwalone we wspomnieniach ich dzieci. Poczucie miłości macierzyńskiej, ważności własnej osoby dla matki i innych członków rodziny,
przekazywane wartości – niewątpliwie umacniały u badanych motywację do znoszenia sytuacji trudnych. Używając określeń Fromma, można
dodać, że rozbudzały „miłość do życia”, przeświadczenie, że „dobrze
jest żyć, dobrze jest być małym chłopcem czy dziewczynką, dobrze jest
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być na świecie”19, co w warunkach zsyłki oznaczało nadzieję na przeżycie i mobilizację do pomagania rodzicom, a także angażowania się
w samodzielne działania ukierunkowane na zdobywanie środków koniecznych do przetrwania. Przytoczę cztery wypowiedzi z protokołów
badań:
Wszystko zawdzięczam mamie... zaradna, pracowita... bardzo kontaktowna, nawiązywała znajomości z miejscową ludnością... szyła, haftowała, robiła na
drutach, pracowała w kołchozie.
Bardzo się z mamą rozumiałam, ja jej pomagałam, słuchałam jej. Mama
zawsze była serdeczna.
Mama pracowała przy wywożeniu zwłok, a ja jej przy tym pomagałam.
Moment wyrzucania nieboszczyków do dołu prześladuje mnie do dziś. Słyszę
dźwięk upadania zwłok...
Dla dwunastolatka najcięższa była praca przy orce. Oraliśmy od świtu do
późnych godzin wieczornych, z krótkimi odpoczynkami na posiłek. Do dyspozycji miałem trzy pary wołów, pług i uprząż. Za pracę otrzymywałem litr ajranu,
kawałek chleba i zupę – całodzienny posiłek…
W dokumentacji badań znajdują się także opisy bohaterskich czynów matek, z których wynika, że matki ochraniały swoje dzieci przed
śmiercią, oddając im swoje porcje żywieniowe lub ciepłe okrycia, a także
taiły przed nimi własne dramaty. Ilustracją takiej sytuacji jest kolejny zapis:
Moja mama trafiła do więzienia za nieprzyjęcie obywatelstwa rosyjskiego…
Wywieźli ją 800 km od nas. Nazwy miejscowości nie pamiętam. Dostałam od
mamy wiadomość „żyję i jestem zdrowa”. Tymczasem była bardzo chora po
dwóch wypadkach… wpadła do gorącego wapna, którym wylewano ziemię po
budowę… Groziła jej śmierć. Jej stan był tragiczny….
Podsumowując przedstawione wyniki badań, można stwierdzić, że
miłość do dzieci, wzmocniona poczuciem obowiązku i samodyscypliną
zakorzenioną w wierze w Opatrzność Bożą i postawie patriotycznej,
dawała matkom-Sybiraczkom siły do zmierzenia się z wyzwaniami pobytu na zesłaniu, a także ukształtowała u ich dzieci postawy szacunku
dla wartości rodzinnych, religijnych i patriotycznych.

19

E. Fromm, O sztuce..., dz. cyt., s. 56.
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Współcześni Polacy o rodzinie i macierzyństwie
Jakie są postawy współczesnych Polaków wobec macierzyństwa?
Na to pytanie odpowiem posiłkując się zarówno najnowszymi raportami
CBOS-u20, jak też wynikami badań własnych21.
Na wstępie chciałabym podkreślić, że dla zdecydowanej większości
dorosłych Polaków posiadających dzieci (91%) rodzicielstwo jest najważniejszym źródłem satysfakcji i zadowolenia ż życia. Tylko 1% badanych deklaruje niezadowolenie z dzieci. Zadowolonych ze związku małżeńskiego w tym samym sondażu było 82% respondentów żyjących
w małżeństwie.
Preferowany model rodziny to tzw. model mieszany, w którym
obydwoje małżonkowie pracują zawodowo, ale w prowadzenie domu
i wychowanie dzieci zaangażowana jest głównie żona. Opowiada się za
nim 32%. Za modelem tradycyjnym, w którym mąż pracuje zawodowo,
a żona prowadzi dom i opiekuje się dziećmi optuje 26%. Model partnerski (obydwoje rodzice pracują zawodowo i w równym stopniu dzielą
obowiązki domowe i opiekuńcze) wybrało 19%, a model odwrócony
(żona pracuje, a domem i dziećmi zajmuje się mąż) – tylko 7%. Połowa
badanych chciałaby mieć dwoje dzieci, a około jednej czwartej (23%)
chciałoby mieć trójkę dzieci. Wyniki sondażu wskazują zatem, że wartości rodzinne i ich realizacja poprzez naturalny podział ról w rodzinie są
akceptowane przez większość dorosłych Polaków. Również w badaniach, których byłam inicjatorką, przeprowadzonych w grupie 100 kobiet-matek, aż 85% stwierdziło, że najcenniejszą wartością jest dla nich
życie rodzinne, a 99% podało, że macierzyństwo wniosło szczęście do
ich życia.
Ten optymistyczny obraz postaw współczesnych Polaków wobec
życia rodzinnego zostaje nieco przyćmiony, gdy dokładniej przeanalizujemy wyniki badań. Wprawdzie zdecydowana większość kobiet między
W omówieniu uwzględniono trzy raporty CBOS-u: Postawy prokreacyjne Polaków, Warszawa 2010; Opinie o prawnej dopuszczalności i regulacji aborcji, Warszawa
2011; Zadowolenie z życia, Warszawa 2012.
21 Badania przeprowadziła p. Magdalena Bęben w ramach opracowywania pod
moim kierunkiem pracy magisterskiej nt. Postawy współczesnych kobiet wobec macierzyństwa, ze szczególnym uwzględnieniem postaw kobiet wobec aborcji i adopcji obronionej
na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego w 2007 roku.
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18 a 34 rokiem życia, które nie mają jeszcze dzieci, chciałaby je mieć
i planuje ich urodzenie, ale zauważa się tendencję do świadomej rezygnacji z macierzyństwa, która wzrasta wraz z wiekiem. Spadek zainteresowania urodzeniem dziecka zaznacza się wyraźniej po przekroczeniu
30 roku życia. Kobiet niezdecydowanych lub negatywnie nastawionych
do macierzyństwa w grupie kobiet do 24 roku życia jest 14%, w grupie
do 29 roku życia – 20%, a wśród kobiet, których wiek mieści się w granicach 30 do 34 lat – ten odsetek wynosi 36%. Nasuwa się zatem wniosek,
że model rodziny, którego strukturę tworzą rodzice i co najmniej jedno
dziecko, został w tej zbiorowości kobiet osłabiony. Wyniki sondażu nie
dają wglądu w przyczyny rezygnacji z planów macierzyńskich.
Zarysowane w części społeczeństwa polskiego nastawienie antynatalistyczne daje o sobie znać w sondażach dotyczących postaw wobec
dokonywania zabiegów przerywania ciąży.
Sondaż CBOS przeprowadzony w sierpniu 2011 roku wykazał, że
w odpowiedzi na pytanie: W jakim stopniu zgadza się Pan/i/ lub nie zgadza
ze stwierdzeniem, że kobieta, jeżeli tak zdecyduje, powinna mieć prawo do aborcji w pierwszych tygodniach ciąży? – odpowiedź: zdecydowanie się zgadzam,
lub raczej się zgadzam dało 48% badanych Polaków, odpowiedź: raczej nie
i zdecydowanie się nie zgadzam – zakreśliło 43%, a odpowiedź: nie wiem – 9%.
W sondażu uwzględniono szerokie spektrum warunków, w których
aborcja może być dopuszczona. Więcej niż połowa badanych dopuszcza
aborcję w sytuacjach, gdy zagraża ona życiu i zdrowiu matki, ciąża jest
wynikiem czynu przestępczego oraz ze względu na diagnozę, że nienarodzone dziecko jest upośledzone. Inne okoliczności wyrażania zgody
na zabieg usunięcia ciąży wskazywane przez badanych to: trudna sytuacja materialna kobiety – zaznaczona przez 24% badanych, trudna sytuacja osobista matki – 21%, a także stwierdzenie matki, że po prostu nie
chce mieć dziecka – 16%.
Można wnioskować, że zgoda na narodzenie dziecka u około jednej
czwartej części badanej populacji ma charakter warunkowy. Nienarodzone dziecko nie jest wartością samą w sobie, a decyzja o jego narodzeniu następuje, gdy ciąża pojawia się w „odpowiednim” momencie życia
matki.
Zbliżone wyniki badań (44% kobiet zdecydowanie się zgodziło lub
raczej się zgodziło z opinią, że kobieta powinna mieć prawo zadecydo-
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wać o tym, czy chce urodzić dziecko, czy nie, a 30% badanych matek
wyrażało opinię, że aborcja powinna być dopuszczana z tak zwanych
względów społecznych) uzyskałam także w badaniach własnych.
W badaniach własnych jedynym czynnikiem, który wysoko korelował z brakiem zgody na zabiegi aborcyjne, była religijność połączona
z systematycznym praktykowaniem. Brak zgody na aborcję w tej podgrupie wyraziło ponad 90% badanych.
Smutnym zakończeniem analizy wyników sondażu CBOS-u jest
wysoki procentowy wskaźnik osób, które wyrażają opinię, że ustawa
o dopuszczalności przerywania ciąży powinna zostać złagodzona. Odpowiedź: tak lub raczej tak – wybrało odpowiednio: 38% i 46% ankietowanych, a więc ogółem 84% respondentów.
Przedstawione opinie i poglądy odzwierciedlają powszechny w chwili
obecnej, wspierany przez mainstreamowe mass-media, trend w kierunku
liberalizacji prawa do dokonywania aborcji występujący na wszystkich
kontynentach, a szczególnie w Europie i Stanach Zjednoczonych22.

Podsumowanie
W XXI wieku w krajach tak zwanych wysoko cywilizowanych stosunkowo duży rozgłos zyskują poglądy źródłowo związane z radykalno-liberalnym feminizmem, które podważają wartość tradycyjnego modelu rodziny i traktują macierzyństwo jako przeszkodę w samorealizacji
kobiety. Co więcej, negują biologiczne podłoże predyspozycji do wypełniania roli macierzyńskiej, nie dostrzegając szczególnej więzi, która łączy
kobietę-matkę z dzieckiem. Ignorowane są też wyniki badań klinicznych, które wskazują na sterowany przez Naturę mechanizm kształtowania się związku emocjonalnego matki z dzieckiem oraz motywacji do
pełnienia funkcji opiekuńczych.
Antidotum na takie przedstawianie macierzyństwa są udokumentowane zmagania matek-Sybiraczek, które zostały skonfrontowane ze
skrajnie niekorzystnymi warunkami bytowymi grożącymi zagładą ich

R. Boland, L. Katzive, Developments in Laws on Induced Abortion 1998-2007, „International Family Planning Perspectives” 2008, nr 3, s. 111–119.
22

Miłość macierzyńska – od miłości heroicznej do miłości warunkowej

155

dzieci. Aby uratować dzieci przed śmiercią, dokonywały czynów, które
można ocenić jako bohaterskie.
Należy wyrazić głęboką nadzieję, że trauma, której doświadczyły
deportowane do ZSRS kobiety, nie będąc w stanie zabezpieczyć podstawowych potrzeb bytowych swojego potomstwa, już się nie powtórzy.
Warto jednak przypominać o matkach Sybiraczkach, bo wzorzec ich zachowania ukazuje siłę więzi matki i dziecka oraz umacnia wartość macierzyństwa w świadomości społecznej.
Wyniki badań wskazują, że dla społeczeństwa polskiego rodzicielstwo jest pierwszorzędną wartością i satysfakcja z posiadania dzieci jest
podstawowym źródłem zadowolenia z życia. Rezultaty badań sugerują
także, że stosunkowo duży procent respondentów traktuje macierzyństwo instrumentalnie, wyrażając opinię o dopuszczalności aborcji nie
tylko z ważnych powodów medycznych, ale z tzw. względów społecznych.
Wyniki badań nasuwają wniosek, że istotnym elementem warunkującym decyzję o aborcji jest emocjonalne i materialne wsparcie matki,
a tym samym ważną rolę do wypełnienia mają organizacje powołane do
udzielania pomocy kobietom oczekującym narodzin dziecka.
Szczególną misję w kształtowaniu postaw rodzicielskich powinny
spełniać mass-media. Można wyrazić zdziwienie i dezaprobatę, że massmedia, tak często eksponując seksualność człowieka, tak mało miejsca
poświęcają psychoedukacji społeczeństwa w aspekcie przygotowania
kobiet i mężczyzn do pełnienia ról rodzicielskich i promowania wartości
rodzinnych, a szczególnie macierzyństwa.
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MATERNAL AFFECTION – FROM HEROISM TO CONDITIONED LOVE
The aim of this paper is to provoke a discussion on a phenomenon of maternal
affection in context of gender concept. Promotion of gender equality means that biological and psychological difference between women and men are ignored. The attachment theory (by J. Bowlby and M. Ainsworth) and results of the newest studies
show that biological roots need to be taken into regard to understand a relationship
between a mother and her child. Next, the picture of hard work and heroic efforts of
mothers who were deported to Siberia during the World War II is outlined. These
mothers had got one desire – to survive of lives their children. The last part of the
paper discovers how are opinions of modern people in Poland on family and motherhood.
Translated by Ewa Jackowska

Agnieszka Regulska
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

WYCHOWANIE DZIECKA W RODZINIE DO MIŁOŚCI
Podstawowym i najważniejszym środowiskiem wychowania człowieka do miłości jest rodzina. Najbardziej optymalne warunki dla
wychowania ma rodzina pełna, złożona z dwojga rodziców i dzieci,
połączonych ze sobą silną więzią, w której przestrzega się obiektywnych
i uznawanych powszechnie zasad, norm i wartości1. Spełnia ona istotne
funkcje zarówno dla utrzymania ciągłości biologicznej, jak również dla
prawidłowego rozwoju psychospołecznego jednostki i społeczeństwa.
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze
W koncepcji personalistycznej współistnienie osób w rodzinie rozumiane jest jako wzajemne udzielanie się (bezinteresowne obdarowywanie) w procesie ich stawania się i rozwoju. Rodzinna wspólnota osób jest
procesem egzystencjalnym, ponieważ „(...) osoby, a więc aktywne i odpowiedzialne podmioty, powinny być związane w dialogu, w «komunikacji
egzystencji»”2. Pojęcie „wspólnota” podkreśla relację, uczestnictwo we
wspólnocie pozwala na ustanowienie niezwykłej solidarności obejmującej
osoby. Wspólnota ma wartość w sobie samej, powstaje ze względu na
dobro osób, które jest jednocześnie jej celem. Rodzina jako communio
personarum jest miejscem realizacji egzystencji osób ją tworzących
w dialogu i współdziałaniu opartych na wartościach rozumności, wolności, prawdy i godności każdego człowieka.
M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2009, s. 299.
M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej, Lublin 2000, s. 306. Nie ma prawdziwej wspólnoty, gdy chodzi o osiągnięcie
jakiegoś celu pozaosobowego (indywidualnego lub całej grupy). Organizacja osób
połączonych zainteresowaniem jakimś dobrem, które jest pozaosobowe, to społeczność.
Jest to łączenie się osób ze względu na jakiś konkretny cel, np. wybudowanie mostu (w
pewnym sensie można tu zaliczyć również małżeństwa tzw. „z rozsądku”, które
zawierane są ze względu na osiągnięcie jakiegoś dobra, zazwyczaj pozaosobowego, lub
egoistycznej korzyści). Wspólnota różni się tym, iż jest to „«społeczność» mająca za
zadanie «wzbudzenie osoby» i popieranie jej rozwoju”. Tamże.
1

2
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We wspólnocie rodzinnej w relacjach z bliskimi osobami zachodzi
urzeczywistnianie się wolności człowieka, która osadzona jest w życiu
wspólnotowym i przejawia się jako element porządkujący je. W spotkaniu
z drugim człowiekiem objawia się również rozumność natury człowieka,
świadomość własnej egzystencji i samostanowienie. O prawdziwej wolności osoby decyduje poznanie autentycznej prawdy i uwzględnienie jej
w działaniu. Prawda wskazuje na „(…) granice właściwej osobie ludzkiej
autonomii”3. Człowiek może poznawać prawdę rozumem, a dzięki temu
dostrzegać granice swej wolności. Ma więc możliwość świadomego pójścia za rozpoznaną prawdą i dobrem własnym, drugiej osoby i całej rodziny.
Rodzina jest pierwszym a zarazem najważniejszym środowiskiem
wychowawczym. Stanowi wspólnotę naturalną, w której człowiek żyje,
działa oraz przyswaja wzory postępowania i sposoby myślenia. Kształtuje ona postawy dziecka, kieruje prawidłowym rozwojem fizycznym,
intelektualnym, uczuciowym, społecznym i duchowym. Zapewnia właściwe warunki zabawy, snu, pracy. Rozwija zainteresowania i dostarcza
nowych bodźców do permanentnego rozwoju. Rodzina jest zatem „szkołą bogatszego człowieczeństwa”4 i w niej najpełniej może realizować się
wzrastanie we wszystkich sferach życia młodego człowieka. Zapewnienie optymalnych warunków dla rozwoju dziecka jest możliwe w rodzinie pełnej, o dobrych relacjach wewnętrznych, ponieważ wtedy rodzice
kochają i akceptują dziecko, mogą i chcą poświęcić mu wiele czasu
i uwagi, przez to stymulują jego aktywność, a tym samym jego rozwój5.
Prawo i obowiązek wychowania dzieci należy do rodziców. Pierwszeństwo roli rodziców w wychowaniu wynika ze szczególnej relacji
pomiędzy rodzicami a dziećmi, jaką jest relacja miłości. Poprzez osobiste
doświadczenie miłości w rodzinie człowiek uczy się okazywać ją innym,
a ponadto kształci w sobie zdolność do miłości rozumianej jako postawa
świadczenia dobra drugiemu człowiekowi6. Atmosfera wzajemnej miłości rodziców i ich życie zgodne z wartościami i zasadami moralnymi są
K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994, s. 198.
Sobór Watykański II, Gaudium et spes (7 XII 1965), n. 52.
5 W. Bołoz, Promocja osoby w rodzinie, Warszawa 1998, s. 160.
6 A. Urbaniak, Wspólna troska. Wychowanie do miłości w domu i w szkole, PoznańWrocław 1999, s. 36.
3
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dla dzieci najlepszym przykładem. Istniejące w rodzinie więzi emocjonalne, zaufanie, wzajemna miłość rozwijają właściwe postawy wobec
siebie i innych osób. Kształtować mogą również odpowiedni stosunek
do mediów i kultury, które bardzo często prezentują zdeformowane
i negatywne wzorce. Tylko w rodzinie istnieją warunki do nauczania
i przekazywania wartości kulturowych, etycznych, społecznych, duchowych i religijnych istotnych dla rozwoju własnych członków rodziny
oraz społeczeństwa.
Rodzina „rodzi” do człowieczeństwa, do pełni życia osobowego
poprzez wiarę, nadzieję i miłość jako podstawowe cnoty teologiczne.
Taką rolę spełnia rodzina oparta na monogamicznym i nierozerwalnym
małżeństwie, ponieważ tylko taka jest zgodna z naturą człowieka i jest
optymalnym fundamentem dla rozwoju osobowego wszystkich członków rodziny.
Współczesna rodzina nie zawsze jednak jest świadoma swoich powinności i znaczenia w procesie wychowania młodego pokolenia, ale
również wszystkich swoich członków. Zagrożeniem dla rozwoju osobowego jest przedmiotowe i instrumentalne traktowanie drugiej osoby,
pozbawione szacunku i nacechowane egoizmem. Stanowi to pilne wyzwanie pedagogiczne i poważne zadanie w skali społecznej. Postulaty
wychowania personalistycznego odnoszą się także do wszystkich instytucjonalnych wychowawców, których oddziaływania wychowawcze
powinny respektować godność ludzką i prawa osobowe7.

Osoba a wspólnota
Osoba realizuje się najpełniej poprzez dar z siebie drugiemu –
„człowiek będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla
niego samego, nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko poprzez
bezinteresowny dar z siebie samego”8. Poprzez taki dar konstytuowana
jest więź w małżeństwie. Międzyosobową więź, powstałą w wyniku daru osoby dla osoby, określa się jako „więź komunijną”. Wzajemny dar
z siebie stanowi fundament miłości oblubieńczej – jest przyjęciem osoby
7
8

K. Olbrycht, dz. cyt., s. 14.
Sobór Watykański II, Gaudium et spes (7 XII 1965), n. 24.
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jako wielowymiarowego dobra i odpowiada na to przyjęcie obdarowaniem sobą. Aby zrozumieć znaczenie i wartość daru osoby, trzeba
„wniknąć uprzednio w sam byt i dobro, jakie każda osoba stanowi”9.
Życie duchowe człowieka, w skład którego wchodzą: osobowa godność, rozumność, wolność, jak i cielesność człowieka – są podstawą do
zrozumienia niepowtarzalności i samoprzynależności osoby. Jedynie
sama osoba może sobą dysponować i decydować o sobie. Te kategorie
mogą sugerować, że osoba jest pewną „zamkniętą całością”, do której nic
już nie można „dodać”. Oprócz wymienionych cech osobę charakteryzuje także ontyczna otwartość – pomimo swej samoprzynależności osoba
jest zawsze otwarta na rzeczywistość zewnętrzną10.
Człowiek, współistniejąc z innymi, wchodzi w relacje interpersonalne. Drugie „ty” jest konstytutywne dla życia osobowego mojego „ja”,
ponieważ człowiek staje się „ja” dopiero w perspektywie „ty” – „od
drugiego «ty» przychodzi do mnie «zawołanie», wypowiedziane «słowa», które stwarzają mi możliwość wyrażenia istoty mojej egzystencji”11.
Przyjmując postawę otwarcia na drugą osobę, człowiek wykonuje ruch
w kierunku drugiego i oczekuje odpowiedzi. We wzajemności takiej postawy osób, dzięki której powstaje dialog, „osoba «zrodzona» jako «ja»
realizuje siebie, staje się, wychowuje się”12. Oznacza to, że w relacji
z drugą osobą człowiek realizuje swą egzystencję.
W spotkaniu z drugim człowiekiem objawiają się i realizują w pełni:
rozumność natury człowieka, świadomość własnej egzystencji i samostanowienie, ponieważ dopiero w kontekście „zawołania” i „udzielenia
odpowiedzi” człowiek zaczyna realizować swoją wolność. Urzeczywistnianie wolności człowieka ma miejsce w relacjach interpersonalnych,
ponieważ wolność jest osadzona w życiu wspólnotowym i przejawia się

K. Wojtyła, Rodzina jako „communio personarum”, „Ateneum Kapłańskie” 1974,
t. 83, z. 3, s. 358.
10 M. Nowak zwraca uwagę na ontyczne istnienie osoby („osoba w sobie
i tożsama z sobą”) oraz istnienie deontyczne, czyli „istnienie dla”. Jest to wskazanie
i podkreślenie „bycia dla”, a także „zmieniania się” i „doskonalenia” osoby, co
zakłada „egzystowanie w historii i w społeczności, a więc życie we «wspólnocie»”.
M. Nowak, dz. cyt., s. 305–306.
11 M. Nowak, dz. cyt., s. 339.
12 Tamże, s. 341.
9
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jako element porządkujący je. Wolność jest jednocześnie źródłem, z którego wypływa zdolność wchodzenia w relacje międzyludzkie13.
Z faktu osobowego charakteru człowieka wynika możliwość darowania siebie – „to, co określić można jako «jakość osoby», jest widziane
jako «dar»”14. Do struktury osoby należy m.in. samoposiadanie i samopanowanie, które współuczestniczą w samostanowieniu, czyli warunkują m.in. świadome, rozumne i wolne „dawanie siebie”. Dlatego tylko ten
może siebie dać, kto siebie posiada (samopanowanie jednak nie narusza
„dominium altum Stwórcy w stosunku do człowieka”15).
Na bazie otwartości osoby na drugiego człowieka można zrozumieć
znaczenie wspólnoty, która jest relacją między osobami. Wspólnota osób
(współistnienie z drugą osobą) jest procesem egzystencjalnym, ponieważ
„obydwie osoby, a więc aktywne i odpowiedzialne podmioty, powinny
być związane w dialogu, w «komunikacji egzystencji»”16. Wspólnota ma
wartość w sobie samej, powstaje ze względu na dobro osób, które jest
jednocześnie jej celem.
Jeżeli chodzi o urzeczywistnianie swoich możliwości wynikających
z przynależności do określonej płci, szczególnego znaczenia nabiera relacja z osobą odmiennej płci. Mężczyzna potwierdza się w nawiązywaniu autentycznych kontaktów z kobietą, natomiast kobieta odnajduje się
w obliczu mężczyzny. Dzięki dwubiegunowości płci mężczyzna i kobieta są na siebie w sposób charakterystyczny ukierunkowani i przygotowani do tworzenia specyficznej życiowej jedności, niespotykanej między
osobami tej samej płci17. Ze względu na wzajemną tę współzależność
małżeństwo stanowi uprzywilejowane miejsce, gdzie obydwoje rozpoznają się jako osoby, zaspokajają głębokie pragnienie jedności oraz po

Tamże, s. 336.
Tamże, s. 309.
15 K. Wojtyła, Rodzina jako…., s. 351.
16 M. Nowak, dz. cyt., s. 306.
17 M. Marczewski, „Sakrament najpierwotniejszy”. Sakramentalność małżeństwa w
ujęciu Jana Pawła II, „Ethos” 1998, nr 3(43), s. 94–95.
13
14
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dejmują misję przekazywania życia18. Małżeństwo jest jedną z dróg
umożliwiających spełnienie się osobowe człowieka w ciągu całego życia.

Istota miłości
Rzeczywistość ludzkiej miłości jest bardzo bogata i złożona. Współcześnie wokół miłości narosło wiele nieporozumień, mitów i przekłamań, a samo słowo „miłość” posiada różne znaczenia, szczególnie w odniesieniu do relacji pomiędzy kobietą i mężczyzną.
Miłość jest „pierwszym i zasadniczym dynamizmem osoby ludzkiej”19. Prawdziwa miłość jest darem z siebie, który otwiera osobę na innych. Poprzez otwarcie się na drugie „ja” człowiek spełnia swe osobowe
istnienie – „osoba znajduje siebie nie w zamknięciu własnego «ja», lecz
właśnie w otwieraniu się na drugie «ja»”20. Kochać to „być coraz bardziej
człowiekiem”21, dlatego, że miłość jest aktem, który najpełniej rozwija
istnienie osoby – „człowiek żyje swym człowieczeństwem, jeżeli jest niesiony przez miłość”22.
Człowiek najpełniej aktualizuje się przez miłość, istnieje on po to,
aby kochać i być kochanym. „Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością,
jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie
w niej żywego uczestnictwa”23.
W biblijnym opisie stworzenia człowieka stwierdzenie „nie jest dobrze, ażeby
człowiek był sam” (Rdz 2, 18) wskazuje również, że „sam” (samotne istnienie) nie
realizuje całkowicie istoty osoby. Realizacja ta następuje przy bytowaniu „z kimś”,
a właściwie „dla kogoś”. Stworzenie mężczyzny i kobiety zapoczątkowało wspólnotę dwóch osób równych sobie w godności, umożliwiło wzajemną integrację
i doprowadziło do komunii. Poprzez ten fakt człowiek został uzdolniony do życia
we wspólnocie. H. Łuczak, Dorastanie do miłości, Warszawa 1989, s. 95.
19 M. i W. Chudy, Małżeństwo i rodzina w perspektywie stabilności i rozwoju kultury,
w: Jan Paweł II, Familiaris consortio. Tekst i komentarze, Lublin 1987, s. 170.
20 A.J. Nowak, Wartość seksualna w miłości, w: Miłość w postawie ludzkiej, red.
W. Słomka, Lublin 1993, s. 253.
21 Tamże, s. 251.
22 Tamże, s. 253.
23 Jan Paweł II, Redemptor hominis (4 II 1979), n. 10.
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Wychowanie dziecka w rodzinie do miłości

165

Według Karola Wojtyły miłość w podmiocie indywidualnym kształtuje się przez upodobanie, pożądanie i życzliwość24. Miłość jest wzajemnym odniesieniem osób opartym na określonym stosunku do dobra osobowego. Odniesienie do dobra rozpoczyna się upodobaniem (podobać
się, czyli przedstawiać się jako pewne dobro). Upodobanie konkretnej
osoby to zakochanie się. U osoby zakochanej akty poznawcze kierunkowane są przez czynniki uczuciowe i wolitywne. Reakcja uczuciowa może powodować zafałszowanie upodobań, kiedy poprzez nią dostrzega
się w danej osobie wartości, których ona w rzeczywistości nie posiada25.
Dlatego ważne jest odkrywanie prawdy o osobie, do której upodobanie
się zwraca.
Człowiek, jako kobieta lub mężczyzna, jest „bytem ograniczonym
i niewystarczającym sobie”26, dlatego potrzebuje płci przeciwnej jako
uzupełnienia swego bytu. Pragnienie dopełnienia wykrywanego w sobie
„braku” przejawia się w dążeniu do drugiej osoby – jest to pożądanie
dobra, które dostrzega się w tej osobie. Wskazuje to na miłość pożądania, która charakteryzuje się pragnieniem dobra dla siebie: „Chcę ciebie,
bo ty jesteś dobrem dla mnie”27. Istotą i celem miłości pożądania jest jedność osób (zjednoczenie w miłości).
Miłość pożądania nie wyczerpuje w całej pełni istoty miłości pomiędzy osobami, ponieważ oprócz pragnienia drugiego człowieka jako
dobra dla siebie trzeba również pragnąć dobra dla tej osoby. Zatem miłość musi być życzliwa, co oznacza bezinteresowność: „Pragnę tego, co
jest dobrem dla ciebie”28. Pozostaje zatem w bezpośrednim związku
z przyjaźnią. Miłość życzliwa przybliża się najbardziej do istoty pełnej
miłości, czyli relacji opartej na wzajemnym obdarowywaniu się osób.

K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986, s. 69.
Tamże, s. 70–74.
26 Tamże, s. 75.
27 Tamże, s. 76. Miłość pożądania nie utożsamia się jednak z samymi pożądaniami zmysłowymi; jest ona przeżywana jako pragnienie osoby, a nie jako samo
pożądanie (pożądanie pozostaje w cieniu pragnienia). Jednakże należy dbać o rozwój
miłości do drugiej osoby, aby nie pozwolić na zdominowanie jej przez pożądanie.
Dobro, które służy zaspokojeniu potrzeby, jest w jakiś sposób użyteczne, ale miłość
pożądania nie powinna przerodzić się w postawę utylitarystyczną.
28 Tamże, s. 78.
24

25
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Miłość pomiędzy kobietą a mężczyzną rodzi się zazwyczaj na podłożu popędu seksualnego, co ma swoje bezpośrednie konsekwencje
w przeżyciu wartości seksualnej człowieka drugiej płci. Kiedy wiąże się
to przede wszystkim z „ciałem” tego człowieka i wykazuje znamienną
orientację na używanie, wówczas w przeżyciu dominuje pożądanie
zmysłowe. Zmysłowość posiada przede wszystkim nastawienie pożądliwe – osoba drugiej płci jest ujmowana jako przedmiot pożądania ze
względu na swoją wartość seksualną. Zmysłowość sama z siebie jest
„ślepa” na osobę, dlatego musi być włączona w całkowite i dojrzałe odniesienie do osoby, gdyż bez tego nie będzie miłością29. Zaznacza się tu
rola czystości seksualnej, która „broni” miłość przed zmysłowością i egoizmem. Czystość przeczy egoistycznej żądzy użycia seksualnego, a każe
liczyć się z drugą osobą. Postawa czystości uwrażliwia na prawdziwe
dobro osoby i oznacza wybieranie go w konkretnych działaniach.
Kiedy treść przeżycia nie odnosi się bezpośrednio do „ciała”, przeżycie to wyraża się w uczuciowości. Uczuciowość jest w zasadzie wolna
od nastawienia na użycie, ponieważ w przeżyciu emocjonalnym dominują pragnienia bliskości, czułości oraz wyłączności i intymności. Zaangażowanie uczuciowe wobec drugiej osoby może powodować, że
przedmiotowi swej miłości przypisuje się różne wartości, których on
sam nie musi koniecznie posiadać. Wskazaliśmy na to wcześniej przy
temacie zakochania. Pojawia się zatem pewna ambiwalencja – z jednej
strony człowiek szuka bliskości i wyrazów czułości osoby umiłowanej,
a z drugiej strony znajduje się w oddaleniu od niej, gdyż „nie żyje jej
prawdziwą wartością”30, lecz idealnymi wartościami jej przypisywanymi, które nierzadko są fikcją. Ten rozdźwięk może być przyczyną wielu
rozczarowań.
Jeżeli miłość pozostanie samą zmysłowością i (lub) uczuciowością,
to nie będzie miłością prawdziwą i dojrzałą. Miłość musi opierać się na
pierwiastku duchowym w człowieku, w którym znajdują się władze
zdolne do ujęcia prawdy i realizacji wolności. Reakcja zmysłowouczuciowa na człowieka drugiej płci, którą przedstawiliśmy, powinna
zostać odniesiona do tej prawdy, że człowiek jest osobą. Wartość osoby
związana jest z całym jej bytem, a nie tylko z płcią, dlatego wartość oso29
30

Tamże, s. 95–98.
Tamże, s. 100.
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by przewyższa jej wartości seksualne bez względu na to, czy nawiązują
one do zmysłowości, czy też do uczuciowości człowieka. Miłość w pełnym tego słowa znaczeniu jest nie tylko uczuciem, ani też podniecaniem
zmysłów, lecz jest cnotą, która stanowi autentyczne zaangażowanie
wolności osoby płynące z prawdy o osobie31.
Miłość polega na „zaangażowaniu wolności” w stosunku do drugiej
osoby, co wyraża się rozumnym i wolnym dawaniu siebie. W porządku
natury nie można mówić o oddaniu osoby innej osobie, zwłaszcza w znaczeniu fizycznym, ponieważ każda osoba jest bytem nieprzekazywalnym, jest panem siebie (sui iuris) i nie może być odstąpiona innej osobie.
Jednakże to, co nie jest możliwe w porządku natury, może dokonywać
się w porządku miłości i w znaczeniu moralnym. Prawdziwa miłość
„wyrywa” osobę z jej naturalnej nienaruszalności i sprawia, że osoba
chce siebie oddać tej osobie, którą kocha. Rezygnacja z siebie nie oznacza
zubożenia i pomniejszenia osoby, lecz przeciwnie – przyczynia się do
rozszerzenia i wzbogacenia egzystencji osoby. Wzajemne oddanie się
sobie umożliwia pełniejsze bytowanie osób.
Poprzez oddanie siebie w miłości innej osobie (człowiekowi, Bogu)
kształtuje się szczególna postać miłości, którą określamy jako miłość oblubieńczą. Polega ona na oddaniu własnej osoby i na przyjęciu oddania
drugiej osoby. Miłość oblubieńcza jest przyjęciem osoby jako wielowymiarowego dobra i odpowiada na to przyjęcie obdarowaniem sobą. Jest
w istocie swej intymnym „przylgnięciem” do ukochanego „ty”, co wiąże
się z poczuciem odpowiedzialności i troską o prawdziwe dobro tej osoby. Najbardziej adekwatnym określeniem dla miłości oblubieńczej jest
zatem słowo „dar”. Dar wiąże się z osobami i jest wspólnototwórczy.
Zakłada przekazywanie czegoś komuś, ale w odniesieniu do miłości nie
dajemy „czegoś”, lecz całą własną osobę.
W prawidłowej rodzinie kształtowane są postawy życzliwości i miłości wobec innych. Postawa miłości oparta jest o życzliwość, dobroć,
wybaczanie, tolerancję, przezwyciężanie słabości, nadzieję. Jest ona nastawiona na tworzenie dobra, na darowanie przewinień innym i sobie,
na wyciąganie właściwych wniosków z każdej, także trudnej czy przykrej sytuacji. Jej wyrazem jest radość, świeżość przeżyć, umiejętność cie31

Tamże, s. 110.
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szenia się z małych, drobnych spraw. Postawa miłości pozwala na nawiązywanie serdecznych relacji z innymi.

Wychowanie rodzinne a wartości
Rodzina ujmowana jest jako interpersonalny system stosunków
wewnątrzgrupowych, system społeczny, czy też swego rodzaju instytucja społeczna, o unikalnym związku pomiędzy jej członkami. Relacje
w rodzinie tworzą niespotykane w innych instytucjach i grupach społecznych ilości bodźców do rozwoju i dojrzewania psychicznego – nie
tylko dzieci, ale również rodziców i pozostałych jej członków32. Wychowanie rodzinne kształtuje system wartości dzieci i młodzieży. Dzieje się
tak przede wszystkim dlatego, że rodzina jest taką grupą i wspólnotą, w
której skupia się kształtowanie wartości. Rodzina zawsze była środowiskiem przeżycia wartości i godności osoby ludzkiej. Wzbudzanie
i kształtowanie określonych wartości odbywa się poprzez wychowanie.
W toku tego procesu dziecko dochodzi do wiedzy i do akceptacji systemu wartości.
Nie można mówić o procesie wychowania bez wartości, ponieważ
są one częścią składową konstytuującą sytuację wychowawczą oraz dokonujący się na jej podłożu proces wychowania. Uznawane wartości decydują o określeniu celu wychowania, a nierzadko także sposobu oddziaływań podporządkowanych realizacji tego celu. W tym znaczeniu
wartości są rzeczywistym tworzywem wychowania33. Ideał człowieczeństwa zakłada, że człowiek staje wobec wartości i jest „skazany” na ich
realizację. Jednakże dla wychowania szczególnie istotne jest, jakie wartości świadomie wprowadzane są do tego procesu. Niezwykle ważny ukazuje się zatem właściwy i aksjologiczne uzasadniony dobór wartości,
które chcemy kształtować w wychowanku. Podstawową wartością dla
wychowania jest humanitas (człowieczeństwo, ludzka natura) urzeczywistniana poprzez czynienie relacji międzyludzkich bardziej osobowyK. Pospiszyl, O chronieniu więzi rodzinnych, które są siłą niezwykłą, „Małżeństwo
i Rodzina. Niezależny Kwartalnik Naukowy” 2002, nr 2, s. 43–52.
33 M. Łobocki, Wartości tworzywem wychowania, w: Wychowanie chrześcijańskie
a kultura, red. M. Nowak, T. Ożóg, Lublin 2000, s. 73.
32
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mi34. Jest to również wymogiem godności osobowej, którą posiada każdy
człowiek. Ze względu na tę cechę osoby istnieje powinność afirmowania
siebie oraz innych ludzi. Godność zobowiązuje do czynów na miarę osoby – wyklucza instrumentalne traktowanie kogoś bądź poświęcanie
człowieka na rzecz społeczności. Wartości proponowane w wychowaniu
powinny zakładać poszanowanie godności człowieka jako osoby.
Zadaniem rodziców jest nie tylko ukazać wychowankom świat wartości, ale i pomóc w podejmowaniu wysiłków na rzecz realizacji wartości. Rodzina tworzy warunki życia według preferowanych wartości.
Dzieci mogą uczyć się wartości w rodzinie na wiele różnych sposobów –
poprzez rozmowy, codzienne sytuacje, wydarzenia specjalnie zaprogramowane i przygotowane. Jednakże najczęściej pierwszy kontakt
z wartościami jest nieświadomy, nie zaprojektowany, odbywa się bowiem poprzez modelowanie zachowania dorosłych w otoczeniu dziecka.
Członkowie rodziny odnosząc się do rzeczywistości, dokonują ocen wartościujących, które mogą być pozytywne lub negatywne. Oceny, jako sądy o rzeczywistości, zakładają odniesienie do określonego standardu
funkcjonującego w rodzinie, czyli systemu wartości.
Wychowanie w rodzinie pozbawione aspektu wprowadzania dzieci
w świat wartości nie będzie przygotowywać do podejmowania życiowo
ważnych decyzji w zgodzie z podstawowymi zasadami moralności. Wychowanie do wartości ma przygotować i zachęcić wychowanka do odkrywania, przeżywania, porządkowania, urzeczywistniania i tworzenia
wartości, które wynikają z przyjęcia określonej filozofii istnienia i poznawania świata i człowieka. Każde wychowanie, jeśli nie ma być manipulacją, musi być w swej istocie wychowaniem do wartości – najpierw
podsuwanych z pomocą dorosłych, a potem coraz bardziej samodzielnie
odkrywanych i dobrowolnie wybieranych, uznawanych w poczuciu
wynikających z tego wyboru powinności35.
Kształtowanie systemu wartości jest niezwykle istotną kwestią w procesie wychowania dzieci i młodzieży oraz stwarzania im warunków do
rozwoju. Wypracowanie i ukształtowanie właściwej i trwałej hierarchii
wartości jest czynnikiem niezbędnym do świadomego życia i podejmowania odpowiedzialnych decyzji, dokonywania pewnych wyborów oraz
34
35

M. Nowak, dz. cyt., s. 382.
K. Olbrycht, Wychowanie do wartości, Katowice 2006, s. 3.
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przejawiania określonych zachowań. Podstawowym miejscem przekazywania wartości jest rodzina, jednakże inne środowiska wychowawcze
również posiadają znaczący wpływ na kształtowanie się systemu wartości dzieci i młodzieży.

Wychowanie do miłości w rodzinie
Prawidłowo funkcjonująca i kochająca się rodzina jest szkołą miłości. Określana jest również jako wspólnota życia i miłości, ponieważ powstaje w oparciu o miłość małżonków i jej zadaniem jest pogłębianie tej
miłości oraz otwartość na przekazywanie nowego życia. Wspólnototwórcza funkcja rodziny odnosi się do małżonków i do dzieci, ponieważ
stanowi zadanie dla każdego z nich na wszystkich etapach rozwoju życia rodziny.
Rodzina prawidłowa powstaje na bazie kochającego się związku
małżeńskiego dwóch osób o dojrzałej osobowości. Kobieta i mężczyzna
jako współmałżonkowie tworzą harmonijną całość, a dobre porozumiewanie się, właściwe zaspokajanie potrzeb, troska o siebie dają solidną
podstawę wychowywania dzieci36. Pozytywne relacje rodzinne i wzajemne właściwe więzi emocjonalne łączące członków rodziny oraz prawidłowe style wychowawcze przyczyniające się do ukształtowania
u dzieci systemu wartości, norm i sposobów zachowania są najważniejszymi czynnikami w kształtowaniu postawy miłości.
W rodzinie zaspokajane są podstawowe potrzeby psychiczne dziecka, takie jak doznawanie i odwzajemnianie miłości, potrzeba akceptacji
i afiliacji, bezpieczeństwa, uznania i współdziałania. Ważną rolę odgrywa nie tylko przeżywanie przez rodziców uczuć do dziecka, ale także
ich okazywanie, które pozwala dziecku na ukształtowanie postawy wiary w to, że jest osobą kochaną i godną miłości37.
W wychowaniu do miłości istotne znaczenie ma poszanowanie
praw dziecka jako pełnoprawnego członka rodziny, stawianie mu rozsądnych wymagań dostosowanych do jego możliwości psychofizycznych, współdziałanie z nim w jego aktywności, a także dawanie dziecku
36
37

M. Ryś, Psychologia małżeństwa w zarysie, Warszawa 2000, s. 43.
Tamże.
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właściwej swobody zgodnej z jego poziomem rozwoju. Dziecko kochane
posiada świadomość, że jest osobą wartościową i godną miłości oraz
wierzy w swoje możliwości i zdolności.
W prawidłowej rodzinie kształtowane są postawy życzliwości i miłości wobec innych. Postawa miłości oparta jest o życzliwość, dobroć,
wybaczanie, tolerancję, przezwyciężanie słabości, nadzieję. Jest ona nastawiona na tworzenie dobra, na darowanie przewinień innym i sobie,
na wyciąganie właściwych wniosków z każdej, także trudnej czy przykrej sytuacji. Jej wyrazem jest radość, świeżość przeżyć, umiejętność cieszenia się z małych, drobnych spraw. Postawa miłości pozwala na nawiązywanie serdecznych relacji z innymi.
Istota wychowania do miłości tkwi również we właściwym odkryciu sensu płciowości i seksualności, które powinny być traktowane jako
dar. Seksualność należy do fizycznej, psychicznej i duchowej struktury
każdego człowieka, stanowi o jego samookreśleniu i roli społecznej oraz
służy prokreacji. Powinna być zatem afirmowana jako wartość i zadanie.
Wychowanie rozwijającej się seksualności powinno dawać rzetelną wiedzę o niej oraz integrować ją z pozostałymi strukturami osobowymi.
Podstawowym celem wychowania w tej dziedzinie powinno być dokładne poznanie natury i wagi płciowości oraz harmonijny i całościowy
rozwój dojrzałości osobowej. W wychowaniu tym ważne miejsce zajmuje
zagadnienie czystej miłości.
Człowiek realizuje się najpełniej poprzez całkowity dar z siebie
w miłości. Wartość tego oddania wymaga pełni tego, co ma być „podarowane”, czyli integralności człowieka w jego bycie duchowo-cielesnym.
Ludzka seksualność powinna stanowić integralną część miłości, gdyż
tylko w kontekście miłości realizuje się w sposób prawdziwie osobowy.
W realizacji pełni osobowego wymiaru seksualności ważne miejsce zajmuje czystość seksualna, której sens wyraża się w ukierunkowaniu na
prawdziwą miłość38. Poprzez zachowywanie czystości seksualnej również miłość staje się czysta. Czystość seksualna nadaje miłości osób właściwe, godne i w pełni ludzkie wymiary oraz przygotowuje do pełnego
ofiarowania swojej osoby w miłości małżonkowi lub Bogu.
A. Regulska, Wartość czystości seksualnej. Analiza etyczno-pedagogiczna, Tychy
2007, s. 179.
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Dla kształtowania seksualności (i całej osobowości) duże znaczenie
mają relacje z obojgiem rodziców, ponieważ identyfikacja seksualna dokonuje się poprzez uczestnictwo dziecka w ich wzajemnej miłości oraz
poprzez osobistą relację z matką i ojcem39. Matka połączona z ojcem, ale
od niego różna, i dziecko pozostające w związku z rodzicami, tworzą
złożony świat, w którym przenikają się aspekty kobiece i męskie. Ważne
jest również, aby rodzice zachowywali postawę akceptacji całej osoby
dziecka, a zwłaszcza jego płciowości, ponieważ „poczucie własnej męskości czy kobiecości jest zasadniczym czynnikiem wpływającym nie
tylko na rozwój życia seksualnego, lecz w ogóle na rozwój zarówno psychiczny, jak i nawet fizyczny człowieka”40. Dla prawidłowego rozwoju
młodego człowieka, zwłaszcza w dziedzinie seksualności, niezbędne są
wzajemna miłość, szacunek i zaufanie pomiędzy rodzicami, którzy są
pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami.

Podsumowanie
W wychowaniu w rodzinie ważne jest ukazywanie określonych
wartości oraz prowadzenie dzieci do przyjęcia ich i kierowania się nimi
w życiu. W tym względzie istotną rolę pełnią rodzice, którzy kształtują
system wartości w określonym hierarchicznie układzie. Wypracowanie
i ukształtowanie właściwej i trwałej hierarchii wartości jest czynnikiem
niezbędnym do świadomego życia i podejmowania odpowiedzialnych
decyzji, dokonywania pewnych wyborów oraz przejawiania określonych
zachowań. Rodzina wytwarza u dziecka moralną kontrolę nad własnym
postępowaniem, kształtuje światopogląd i czyni w ten sposób człowieka
członkiem określonego społeczeństwa41. Odgrywa to szczególnie ważną
rolę w kontekście wychowania dziecka do miłości. Więzi emocjonalne
łączące członków rodziny zapewniają pozytywną atmosferę wychowawczą sprzyjającą kształtowaniu u dzieci systemu wartości, co należy
do najważniejszych czynników w kształtowaniu postawy miłości.

J. Augustyn, Wychowanie do integracji seksualnej. Próba ujęcia całościowej wizji
wychowania seksualnego, Kraków 1994, s. 68.
40 A. Kępiński, Z psychopatologii życia seksualnego, Warszawa 1982, s. 29.
39

41

K. Olbrycht, Wychowanie do wartości, Katowice 2006, s. 3.
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THE UPBRINGING A CHILD IN THE FAMILY TO LOVE
The article is regarding the upbringing a child in the family to love. The family
is portrayed as the essential and most important environment of bringing the person
up. A being of love and meaning of the value were presented in bringing the young
man up. They pointed at principal areas of raising a child in the family to love. For
conducted analyses an ethical personalism which he is supporting constitutes the
base, that the development of the human person is a fundamental good.
Translated by Agnieszka Regulska

Barbara Pietrzak-Szymańska
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

PŁACZ BEZ ŁEZ, DOTYK BEZ PRZYJEMNOŚCI… MIŁOŚĆ
MATCZYNA A DZIECKO PRZEDWCZEŚNIE URODZONE
Ciąża jest stanem, do którego organizm kobiety przygotowuje się
dość długo. Już w życiu płodowym małej dziewczynki tworzą się narządy rozrodcze, komórki jajowe, które swą aktywność podejmą w dalszym
toku rozwoju fizycznego, płciowego i hormonalnego. Dla większości
przyszłych matek ciąża jest stanem wyjątkowym, nie bez znaczenia nazywa się go „błogosławionym”. Okres ten jest czasem oczekiwania, wzajemnego poznawania się (dziecko i matka), dorastania i dojrzewania do
pełnienia roli macierzyńskiej. To również okres lęków, niepokojów, trosk
– czy oby będę dobrą matką, czy dziecko, które przyjdzie na świat, będzie zdrowe?
W chwili obecnej opieka nad kobietą ciężarną jest na dobrym poziomie, rośnie też świadomość profilaktyki wad i zaburzeń rozwoju,
a dobry sprzęt medyczny i wiedza lekarzy pozwalają na działanie w sytuacjach zagrożenia – choroby płodu – na zabiegi jeszcze przed narodzinami dziecka. Maluch ma szansę przyjścia na świat, co kilkanaście lat
temu było często wręcz niemożliwe.
Zapłodnienie, na skutek czego dochodzi do powstania nowego organizmu żywego, ciąży, jest uwarunkowane wieloma czynnikami zarówno genetycznymi, jak i biologicznymi. Podczas zapłodnienia dochodzi do przekazu pełnej informacji dziedzicznej, skłonności do pewnych
chorób, zaburzeń, a także koloru oczu, włosów, a nawet pewnych predyspozycji dziecka, np. skłonności do nadwagi.
Ciąża może być jednopłodowa lub wielopłodowa, potocznie nazywana bliźniaczą.
Kobieta, teoretycznie jest w stanie „nosić” w swoim organizmie nieograniczoną liczbę płodów. W historii zdarzały się przypadki ciąż zakończonych porodem: pięcioraczków, siedmioraczków, a nawet dziewięcioraczków, które urodziły się żywe, jednak nie zostały opisane dalsze losy ich życia.
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Według W. Malinowskiego ciąża mnoga – wielopłodowa – „charakteryzuje się jednoczesnym rozwojem w jamie macicy dwóch lub większej
liczby płodów”1. W zależności od ilości rozwijających się płodów mamy
ciąże bliźniacze, dwojacze lub trojacze, czworacze itd.
„W wyniku zapłodnienia dwóch jaj powstają bliźnięta dwujajowe.
Takie bliźnięta są genetycznie różne, mogą posiadać różną płeć. Bliźnięta
jednojajowe rozwijają się z zapłodnionej komórki jajowej (…). Takie
bliźnięta mają tę samą płeć, są jednakowe genetycznie (identyczny genotyp), całkowicie są podobne do siebie pod względem fizycznym (fenotyp) i psychicznym”2.
Najczęściej spotykamy ciąże bliźniacze. Jak wspomniałam powyżej,
powstają one na skutek zapłodnienia dwóch komórek jajowych. Komórki te pochodzą z pęcherzyków Graafa i powstają w procesie zwanym poliowulacją. Ciąża wielopłodowa jest obserwowana i diagnozowana w
czasie jej trwania w sposób podobny jak ciąża jednopłodowa. Matka
poddawana jest badaniom krwi, pomiarom wzrostu płodu, wagi, ultrasonografii. W fizjologicznej ciąży mnogiej mamy obecność więcej niż
jednego płodu, a to jest związane ze zwiększoną liczbą posiadanych łożysk. Jest to stan fizjologiczny i normalny dla ciąży tego typu.
Błony płodowe dostarczają zarodkowi substancji odżywczych oraz
usuwają produkty przemiany materii, dlatego są one tak ważne dla
prawidłowego rozwoju zarodka. Łożysko umożliwia zaś kontakt płodu
z matką. Po okresie życia zarodkowego, utworzeniu błon płodowych
oraz wytworzeniu się krążenia tzw. krążenia łożyskowego rozpoczyna
się okres płodowy. Łożysko jest odpowiedzialne za odżywianie płodu,
jego prawidłowe funkcjonowanie oraz gospodarkę hormonalną, która
warunkuje prawidłowy przebieg ciąży.
W zależności od tego, z jakim rodzajem ciąży mamy do czynienia,
rośnie ryzyko powikłań związanych z rozwojem płodu. Im większa liczba płodów, tym większe ryzyko powikłań – płodów martwych, poronienia, zaburzeń krążenia itd.

Położnictwo i ginekologia. Położnictwo 1, red. G.H. Bręborowicz, Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, s. 129.
2 K. Kucharczyk, M. Nowak, Anatomia i fizjologia człowieka. Podręcznik dla pielęgniarek, PZWL, Warszawa 1976, s. 430.
1
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W ciąży mnogiej może dojść do rozbieżnego wzrostu płodów, najczęstszą przyczyną tego stanu jest przetoczenie krwi między płodami.
Do zgonu jednego z płodów może dojść na każdym etapie ciąży (nie jest
to, w przeciwieństwie do ciąży pojedynczej, stan zagrażający życiu
i zdrowiu kobiety). Płód obumarły w zależności od etapu ciąży ulega
powolnej resorpcji (pierwszy trymestr) lub mumifikacji (ze względu na
rozwój elementów kostnych w drugim trymestrze). Powoli tworzy się
tak zwany płód sprasowany lub papierowaty. W trzecim trymestrze ciąży, kiedy dziecko jest dość dobrze rozwinięte, nie dochodzi już do sprasowania płodu obumarłego, w tej sytuacji kobieta rodzi płód zmacerowany. Jest to sytuacja dość trudna dla kobiety, wymagająca wsparcia
i szczególnej opieki rodziny, psychologa, przyjaciół.
Zgon jednego z płodów nazywany jest zespołem znikającego bliźniaka. Takie sytuacje wpływają dość niekorzystnie na funkcjonowanie
psychiczne kobiety, matki szukają winnych wśród personelu medycznego, obwiniają też siebie za to, że nie sprawdziły się w roli „ciężarnej”.
W zależności od rodzaju ciąży stan rozwoju drugiego płodu wymaga
monitorowania. Ryzyko wystąpienia powikłań zwiększa się przy obecności połączeń naczyniowych (mózgowe porażenie dziecięce, martwica
jelit, nadnerczy, wielotorbielowate rozmiękanie mózgu).
Zespół „odwróconego kierunku przepływu krwi” może prowadzić
do zatrzymania czynności serca u jednego z płodów i powstania tzw.
„płodu bez serca”. Rozwój fizyczny płodów „bez serca” jest zaburzony.
Może to być płód, u którego występuje częściowy rozwój twarzoczaszki,
kończyn i tułowia przy braku serca. Najczęściej spotykane płody są płodami bez głowy i klatki piersiowej ze wszystkimi narządami. Dobrze zaś
rozwinięta jest miednica, nogi. Kończyny górne mogą wystąpić w formie
szczątkowej lub w ogóle nie wykształcają się. Najrzadziej spotykane
„płody bez serca” posiadają jedynie głowy. Ostatnią grupę stanowią postacie prymitywne, bezkształtne, bez zaznaczonych kończyn, głowy, tułowia.
Zwrot „płód bez serca” stosowany przez środowisko medyczne jest
niezwykle bolesny dla matki, bo która kobieta pragnęłaby dziecka bez
serca? Serce jest kojarzone z miłością, ciepłem i radością, rzadko kiedy
pierwszym skojarzeniem jest narząd.
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W ciąży bliźniaczej możemy spotkać się z ryzykiem asymetrycznego
rozdziału płodów, bliźniętami pasożytującymi. Miejscem rozwoju, bytowania pasożytującego organizmu może być powierzchnia zewnętrzna
gospodarza – ciało jednego z bliźniąt, a także narządy wewnętrzne. Etiologia powstawania płodów pasożytujących nie jest znana. Pasożytniczy
płód może utrzymać się przy życiu jedynie kosztem zdrowo i prawidłowo rozwijającego się płodu. Płód w płodzie to pasożyt wewnętrzny, może posiadać narządy wewnętrzne rozmieszczone w stosunku do osi podłużnej ciała. Taki stan odróżnia płód pasożytniczy od potworniaka. Potworniaki zazwyczaj są dość dobrze rozwinięte pod względem posiadanych narządów, ale nie ma wśród nich anatomicznej zależności.
Podobnie jak w sytuacji „płodu bez serca” mamy tu ogromny problem. Która bowiem z kobiet chce być „matką potwora”? Miłość do
dziecka, akceptacja zaburzenia, śmierci nienarodzonego człowieka w tych
sytuacjach jest trudna. Obwinianie siebie, personelu medycznego, szukanie winnych jest naturalne i wymaga uszanowania. Czas żałoby, rozpaczy i żalu jest indywidualny dla każdego z nas.
Wady rozwojowe i anomalie chromosomowe występują w ciążach
bliźniaczych podobnie jak w ciążach pojedynczych. Zaburzenia rozwoju
mogą dotyczyć obu płodów lub tylko jednego.
„Najwyższy odsetek wad stwierdzono u noworodków urodzonych
z ciąż jednoowodniowych. Do wad wrodzonych istotnie częściej występujących u bliźniąt niż u płodów z ciąż pojedynczych należą: stopa końsko-szpotawa i wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, wady serca,
przepuklina mózgowa, wady przepony, nerki torbielowate”3.
Niecałkowity podział zygoty, który następuje po trzynastym dniu
od zapłodnienia, może być przyczyną niecałkowitego rozdzielenia bliźniąt. Przyczyną takiego stanu może być brak aktywności genu Lephty,
a także działanie czynników chemicznych, np. alkoholu.
Bliźnięta niecałkowicie rozdzielone lub tak zwane bliźnięta połączone lub syjamskie to swoisty rodzaj patologii, na szczęście występujący dość rzadko. Ciąża taka wymaga szczególnej troski zespołu medycznego, a także zapewnienia ciężarnej i jej rodzinie wsparcia psychologicznego, duchowego.
3

Położnictwo i ginekologia..., s. 144.
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Ciąża zarówno mnoga, jak i pojedyncza może zostać zakończona
porodem przedwczesnym. Dziecko potocznie nazywane jest wcześniakiem. „Wcześniactwo jest to stan patologiczny noworodka wynikający
z porodu przed ukończeniem 37 tygodnia trwania ciąży, charakteryzujący się niepełnym przystosowaniem do życia pozamacicznego na skutek
niedojrzałości strukturalnej oraz czynnościowej wielu układów i narządów”4.
Przedwczesny poród niesie za sobą szereg problemów klinicznych
związanych z niedojrzałością narządów wewnętrznych, zaburzeń rozwojowych5.
Przyczyną wcześniactwa może być opisywana przeze mnie ciąża
mnoga, choroby matki – zakażenia bakteryjne (infekcje wewnątrzmaciczne), przewlekłe choroby płuc, serca, nerek, niewydolność szyjki macicy oraz wady wrodzone płodu. Nie bez znaczenia są również czynniki
takie jak stres, brak komfortu psychicznego, świadomość ciąży patologicznej lub niechcianej, a także substancje toksycznie działające na rozwijający się organizm – nikotyna, alkohol, narkotyki, leki stosowane bez
konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Wcześniactwo może również towarzyszyć zespołom genetycznym.
Współczesna medycyna potrafi utrzymać przy życiu wcześniaka
nawet urodzonego w 22 tygodniu trwania ciąży. Niestety szanse na
normalne funkcjonowanie tak skrajnie wagowo i rozwojowo (narządy
wewnętrzne) urodzonego dziecka są niewielkie. Nie jest ono w stanie
samodzielnie egzystować poza łonem matki. Wymaga specjalistycznej
opieki medycznej. Coraz częściej słyszymy, czytamy o „uratowanych”
wcześniakach. Należy jednak pamiętać, że im wcześniejszy poród (krótszy okres trwania ciąży), tym ryzyko powikłań zwiększa się.
Literatura dzieli wcześniactwo na trzy grupy, według masy urodzeniowej dzieci: dzieci z małą masą urodzeniową, bardzo małą oraz skrajnie małą. Skrajne wcześniactwo zagraża życiu i zdrowiu dziecka. U tych
dzieci występują powikłania wcześniactwa. Okres pobytu w szpitalu,
rehabilitacji często się wydłuża.
Wybrane zagadnienia z pediatrii. Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy, t. II,
red. J.J. Pietrzyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.
5 Por. Z. Kułakowska, Wczesne uszkodzenia dojrzewającego mózgu. Od neurofizjologii do rehabilitacji, Folium, Lublin 2003.
4
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Jak wspominałam na wstępie, poród przedwczesny może być przyczyną zaburzeń rozwojowych. Dzieci te mogą mieć problemy ze ssaniem, oddychaniem, oddawaniem moczu, a także rozwojem intelektualnym. Dotyk dla przedwcześnie urodzonego malucha nie stanowi przyjemności. Stan powłok skórnych, narządów wewnętrznych, brak odpowiedniej ciepłoty ciała nie pozwala na pełne kontakty z matką. Często
nie ma możliwości karmienia dziecka piersią, czyli tego, co jest potrzebne zarówno matce, jak i dziecku. Mamy wcześniaków przez długi czas
patrzą na dzieci jak „na ryby w akwarium”, stojąc przy inkubatorach,
czekają na możliwość przytulenia, karmienia piersią. Jest to czas trudny
zarówno dla dziecka, którego zadaniem jest „szybki wzrost” w warunkach mało komfortowych, znacznie odbiegających od środowiska matczynego, jak i dla matki – czas strachu, lęku o życie, często smutku i żalu.
Czas radości z narodzin dziecka w tych sytuacjach zazwyczaj szybko się
kończy. Czynności opiekuńczo-pielęgnacyjne ograniczają się do minimum z racji bezpieczeństwa dziecka. Nie zawsze jednak wcześniactwo
musi zaburzać rozwój psychofizyczny, o czym należy pamiętać diagnozując dziecko. Warto zwrócić uwagę na fakt plastyczności mózgu6. Mózg
potrafi nierzadko zaskoczyć swym funkcjonowaniem.
Tabela 1. Charakterystyczne dla wcześniactwa problemy kliniczne związane
z niedojrzałością struktury i funkcji układów oraz narządów7
Układ/ narząd
OUN
OUN
OUN
Płuca
Nerki

Niedojrzałość struktury/funkcji
Wrażliwość ośrodka oddechowego na PCO2
Naczynia warstwy rozrodczej
(matrix germinalis)
Naczynia siatkówki
Niedojrzałość zrębu, brak
produkcji surfaktantu
Słaba zdolność do zagęszczania i rozcieńczania moczu

Objawy kliniczne wynikające z niedojrzałości
Bezdechy
Wylewy śródczaszkowe
Retinopatia wcześniaków
Zespół zaburzeń oddychania
Łatwość występowania
obrzęków i odwodnienia

Por. M. Borkowska, Uwarunkowania rozwoju ruchowego i jego zaburzenia w mózgowym porażeniu dziecięcym, Zaułek, Warszawa 2001.
7 Wybrane zagadnienia z pediatrii..., s. 87.
6
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Słaba motoryka, produkcja
Martwicze zapalenie jelit
enzymów, enterohormonów
Bariery miejscowe, odporność Posocznica
komórkowa i humoralna

Analizując możliwość różnych powikłań należy zadbać o dobrą
opiekę nad dzieckiem. Często organizując opiekę na noworodkiem zapomina się o opiece nad matką, która jest pozostawiana często sama
z ogromem problemów, niepełnosprawnością. Brak kontaktów fizycznych z dzieckiem, takich jak głaskanie, przytulanie, nie wpływa pozytywnie na psychikę kobiety, która czekała na wzięcie w ramiona swojego
malucha tuż po porodzie. Świadomość zadawania bólu dziecku jest
trudna, a bycie matką w tej sytuacji wymaga często wielu poświęceń.
Nie wszystkie kobiety są w stanie od razu zaakceptować stan, z jakim się
spotkały, uczą się akceptacji, dorastają do miłości od nowa. Kobiece niepokoje, problemy z adaptacją do nowych warunków i akceptacją bywają
problemami często pomijanymi w wirze czynności pielęgnacyjnych, ratunkowych i procedur medycznych przeprowadzanych na oddziałach.
Warto jednak poruszać problem macierzyństwa kobiet, u których występują powyższe problemy. Nie mogą one być pozostawiane same sobie, muszą wiedzieć, że ich rola nie ogranicza się do patrzenia w inkubator i czekania na cud. Muszą rozumieć i znać procesy rozwojowe swojego dziecka, tak aby rozumiały, że ich dotyk nie zawsze jest przyjemny
dla malucha, ale z czasem stanie się on niezbędny w wychowaniu i stymulowaniu rozwoju, a dziecko samo zacznie się domagać czułości. Warto też wspierać mamy podczas karmienia dzieci, nie zawsze mogą one
karmić piersią, przez co czują się gorszymi od innych kobiet (wcześniaki
mogą mieć problemy ze ssaniem, oddychaniem i połykaniem), ale mogą
uczestniczyć przy podawaniu mleka.
Problem macierzyństwa i opieki nad dzieckiem przedwcześnie urodzonym, niepełnosprawnym to temat, który warto podejmować. Współczesne media promują bowiem macierzyństwo doskonałe – bez problemów w karmieniu, przewijaniu. Na kolorowych zdjęciach widnieją bowiem zdrowe bobasy, które reklamują asortyment, z którego skorzystają
tylko wybrańcy.
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CRYING WITHOUT TEARS, TOUCH WITHOUT PLEASURE… MOTHER’S LOVE
AND A PREMATURELY BORN CHILD
Pregnancy is a state to which woman’s body prepares for a long time. Reproductive organs and egg cells develop in fetal life of a young girl. They start to function later in the course of physical, sexual and hormonal development. For the majority of prospective mothers pregnancy is an exceptional state. It is the time of waiting,
the time for a mother and a child of getting to know each other. It is the time of getting ready to become a parent. It is also the time of fears and worries – am I going to
be a good mother? Is the child going to be healthy?
A new born child not always can breathe or suck by itself… A prematurely
born child needs special care, not only medical one. It is not only the child that needs
support, but also its parents and carers. Facing the reality may be difficult, and getting ready for motherly love or being a father sometimes takes time.
In this article we present the problems of prematurely born children, which are
disabled from a medical and adaptive point of view, as well as the problems connected with parental care.
Translated by Małgorzata Gołębiowska

Katarzyna Mozgawa
Uniwersytet Szczeciński

JĘZYKI MIŁOŚCI W RELACJI RODZIC – DZIECKO
W UJĘCIU GARY’EGO CHAPMANA
„W miłości znajduje oparcie i ostateczny sens cały proces wychowawczy, jako dojrzały owoc miłości rodzicielskiej. Poprzez wszystkie
trudy, wszystkie cierpienia, zawody, jakie idą w parze z wychowaniem
człowieka, miłość wciąż zdaje wielki egzamin”1. Te słowa Jana Pawła II
doskonale obrazują koncepcję wychowania według amerykańskiego doradcy małżeńskiego Gary’ego Chapmana, który w wyniku swojej wieloletniej praktyki stwierdził, iż wszelkie sposoby okazywania miłości
można skategoryzować. W związku z tym wyróżnił on ich pięć rodzajów, a mianowicie:
1. dotyk,
2. afirmację,
3. czas,
4. prezenty,
5. pomoc praktyczną,
określając je mianem języków miłości. Doszedł również do wniosku, iż
każdy człowiek rozumie najczęściej tylko jeden podstawowy język, który
najskuteczniej komunikuje mu, że jest kochany2. Nie inaczej ma się to
w przypadku dzieci. Stąd też jego koncepcja wychowania opiera się
przede wszystkim na pełnej miłości więzi między rodzicami i dzieckiem.
Przy czym podkreśla, że miłość ta musi być bezwarunkowa, prawdziwa, gdyż tylko wtedy będzie możliwe napełnienie wewnętrznego
„zbiornika emocjonalnego3”, który posiada każde dziecko, a co jest równoznaczne z tym, że będzie się czuło ono kochane i akceptowane bez
względu na to, co robi i jakie ma osiągnięcia4.
Jan Paweł II, List do rodzin.
G.. Chapman, R. Southern, Przewodnik po relacjach rodzinnych, tłum. Z. Kościuk,
Warszawa 2007, s. 42–43.
3 R. Campbell, Sztuka akceptacji, czyli jak po prostu kochać swoje dziecko, Warszawa 1999.
4 R. Campbell, G. Chapman, Sztuka okazywania miłości dzieciom, tłum. K. Pawłusiow, Warszawa 2005, s. 16.
1

2
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Ogromną rolę, jaką odgrywa miłość w procesie wychowawczym,
podkreślają zarówno badacze z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, jak i innych dziedzin obejmujących problematykę wychowania –
etyki, filozofii, teologii. I choć każda z tych dyscyplin bada pod różnym
kątem to „zjawisko”, wnioski są podobne. Miłość rodzicielska jest niezbędna, by dziecko mogło wzrastać, rozwijać się, by mogło żyć. Potrzeba
miłości jest potrzebą wrodzoną, a dziecko pozbawione miłości będzie
odczuwać konsekwencje takiego stanu poprzez trudności w nawiązywaniu relacji, niemożność przywiązania się czy też pokochania drugiego
człowieka. Niezaspokojona potrzeba miłości zahamuje także powstanie
potrzeby wyższej, czyli dążenia do rozwoju5.
Wydawać by się mogło, że zaspokojenie tak podstawowej potrzeby
– jaką jest miłość, a co za tym idzie, także potrzeby bezpieczeństwa i akceptacji – nie powinno stwarzać problemu. Jednak w postmodernistycznej rzeczywistości, gdzie jedyną stałą jest zmienność, człowiek goni za
światem dobrobytu materialnego, zapominając o dobrobycie w sferze
emocjonalnej, duchowej i społecznej. Tym samym rodzina i jej funkcje
tracą na znaczeniu, a wychowanie staje się lub przekształca w co najwyżej działalność opiekuńczą, dozorowanie czy nawet tresurę6. A jak podkreśla M. Braun-Gałkowska, tylko w rodzinie człowiek może znaleźć
bezpośrednią, tylko dla siebie przeznaczoną akceptację i miłość, a także
poczucie bycia niezbędnym7.
Gary Chapman dostrzega ponadto inny problem, jakim jest miłość
okazywana w niewłaściwy sposób, niezaspokajający potrzeb emocjonalnych dziecka. Dlatego też jako metodę na rozwiązanie tego problemu
proponuje wsłuchanie się w dziecko i to, w jakim „języku” ono mówi, a
tym samym posługiwanie się jego podstawowym językiem miłości, czyli
dotykiem, afirmacją, czasem, prezentami lub pomocą praktyczną. Nie
oznacza to, że należy posługiwać się tylko jednym językiem. Gdyż aby
„zbiorniki miłości” dzieci zawsze były pełne, trzeba okazywać im uczucia we wszystkich pięciu językach.

M. Braun-Gałkowska, Psychologia domowa, Olsztyn 1989, s. 20–21.
A.M. de Tchorzewski, Miłość jako praprzyczyna wychowania, w: Wychowanie jako
mądrość miłości, red. I. Jazukiewicz, Szczecin 2012, s. 43.
7 M. Braun-Gałkowska, Psychologia..., s. 21.
5

6
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Dotyk
Jako pierwszy język miłości G. Chapman wymienia dotyk, argumentując, że jest najłatwiejszym z języków, ponieważ nie wymaga żadnego „pretekstu” ani przygotowania z naszej strony. Gdy dziecko jest
małe, to naturalny jest sposób okazywania miłości poprzez trzymanie na
rękach, głaskanie, całusy w policzek. Heywood Broun, amerykański
dziennikarz, powiedział: „istnieje sto pięćdziesiąt różnych sposobów
trzymania niemowlęcia i wszystkie są właściwe”8. Nawiązując do teorii
Chapmana, każdy nawet najmniejszy kontakt fizyczny z dzieckiem,
szczególnie tym, którego podstawowym językiem miłości jest właśnie
dotyk, ma dla niego ogromne znaczenie, ponieważ skutecznie komunikuje mu, że jest kochane i akceptowane9.
Okazywanie miłości poprzez dotyk powinno mieć miejsce niezależnie od płci dziecka i jego wieku. Wiąże się to oczywiście z dostosowaniem tego dotyku do sytuacji. Inaczej powinno dotykać się niemowlę,
inaczej dziecko w wieku szkolnym, nastolatka czy dorosłą już kobietę.
Naturalny dotyk w stosunku do niemowlęcia – noszenie na rękach, całowanie rączek, brzucha czy stóp – powinien przekształcić się wraz
z rozwojem dziecka, np. w siłowy dotyk, jak zapasy, przyjazne szturchnięcia, przybijanie piątki. Szczególnie istotne jest to dla chłopców, którzy
mogą unikać czułego kontaktu fizycznego10. Okazji do tego, by okazać
miłość poprzez dotyk, zwłaszcza w okresie adolescencji, jest wiele. Zarówno odniesienie sukcesu, jak i porażki przez dziecko może sprzyjać
bliskiemu kontaktowi, a przytulenie, poklepanie po plecach, położenie
ręki na ramieniu będzie wyrazem miłości. Ważna jest również wiedza na
temat tego, kiedy nie powinno się dotykać dziecka, gdyż może to przynieść skutek odwrotny. Do takich sytuacji należy przebywanie dzieci
w miejscach publicznych, w towarzystwie ich rówieśników, a także pod
wpływem silnych emocji, np. gniewu, co może być odebrane jako próba
sprawowania kontroli i ograniczenia niezależności11.

G. Chapman, R. Southern, Przewodnik po relacjach..., s. 206.
Tamże, s. 204–207.
10 R. Campbell, G. Chapman, Sztuka okazywania miłości dzieciom..., s. 34–35.
11 G. Chapman, Sztuka okazywania miłości nastolatkom, tłum. K. Pawłusiow, Warszawa 2004, s. 65–69.
8
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Afirmacja
Kolejnym językiem miłości jest afirmacja, czyli słowne wyrazy sympatii, czułe słówka, pochwały, słowa zachęty i rady. Dzięki słowom
afirmującym dzieci czują się wyjątkowe i spełnione. Jednak zanim zaczną rozumieć znaczenie słów, dociera do nich przekaz emocjonalny,
dlatego ważne jest, aby miłość i troskę komunikować poprzez łagodny
ton i natężenie głosu. Gdy dziecko zaczyna rozumieć słowa „kocham
cię”, warto nadać im wyjątkowe znaczenie emocjonalne poprzez powiązanie ich z czułością, chociażby poprzez fizyczną bliskość, np. czytając
dziecku bajkę na dobranoc, można łagodnie powiedzieć „kocham cię,
skarbie”12. Innym sposobem okazywania miłości w tym języku są pochwały, wyrażające uznanie dla osiągnięć dziecka, jego zachowania oraz
świadomej postawy, czyli wszystkich rzeczy, nad którymi może do
pewnego stopnia sprawować kontrolę. Jednak aby pochwała nie utraciła
wartości, nie wolno jej udzielać zbyt często. Warto również zadbać, aby
były to pochwały konkretnych cech lub zachowań dziecka zgodnych
z prawdą. Z kolei poprzez słowa zachęty wypowiedziane we właściwym
czasie można zainspirować dziecko do pokonywania przeszkód, podniesienia się po porażce czy podejmowania nowych wyzwań13. Rodzice są
dla swych dzieci niejednokrotnie drogowskazem, dlatego istotne jest,
aby świadomie kierowali ich rozwojem poprzez wskazówki udzielane
w sposób pozytywny. Wtedy mają one na celu dobro dziecka, rozwinięcie cech i umiejętności, które będą mu służyć w przyszłości. W tym przypadku należy przede wszystkim zwrócić uwagę na wspieranie i umacnianie zainteresowań i uzdolnień dziecka.
Oczywiście wśród tych wskazówek powinny znajdować się również
zakazy, jednak powinny stanowić one jedynie część sugestii. Ponadto
powinny być komunikowane w sposób pełen miłości, wyrażający troskę
i czułość, a nie złość poprzez krzyk14.

R. Campbell, G. Chapman, Sztuka okazywania miłości dzieciom..., s. 45.
G. Chapman, R. Southern, Przewodnik po relacjach..., s. 208–209.
14 R. Campbell, G. Chapman, Sztuka okazywania miłości dzieciom..., s. 50–51.
12

13
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Czas
Trzecim językiem miłości jest czas, w którym najważniejszym
aspektem nie jest sama forma spędzania tego czasu, lecz fakt, że jest się
razem i robi się coś wspólnie15. Czas poświęcony dziecku powinien być
pełen pozytywnego i pełnego miłości kontaktu wzrokowego. Szczególnie istotne jest to przy szczerej rozmowie, w której dzielenie się swoimi
przemyśleniami i uczuciami pozwala budować trwałe więzi z ludźmi.
Ponieważ dzieci wynoszą wiele z rozmów z rodzicami, ważne jest, aby
znaleźli oni czas na szczerą rozmowę z dzieckiem na każdym etapie jego
rozwoju. W przypadku małych dzieci jedną z najlepszych okazji do takiej rozmowy jest pora szykowania ich do snu, gdyż słuchają wtedy bardzo uważnie, co sprawia, że o wiele łatwiej jest prowadzić z nimi taką
rozmowę16. W miarę dorastania dziecka przebywanie z nim staję się coraz trudniejszym zadaniem, gdyż zmniejsza się ilość naturalnych okazji
do poświęcania mu pełnej uwagi. Dlatego rodzice powinni stale wymyślać nowe formy spędzania wspólnego czasu bądź pielęgnować dotychczasowe, np. wspólne posiłki17. Szczególnie istotne jest to dla nastolatków, które przeżywają wewnętrzne dramaty wynikające z kryzysu tożsamości, który według E. Eriksona burzy to wszystko, kim się dotychczas było, i świat, w którym się żyło. Kryzys ten jest jednocześnie czasem
narodzin wielkiego pragnienia, aby być kimś, ale także czasem, w którym pomimo odkrycia wielkiego bogactwa perspektyw rysujących się
przed nim młody człowiek nie jest jeszcze gotowy do „wyboru siebie”18.
Rodzice w tym czasie mogą być ostoją dla dziecka i poprzez aktywne
słuchanie, empatię i szczere zainteresowanie pozwolić na przeżywanie
przez nie własnych emocji, posiadanie własnego zdania, własnych marzeń. Dzięki zachęcającemu dialogowi można wspomóc nastolatka
w samodzielnym ocenianiu swoich pomysłów, rozumieniu swoich emocji, a także podejmowaniu rozsądnych kroków w celu realizacji własnych marzeń i pragnień19. W przypadku dzieci, których podstawowym
Tamże, s. 59.
Tamże, s. 63.
17 G. Chapman, R. Southern, Przewodnik po relacjach..., s. 212.
18 M. Opoczyńska, Moratorium psychospołeczne. Szansa czy zagrożenie dla rozwoju,
w: Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości, red. A. Gałdowa, Kraków 1995, s. 64.
19 G. Chapman, Sztuka okazywania miłości nastolatkom..., s. 84–85.
15
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językiem miłości jest właśnie czas, to największy dar, jakim mogą obdarzyć go rodzice, pomagając tym samym budować harmonijne, stabilne
emocjonalnie i szczęśliwe życie20.

Prezenty
Czwartym językiem miłości jest język prezentów, w którym jednak
nie chodzi ani o ilość, ani o rozmiar, a tym bardziej o cenę. W rzeczywistości najważniejszy jest sposób wręczenia prezentu, który powinien być
symbolem miłości do dziecka, a nie zapłatą za dobre zachowanie czy posprzątanie pokoju. Ponadto prawdziwy prezent nie może być substytutem emocjonalnego zaangażowania w życie dziecka, ponieważ ani zabawki, ani ubrania nie zastąpią komunikacji na głębszym poziomie emocjonalnym. A takie podejście jedynie może nauczyć dziecko materialistycznej postawy wobec życia oraz manipulowania innymi ludźmi. Kolejną sprawą dużej wagi jest to, że prezenty powinny być dawane
z umiarem. Nadmiar prezentów sprawi, że stracą one swój wyjątkowy
charakter i wartość, a dzieci nie będą umiały się nimi cieszyć21. Warto
również pamiętać, iż nie wszystkie prezenty muszą być kupione. Wiele
można wykonać własnoręcznie lub znaleźć na spacerze w parku, np.
rzadki minerał, kawałek drewna o niezwykłym kształcie. Zapakowane
i wręczone w uroczysty sposób mogą sprawić o wiele więcej radości.
A jeśli tylko trafiają w zainteresowania i rozwijają wyobraźnię dziecka,
mogą mieć dla niego większe znaczenie i wyraźnie wzmocnić więzi pomiędzy nim a rodzicami.

Pomoc praktyczna
Ostatnim językiem miłości jest pomoc praktyczna, która polega na
służeniu. W przypadku niektórych dzieci służenie stanowi podstawowy
sposób wyrażania miłości. Kiedy dziecko prosi o naprawienie łańcucha
lub zszycie sukienki, nie prosi jedynie o wykonanie pewnej czynności,
lecz o wyrażenie miłości. Dlatego ważne jest właściwe zrozumienie
20
21

R Campbell, G. Chapman, Sztuka okazywania miłości dzieciom..., s. 61–68.
Tamże, s. 72–75.
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prośby i odpowiednie zareagowanie22. Kierując się miłością w postaci
pomocy praktycznej, rodzic powinien pamiętać, żeby robić to co najlepsze dla dziecka, nawet jeśli będzie się to wiązało z jego niezadowoleniem.
Pomoc powinno się dostosować do wieku i poziomu rozwoju dziecka. Oznacza to zrobienie czegoś, czego dziecko nie może zrobić samo23.
„Ponadprogramowe” służenie dziecku nie tylko mu nie pomoże, ale także skrzywdzi, gdyż wyręczane przez rodziców nie będzie rozwijało swoich umiejętności, co może skutkować nadmiernym uzależnieniem od rodziców, brakiem samodzielności, a także lękiem.
Dlatego warto połączyć pomoc z nauką, aby dziecko dowiedziało
się, jak samodzielnie wykonywać określone czynności lub pomagać innym. Ogromne znaczenie ma również postawa rodzicielska przy wykonywaniu pracy. Pomoc z negatywnym, pełnym niechęci i goryczy nastawieniem może i zaspokoi fizyczne potrzeby dziecka, ale jednocześnie
zniszczy je emocjonalnie24.
W dobie kryzysu wartości niematerialnych, wszechogarniającego
egocentryzmu pojawia się światełko w tunelu dla człowieka jako istoty
czującej, myślącej i cierpiącej. W świecie, w którym rodzina jest „skażona”, a ten stan leczy się, zamiast mu zapobiegać, można dostrzec również próby przeciwstawienia się zastanej sytuacji. Drogowskazem dla
ludzi zagubionych może być koncepcja zdrowej, kochającej się rodziny
według Gary’ego Chapmana, składającej się z pięciu elementów:
1. Postawy służenia
2. Jedności między mężem i żoną
3. Rodziców, którzy uczą i kształtują postawy i umiejętności swoich
dzieci
4. Dzieci, które słuchają i szanują swoich rodziców
5. Męża, który jest kochającym przywódcą25.
Idealnie odzwierciedlają to słowa A.M. de Tchorzewskiego: „Celem
wychowania do miłości i w miłości jest przezwyciężenie własnego,
głęboko zakorzenionego egocentryzmu człowieka”.
G. Chapman, R. Southern, Przewodnik po relacjach..., s. 216.
Tamże, s. 217.
24 Tamże.
25 G. Chapman, Pięć filarów rodzinnej miłości, Warszawa 2006.
22

23
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Jednak spoiwem tych wszystkich filarów rodziny jest miłość rodziców do dzieci okazywana za pomocą języków miłości, ze szczególnym
uwzględnieniem podstawowego języka miłości, który posiada i którym
posługują się wszyscy ludzie.
Każdy z języków rządzi się swoimi prawami, w każdym z nich występują różne dialekty, a znajomość każdego jest potrzebna, by umieć
okazać dziecku miłość w taki sposób, aby czuło się kochane. I choć
w teorii wydawać by się mogło, że nie jest to trudne zadanie, wymaga
ono od rodziców mnóstwa cierpliwości, łagodności, umiejętności komunikacji, ale przede wszystkim mnóstwa miłości bezwarunkowej, której
nie sposób okazać dziecku zbyt wiele. Pamiętać przy tym należy, że
każde dziecko jak i każdy dorosły człowiek pragnie, by okazywać mu
miłość w sposób szczególny, rozumiany przez niego. Dlatego pomocne
jest zapoznanie się z językami miłości i sposobami na ich odkrywanie.
Ponadto wiedząc, iż dziecko rodzi się całkowicie egocentryczne26,
rodzice powinni dążyć do przekazania w jak najlepszy sposób miłości
potomstwu, gdyż nie ma innej drogi do nauczenia miłowania jak własnym przykładem. Prowadzi to do kolejnego wniosku, iż proces wychowawczy nie polega tylko na przekazywaniu wiedzy, wartości, zasad
potomstwu, ale także na przezwyciężaniu własnego, głęboko zakorzenionego egocentryzmu27.
Wychowanie oparte na bezwarunkowej miłości pozytywnie oddziałuje na stosunek dzieci do rodziców, gdyż te czując się kochane i w pełni
akceptowane, są mniej podatne na negatywne wpływy z zewnątrz, bardziej zdyscyplinowane i posłuszne wobec rodziców. Wiąże się to z autorytetem, jaki stanowią dla swego potomstwa oraz szacunkiem, którym
siebie nawzajem obdarzają.
Swe rozważania pragnę zakończyć cytatem z Jana Pawła II, który po
raz kolejny idealnie oddaje sens koncepcji Gary’ego Chapmana na temat
wychowania w miłości i do miłości:
„W wychowaniu dziecka chodzi nie tylko o to, żeby się dla niego
poświęcać. Chodzi o to, żeby się poświęcać w sposób mądry – tak, aby
wychować je do prawdziwej miłości. Do prawdziwej miłości wychowuje
A.M. Braun-Gałkowska, Psychologia..., s. 201.
A.M. de Tchorzewski, Miłość jako praprzyczyna …, dz. cyt., w: Wychowanie jako
mądrość miłości, red. I. Jazukiewicz, Szczecin 2012, s. 44.
26

27
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się także wymagając, ale tylko miłując można wymagać. Można wymagać, wymagając od siebie”28.

28

Jan Paweł II, Kielce-Masłowo, 3 czerwca 1991 r.
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LANGUAGE OF LOVE IN THE PARENT-CHILD
RELATIONSHIP IN TERMS OF GARY CHAPMAN

The topic of this composition is relationship between parent and child. Author
of this conception is American advisor, Gary Chapman, who categorized the ways of
showing love and he divide it on five varieties:
1. Touch – all kinds of physical contact such as hugging, patting on the back,
kissing, massage.
2. Affirmation – sweet nothings full of incentives and approval.
3. Time – totally focused attention on child.
4. Presents – gifts that prove memory of a person.
5. Practical help – helping in daily duties
His method of the education based on unconditional love, which makes child
can grow up in feeling of safety, acceptance and conscious that he is loved with full
emotional reservoir.
Translated by Emilia Moryc

MIŁOŚĆ W WYCHOWANIU
CHRZEŚCIJAŃSKIM

Mieczysław Paczkowski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

MIŁOŚĆ I JEJ PRZEJAWY W RELACJACH
MIĘDZYLUDZKICH. PERSPEKTYWA
WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKA (II–V WIEK)
Człowiek żyje, aby kochać i być kochanym. Określenia „miłość”,
„kochać”, „okazywać uczucie” czy „być dobrym dla kogoś” to bardzo
rozpowszechnione i brzmiące miło dla uszu słowa. Znają je wszystkie
języki i cywilizacje. Miłość to jednak nie tylko jeden z podstawowych
elementów życia, lecz w ujęciu chrześcijańskim to przede wszystkim dar
Boży. Ludzie wychowani w kulturze zachodniej przywykli do chrześcijańskiej nauki o miłości uniwersalnej, sprawiedliwości i pokoju. Istnieje
jednak coś takiego jak Boża pedagogika względem człowieka1 przypominająca, że sposób objawienia Bożego zależy od poziomu rozwoju rodzaju ludzkiego. Pisarze starożytności chrześcijańskiej (II–V wiek) przekonywali, że jeżeli z takiej perspektywy spojrzymy na Biblię hebrajską,
to nie będzie nas ona szokować, ale dostrzeżemy w niej niezwykłą mądrość Bożego działania.

Podstawy biblijne, judaistyczne i judeochrześcijańskie
Tak ważny temat, jak ten dotyczący cnót moralnych i relacji międzyludzkich nie mógł nie pojawić się na kartach Starego Testamentu, czy w
refleksji narodu wybranego. Natchnione teksty, opisując historię zbawienia, dają miłości, w różnych jej przejawach, najważniejsze miejsce: od bezgranicznego umiłowania ze strony Boga po oznaki przywiązania, miłości
małżeńskiej, dobroci i sprawiedliwości względem bliźnich. Jednak lektura
Starego Testamentu staje się dla niektórych powodem głębokiej rozterki,
poczucia zagubienia w bulwersujących realiach zamierzchłej historii. ZaTego typu perspektywę reprezentuje chrześcijański autor Klemens z Aleksandrii.
Według niego cały Stary Testament jawi się jako „przewodnik” (paidagogos) prowadzący
do Chrystusa.
1
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sady moralne, różnego rodzaju prawa dotyczące społeczności i osób,
sposobu życia i postępowania budzą często mieszane uczucia: zdumienia, odrazy i zgorszenia. Bóg zdaje się nie ingerować w panującą srogość
obyczajów, zemstę i barbarzyńskie zachowania swojego ludu. W przeszłości u niektórych czytelników i interpretatorów Biblii pojawiła się
nawet pokusa, aby w całości odrzucić Stary Testament, zainspirowany
rzekomo przez „złego boga”, i przyjąć jedynie objawienie Boże zawarte
w Nowym2.
Religijne znaczenie biblijnego pojęcia miłości wyraża się przede
wszystkim w sposobie mówienia o Bogu, szczególnie zaś o Jego więzi
z Izraelem3. Pierwszym i najważniejszym przedmiotem miłości jest Bóg,
Stwórca i Zbawca człowieka4.
Najbardziej narzucającą się analogią owej więzi między Bogiem
a wybranym ludem jest miłość ludzka. Bóg tak kocha Izraela, jak mąż
kocha żonę, nawet jeśli ta nie była mu wierna5. Fakt, że Bóg wybrał lud
izraelski, „najmniejszy spośród wszystkich narodów” (Dn 3,37), opiera
się wyłącznie na Jego miłości, spontanicznej i bezinteresownej. Wybraństwo jest więc czystym darem.

Wymienić tu można chociażby sekty gnostyków i Marcjona. Na temat typowej
polemiki z tymi tezami por. przede wszystkim M. Rist, Pseudepigraphic refutations
of Marcionism, The Journal of Religion 22 (1942), s. 39–62.
3 Dla Izraela historia zbawcza to łańcuch znaków Bożej miłości: wybranie spośród narodów, wyprowadzenie z Egiptu, nadanie Prawa, obietnica posiadania na
własność ziemi.
4 Przede wszystkim Psalmiści opiewają miłość do Najwyższego: „Miłuję Cię,
Panie, Mocy moja…, ostojo moja i twierdzo, mój wybawicielu” (Ps 18,2); „Miłuję Pana, albowiem usłyszał głos mego błagania” (Ps 116,1). Natchnieni autorzy zapraszają
do umiłowania Boga: „Miłujcie Pana, wszyscy, co Go czcicie!” (Ps 31,24). Por.
N. Airoldi, Note ai Salmi, Augustinianum 13 (1973), s. 345–350.
5 „Małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel, któremu na imię – Pan Zastępów…
Jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu, wezwał cię Pan. I jakby do porzuconej żony młodości mówi twój Bóg…: Z ogromną miłością cię przygarnę. W przystępie gniewu ukryłem przed tobą na krótko swe oblicze, ale w miłości wieczystej nad
tobą się ulitowałem” (Iz 54,5-8). Prorok Ozeasz natomiast opowiada: „Pan rzekł do
mnie: «Pokochaj jeszcze raz kobietę, która innego kocha, łamiąc wiarę małżeńską».
Tak miłuje Pan synów Izraela, choć się do bogów obcych zwracają” (Oz 3,1). Bóg kocha swój lud jak ojciec swego pierworodnego syna (por. Oz 11,1-3; Jr 31,9), a matka
swoje dziecko (por. Iz 49,15).
2
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Izrael, wybrany przez miłość Bożą (por. Pwt 7,7-8; 10,15) ze względu na swoją szczególną pozycję ma określone społeczne i religijne zobowiązania. Na gesty miłującego Boga powinien odpowiedzieć w podobny sposób: kochać Boga, który wybawił go i objawił mu swą wolę,
nauczać Jego dróg wszystkie przyszłe pokolenia6. Bóg niezmiennie
i niewzruszenie zachowuje swą miłość do Izraela (por. Wj 34,7; l Krl 3,6;
Iz 54,10; 55,3), a dane przez Niego obietnice są niepodważalne. W trudnych chwilach historii i w czasie prób ufność Izraela w wyzwolenie opierała się na przekonaniu, że miłość Boga jest niezachwiana, a przymierze,
które zawarł On ze swym ludem, wieczne. „Pan, twój Bóg jest pośród
ciebie, Mocarz – On zbawi…, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości” (So 3,17)7.
Przymierze, wiążąc Boga z Izraelem, stanowi również o jedności całej społeczności. Zadawano pytanie o „wierność Boga” danym obietnicom, na co jeden z apokryfów odpowiada: „Bardzo się frasujesz myśląc
o losie Izraela: Czy sądzisz, że bardziej kochasz go niż Ten, który go
uczynił?”8. Literatura międzytestamentarna przypomina, że przez dar
przykazań i opiekę nad jednym ludem Bóg ukazuje swoją powszechną
miłość. Jest to odpowiedź na wątpliwości odnoszące się do bardzo ścisłego ograniczenia daru Bożego Prawa. Zostało ono dane „w trzech rzeczach: na pustyni, w ogniu i w wodzie, aby pouczyć, że podobnie, jak to
wszystko jest darem dla każdego człowieka przychodzącego na świat,
tak również słowa przykazań stanowią dar dla każdego człowieka na

Każdy Izraelita powtarzał słowa: „Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną
w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję” (Pwt 6,5-6). Por. F. Manns, La prière
d’Israël à l’heure de Jésus, Jerusalem 1986.
7 A. Nissen, Gott und der Nächste im antiken Judentum. Untersuchungen zum Doppelgebot der Liebe, Tübingen 1974; R. Neucker, Liebe: III. Judentum, w: Theologische Realenzyklopädie, tom 21, Berlin – New York 1991, s. 133–138.
8 4 Ezd 5,33. Na temat apokryfów por. J.H. Charlesworth (wyd.), The Old Testament pseudepigrapha. 1: Apocalyptic literature and testaments, 2: Expansions of the „Old
Testament” and legends, wisdom and philosophical literature, prayers, psalms and odes,
fragments of lost judeo-hellenistic works, tom 1–2, London 1983; 1985; R. Rubinkiewicz
(opr. i wstępy), Apokryfy Starego Testamentu (Prymasowska Seria Biblijna) Warszawa 1999.
6
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świecie”9. Prawo Boże staje się darem bezinteresownej miłości, a nie
środkiem ograniczania i represji względem człowieka10. Żydzi to „naród
z powodu którego światło świata zostało dane dla oświecenia każdego
człowieka”, bowiem „wielkie miłosierdzie Pana dosięgnie pogan”11.
Otrzymane jako bezinteresowny dar przykazania powinny być zachowywane z czystej miłości ku Bogu i bezinteresownie. Słowa Pwt 11,22
interpretowano następująco: „«Miłując» – z bojaźni mówicie: Będę rozmyślał nad Prawem…, aby cieszyć się długimi dniami w przyszłym
świecie. Pismo mówi: «Miłując» – rozmyślaj nie myśląc o zysku”12.
Według Bożych nakazów każdy ma obowiązek „miłować bliźniego
jak siebie samego”, zarówno krewnego, jak i przybysza (por. Kpł
19,18.34). Pan nakazał swojemu ludowi, aby żył i postępował na wzór
jedynego Stwórcy i Zbawiciela. Taki stopień miłości bliźniego, nader postępowy jak na czasy, w których powstawały księgi Starego Testamentu,
szedł w parze z cywilizacyjnym rozwojem ludzkości13. Choć prawodawstwo Mojżesza pozwalało chociażby na zastosowanie „prawa odwetu”,
prowadząc stopniowo do pełniejszego poznania prawdy.
Bez wątpienia Izraelici uważali za bliźnich wyłącznie swoich ziomków i rodaków, zawężając w ten sposób nakaz Boga. Według rabbiego
Akiby właściwy stosunek do bliźniego jest „ogólną zasadą” Prawa Bożego14. Słowa te uzupełnia Ben Azzaj podkreślając, że jeszcze właściwszym
tłumaczeniem przykazań jest uczynić przedmiotem swe miłości i troski
wszystkich synów Adama. Względem każdego z ludzi Jahwe jawi się
jako „miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność…,
przebaczający niegodziwość” (Wj 34,6-7). Miłosierdzie Boże ma też być
wzorem dla postępowania człowieka. „Tych, którzy się boją Pana”
Psalm opisuje jako „łagodnych, miłosiernych i sprawiedliwych” (Ps

Mekhilta 5. Por. M. Jastrow, A Dictionary of the Targumin, the Talmud Babli and
Yerushalmi, and the Midrashic Literature, tom 2, New York 1967.
10 Por. E.P. Sanders, Paul and Palestinian Judaism, London 1977, s. 123–124.
11 Testament 12 Patriarchów: Lewi 14,4.
12 Sifre do Pwt 48. Por. E.E. Urbach, The Sages, Jerusalem 1975, s. 393.
13 Por. P. Fredriksen (tłum. bo), Miłość, w: B.M. Metzger – M.D. Coogan (red.
nauk.), Słownik wiedzy biblijnej, Warszawa 1996, s. 518.
14 Por. E.E. Urbach, The Sages, s. 406.
9
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112,4)15. Dla wyznawców judaizmu Boży przekaz brzmiał: „Weźcie na
siebie jarzmo królestwa Jahwe, rywalizujcie między sobą w bojaźni Bożej
i praktykujcie dzieła miłosierdzia jedni względem drugich”16.
Biblia wyszczególnia konkretne czyny, dzięki którym tę miłość
można wyrażać: wspierać ubogiego; uczciwie postępować jeden wobec
drugiego; nie zwlekać z zapłatą należną robotnikom; sprawiedliwie sądzić, nie faworyzując ani biedaka, ani bogatego; szanować starszych
(por. Kpł 19,9-11.13.15.32). Dobre postępowanie, poczucie wspólnoty
oraz współodpowiedzialność za społeczność są konkretną miarą wypełniania zobowiązań Izraela wynikających z przymierza z Bogiem. Dobroć
i miłosierdzie stoją w jaskrawej opozycji z brutalnością i bezwzględnością starożytnych praw17. Ludzkość uczyniła kolejny krok do przodu na
swojej drodze i ten postęp nie mógł ominąć również zasad jej postępowania, czerpiącego swą moc ze źródeł wiary. Pojawiło się ponadto przekonanie, że miłosierdzie Boga góruje nad Jego sprawiedliwością (por. Oz
11,8-9), bowiem nawet wybrani Boży nie są godni tak wielkich łask, jakich dostępują, bo to przecież wyłącznie dzieło bezinteresownej miłości
Boga (por. Pwt 7,7-8; Tt 3,5).
Wiele interesujących zagadnień przedstawia literatura apokryficzna
nawiązująca do Starego Testamentu. Odzwierciedla ona także fakt, że
nauczyciele żydowscy dokonali poważnego wysiłku, aby wszystkie
przykazania zsyntetyzować w nakazie miłości Boga i bliźniego. Według
jednego z apokryfów żydowskich Izaak prosi swoich synów: „Żyjcie
w bojaźni [przed Bogiem] i czcijcie Go. Niech każdy z was miłuje swego
brata ze współczuciem i sprawiedliwością”18. Późniejsi praojcowie Izraela odwoływali się do tej samej zasady. Issachar zalecał: „Zobowiązuję
was, abyście zachowywali przykazania Pana i okazywali miłosierdzie

Por. M.D. Coogan, Miłosierdzie, w: B.M. Metzger – M.D. Coogan (red. nauk.),
Słownik wiedzy biblijnej, Warszawa 1996, s. 519.
16 Sifre do Pwt 32,3.
17 System dziesięcin miał zapewnić podstawy egzystencji ubogim, pozbawionym opieki ojca – głowy rodziny (sieroty i wdowy), a także sługom ołtarza Pańskiego – kapłanom i lewitom, którzy nie mając ziemi na własność, są „działem Pana”
(por. Lb 18,20; Pwt 18,1–2).
18 Jub 36,7.8.
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bliźnim i dla wszystkich mieli współczucie”19. O sobie samym ten patriarcha mówi: „Pana miłowałem z całej swej duszy, każdego zaś człowieka jak własne swe dzieci”20. W ostatnich poleceniach także praojciec
Dan nakazuje: „Miłujcie Pana w całym waszym życiu i siebie nawzajem
szczerym sercem”21.
Stary Testament i oparte na nim tradycje żydowskie nie powinny
być przeciwstawiane Nowemu Testamentowi w taki sposób, jakoby Stary Testament był jedynie propozycją religii samej sprawiedliwości, obawy i legalizmu, bez odwołania do miłości Boga i bliźniego. Miłość jest
tematem centralnym nauczania i przepowiadania chrześcijańskiego,
opierającym się na objawieniu Chrystusa22, który przedstawił Boga jako
miłość. Ponadto nakaz miłości Jezus Chrystus nazwał „przykazaniem
nowym” (J 13,34-35)23. Nasuwa się pytanie, czy można nazwać nowymi
wskazówki znane już przecież w Starym Testamencie. Absolutna nowość
nauki Chrystusa polegała na fakcie, że miłość powinna obejmować
wszystkich ludzi. To powszechne rozumienie przykazania miłości bliźniego stanowiło rdzeń chrześcijaństwa24. Jezus stwierdził nawet, że nie
należy oczekiwać nagrody za wyświadczone dobro (por. Mt 5,46-47)25.
Prawdziwy uczeń Jezusa, żyjący przykładem i nauką swojego Mistrza,
musi rozumieć i próbować nieustannie wdrażać w życie przykazanie

Testament 12 Patriarchów: Issachar 5,2. Podobne wątki można znaleźć w literaturze żydowskiej I wieku: Józef i Asenet 29,3-4; Józef Flawiusz, Przeciw Apionowi
2,30,212.
20 Testament 12 Patriarchów: Issachar 7,6.
21 Testament 12 Patriarchów: Dan 5,3.
22 Por. J. Kelly, What Did Christ Mean by the Sign of Love?, African Ecclesiastical
Review 13 (1971), s. 113–121.
23 Por. N. Lazure, Louange à Fils de l’homme et commandement nouveau: Jn 13:31–
33a.34–35, Assemblèes du Seigneur 26 (1973), s. 73–80.
24 W związku w tym pisze Jan apostoł: „Umiłowani, nie piszę do was o nowym
przykazaniu, ale o przykazaniu istniejącym od dawna… A jednak piszę wam
o nowym przykazaniu” (1 J 2,7-8). Por. S.S. Smalley, The Imitation of Christ in the New
Testament, Themelios 3 (1965), s. 13–22.
25 : „Jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie?
I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie
tego nie czynią?” (Mt 5,46-47).
19
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bezgranicznej miłości bliźniego26. Tej miłości, której nie mogły w nim
unicestwić nawet największa uraza czy osobiste krzywdy. Apostoł Paweł nauczał podobnie: należy błogosławić prześladowców; zaniechać
zemsty; znosić niesprawiedliwość (por. Rz 12,9-13,14; 1 Kor 6,7)27.
Sercem i spoiwem nowości chrześcijaństwa jest osoba Chrystusa
i dany przez Niego przykład miłości. Pismo Święte ukazuje sposób,
w jaki Jezus umiłował ludzi, i wymienia najważniejsze cechy Jego miłości. Umiłował wszystkich „jako pierwszy”. (por. 1 J 4,19), gdy byliśmy
jeszcze „nieprzyjaciółmi” (por. Rz 5,10), umiłował nas „do końca” (por.
J 13,1). Ofiarę Chrystusa na krzyżu interpretowano jako ostateczny znak
miłości Boga do rodzaju ludzkiego (J 3, 16; por. Rz 8,39).

Miłość fundamentem jedności i poznania
Gdy chrześcijaństwo pojawiło się na scenie świata, miłość miała już
wielu wieszczy. Pisali o niej nie tylko poeci, ale także filozofowie28. Chrześcijanie mieli świadomość, że wszystkie opisy były niewystarczające do
wyrażenia nowości biblijnej wizji miłości. Dlatego też wierzący
w Chrystusa całkowicie pominęli ten termin i zastąpili go wyrażeniem
agape, które należy tłumaczyć jako miłość czystą29. Zachęcali się do wzajemnej miłości, nazywając siebie braćmi i siostrami. Tego rodzaju określenia, zapał i żarliwość okazywane przez wspólnoty były błędnie oceniane przez wrogo usposobionych pogan. Najróżniejsze domysły rodziły
niechęć do nowych grup chrześcijańskich, które często oskarżano o wyrażanie miłości na swych zgromadzeniach w sposób cielesny. Lecz to
właśnie filantropia była społecznym wyrazem biblijnego nakazu miłości
Ewangeliczne pojęcie braterstwa adelphia/fraternitas pojawia się także w innych kontekstach; por. Mt 23,8.
27 Por. P. Fredriksen, Miłość, s. 518.
28 Najpełniej ujął tę problematykę Platon. Poświęcił on Erosowi – miłości ludzkiej
i cielesnej cały traktat. Dla tego myśliciela starożytności Eros – miłość to dziecko Penii
i Porosa, czyli niedostatku i poszukiwania. Por. A.H. Armstrong, Platonic Eros and
Christian Agape, The Downside Review 79 (1961), s. 105–121; tenże, Platonic Love:
a Reply to Professor Verdenius, The Downside Review 82 (1964), s. 199–208.
29 Por. A. Nygren, Eros e agape. La nozione cristiana dell'amore e le sue
trasformazioni, Bolonia 1971, s. 223–247.
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względem bliźniego. Zasady chrześcijan wydawały się jednak tak bardzo nieracjonalne, że budziły zaniepokojenie w środowisku pogańskim i w ostatecznym rozrachunku uważano je za niebezpieczne30. Według pouczeń Pasterza Hermasa (II w.) miłość należy do tych cnót, „od
których nie ma nic lepszego w życiu człowieka”31. Fakt ten został zauważony z niejaką irytacją przez niechrześcijańskiego cesarza Juliana
Apostatę z IV wieku32.
Dla wierzących było jednak zrozumiałe, że nie jest nam łatwo miłować bliźniego i bezinteresownie świadczyć mu dobro, nie mając wyższych motywacji. To rzecz całkowicie ponad ludzkie siły i możliwości.
A jednak od najwcześniejszych lat istnienia Kościoła trzymano się tej zasady postępowania. Ukazują to najwcześniejsze pisma epoki poapostolskiej. Z reguły te anonimowe listy i homilie zawierają bardzo interesujące wątki dotyczące miłosierdzia i miłości braterskiej. „Ojcom apostolskim” nie chodziło bynajmniej o tworzenie traktatów o tej tematyce, lecz
ich podstawowym odnośnikiem były księgi Nowego Testamentu, którym zresztą byli bardzo bliscy chronologicznie33. Tak oto ci najstarsi spośród autorów chrześcijańskich zebrali i przekazali następnym pokoleniom
wiernych depozyt prawd wiary apostolskiej i zasady postępowania34.
W najstarszym pozabiblijnym dokumencie chrześcijańskim zwanym
Didaché znajdujemy doktrynę odnoszącą się do miłości w jej wymiarze
horyzontalnym35. W tym dokumencie pouczenia moralne przedstawione są obrazowo w formie dwóch dróg: drogi życia i drogi śmierci.

Por. F. Ruggiero (tłum. E. Łukaszyk), Szaleństwo chrześcijan. Poganie wobec
chrześcijaństwa w pierwszych pięciu wiekach, Kraków 2007, s. 124–125.
31 Hermas, Pasterz: przykazanie VIII,38,9. Por. N. Brox, Der Hirt des Hermas, Göttingen 1991; C. Osiek, Shepherd of Hermas, Minneapolis 1992.
32 Por. List 22; J. Bidez (wyd. i tłum.), L’empereur Julien. Oeuvres complètes: Lettres
et fragments (Collection des Universités de France), tom 1, Paris 19723.
33 Por. H. Köster, Synoptische Überlieferung bei den apostolischen Vätern, Berlin
1957.
34 Por. H. Preisker, Die Liebe im Urchristentum und in der alten Kirche, Theologische Studien und Kritiken 45 (1923–1924), s. 282–285; L. Dattrino, L’esercizio delIa caritas nella chiesa precostantiniana, Benedictina 35 (1988), s. 5–35.
35 Por. S.A. Panimolle, L’amore negli scritti dei Padri Apostolici, w: tenże, Dizionario
di spiritualità biblico-patristica. I grandi temi della S. Scrittura per la “Lectio Divina”, tom 3
(Amore, carità, misericordia), Rzym 1993, s. 202–205.
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Droga życia streszcza się w, cytowanym zaraz na początku wywodu,
przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Jej opis zaczyna się od zestawienia
pozytywnych nakazów zaczerpniętych z Ewangelii synoptycznych:
„Błogosławcie tych, którzy was przeklinają, módlcie się za nieprzyjaciół,
a nawet pośćcie za prześladowców waszych. Jakaż to bowiem zasługa,
jeśli miłujecie tych, którzy was miłują? Czyż i poganie tego nie czynią?
Wy natomiast miłujcie takich, co was nienawidzą, a nie będziecie mieli
wroga. Poskramiaj żądze zmysłów i ciała: jeśli cię kto uderzy w prawy
policzek, nadstaw mu drugi, a będziesz doskonały; jeśli cię kto przymusi do jednego tysiąca kroków, idź z nim dwa tysiące; jeśli ci kto weźmie
płaszcz, daj mu również suknię swoją; jeśli cię kto pozbawi majątku, nie
żądaj zwrotu, gdyż i tak nie w twojej leży to mocy. Daj każdemu, kto cię
prosi, i nie żądaj zwrotu, chce bowiem Ojciec, by każdy otrzymał część
Jego darów. Błogosławiony, kto daje zgodnie z przykazaniem”36. Widać
wyraźnie, że inspiracją autora jest Ewangelia, zakazująca nienawiści
w stosunku do braci i wskazująca, że należy miłować nieprzyjaciół. „Nie
miej nikogo w nienawiści, lecz jednych karć, za drugich się módl, innych
zaś miłuj bardziej niż własną duszę”37. Elementy nowości odnoszą się do
dwóch kwestii: postu za grzeszników i konsekwencji, które przynosi miłość tym, którzy nienawidzą. Można tu mieć zastrzeżenia do autora, że
w pewnym stopniu siłę napędową miłości stanowi egoizm.
Pod koniec I wieku swój list napisał biskup Rzymu Klemens, chcąc
doprowadzić do zgody we wspólnocie korynckiej i pojednania zwaśnionych. Ten autor mówi o miłości w wymiarze horyzontalnym, aby w ten
sposób przejść do konieczności miłości braterskiej. Miłość stanowi niezwykły dar i biskup stolicy cesarstwa wyraża swój podziw dla tego niezwykłego daru Boga: „O wielka miłości! O doskonałości niezrównana”38.
Wcześniej zwraca się do wiernych: „Widzicie, umiłowani, jak wielka
i cudowna jest miłość, a wspaniałości jej nie sposób wypowiedzieć”39.
Podziw dla miłości jest tak wielki, że Klemens Rzymski dedykuje tej
Didaché 1,3–5.
Didaché 1,2.
38 List do Koryntian 53,5. Por. A. Jaubert (red.), Clément de Rome. Épître aux
Corinthiens (Sources Chrétiennes 167), Paryż 1971. Tłum. pol. A. Świderkówna – M. Myszor
(wstęp), Ojcowie Apostolscy, Warszawa 1990.
39 List do Koryntian 50,1.
36
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cnocie cały fragment swego listu40. Wpada w ton liryczny i wzoruje się
na hymnie św. Pawła Apostola (1 Kor 13). Początkowo autor uderza
w ton pouczający: „Niechaj ten, kto ma miłość w Chrystusie, wypełnia
Chrystusowe przykazania. Więzy miłości Bożej, któż potrafi o nich opowiedzieć? Wspaniałość Jego piękności któż godnie wyrazi?”41. Podobny
ton ma inna zachęta: „Szczęśliwi jesteśmy, umiłowani, jeśli przykazania
Boże wypełniamy w zgodzie miłości, aby przez miłość zostały nam odpuszczone grzechy nasze”42. Wielkość miłości Bożej napełnia naszego
autora zdumieniem: „Niewymowne są owe szczyty, na które wynosi nas
miłość. Miłość jednoczy nas z Bogiem, miłość zakrywa wiele grzechów.
Miłość wszystko znosi, miłość jest zawsze cierpliwa, w miłości nie ma
nic niskiego, nic z pychy. Miłość nie prowadzi do rozłamu, miłość nie
buntuje się, miłość wszystko, co czyni, czyni w zgodzie. Miłość stanowi
o doskonałości wszystkich wybranych Boga, bez miłości nic Bogu się nie
podoba”43. Ożywieni miłością do bliźnich, wierzący w Chrystusa chcą za
nich podejmować cierpienie44. „Ludzie żyjący w miłości i bojaźni Bożej
wolą sami popaść w udręki niż gdyby miały one spotkać ich bliźnich,
wolą sami znosić nagany niż gdyby miała doznać uszczerbku owa wewnętrzna harmonia, która została nam tak pięknie i święcie przekazana”45. Dla Klemensa bardzo wymowne są przykłady ze Starego Testamentu, które nieustannie przywołuje46. Przypomina między innymi postawę dwóch bohaterek narodu izraelskiego: Estery i Judyty, które wystawiły się na niebezpieczeństwo z miłości do narodu i ojczyzny47.

Por. S.A. Panimolle, L’amore negli scritti dei Padri Apostolici, s. 205–210.
List do Koryntian 49,1-3. Odnośnie do tego fragmentu por. N. Spaccapelo,
“L’amore di Dio non può essere spiegato” (l Clem. 49,2), Parole Spirito e Vita 10 (1984),
s. 217–229.
42 List do Koryntian 49,5.
43 List do Koryntian 49,3-5.
44 Por. N. Spaccapelo, Nella fraternità e nella concordia (1 Clemente), Parole Spirito
e Vita 11 (1985), s. 233–244.
45 List do Koryntian 51,2.
46 Na temat tej metody u Klemensa por. M. Simonetti, Między dosłownością
a alegorią. Przyczynek do historii egzegezy patrystycznej (Myśl Teologiczna 26), Kraków
2000, s. 23–24.
47 Por. List do Koryntian 55,5-6.
40
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Dla umęczonego w Rzymie biskupa Antiochii Ignacego (ok. 107 r.)48
„miłość jest drogą prowadzącą do Boga”49. Dla wierzących „wiara jest
hełmem, miłość włócznią, a cierpliwość zbroją”50. „Wszystko jest piękne,
jeśli tylko będziemy wierzyć miłości”51. Postawa męczeńska Ignacego
wskazuje wyraźnie, że istota miłości nie może polegać na braniu, lecz na
dawaniu siebie innym, ofiarując nawet własne życie52. Dla biskupa Antiochii kluczowym słowem jest jedność. Poprzez jedność i zgodną miłość wierni tworzą jakby żywą symfonię i stają się członkami Chrystusa:
„Przeto w jedności waszej oraz w zgodnej miłości dźwięczy pieśń Jezusa Chrystusa. Wy wszyscy stańcie do chóru, iżbyście zgodni i jednomyślni, nutę Bożą nucąc w jedności, jednym głosem przez Jezusa Chrystusa śpiewali Ojcu, by was posłyszał i poznał po dobrych czynach waszych, że jesteście członkami Syna Jego”53. Wiara, nadzieja i miłość (agape) są zespolone w Bogu, w Jezusie Chrystusie. Kto posiada te cnoty,
uczestniczy w życiu Chrystusa, trwa we wspólnocie z Bogiem: „Nie
ma w tym dla was żadnej tajemnicy, jeśli w stopniu doskonałym posiadacie w Chrystusie wiarę i miłość, które są początkiem życia i końcem:
początkiem jest wiara, końcem natomiast miłość. A te dwie cnoty w jedno
złączone to Bóg, a wszelka inna zawsze z nich wypływa”54. Ignacy najczęściej mówi o wierze, która zapoczątkowuje życie Chrystusa w nas
i o miłości, która jest jego realizacją i dopełnieniem55. Z tych cnót wypływają wszystkie inne. Stąd przede wszystkim to o nie należy zabiegać56. „Wszystko bowiem polega na wierze i na miłości, ponad które
nie istnieje nic lepszego”57. Wiara, nadzieja i miłość identyfikują się
Data ustalona według relacji Euzebiusza w Cezarei. Wielu historyków w ciągu ostatnich lat podawało ją w wątpliwość, przesuwając ją aż za połowę II wieku.
49 List do Efezjan 9,1.
50 List do Polikarpa 9,2.
51 List do Filadelfian 9,2.
52 Por. I. Grego, S. Ignazio di Antiochia, testimone delIa fede e guida spirituale,
Asprenas 38 (1991), s. 185–189.
53 List do Efezjan 4,1-2.
54 List do Efezjan 14,1.
55 Por. D. Barsotti, La dottrina dell’amore nei Padri della Chiesa fino ad Ireneo,
Milano 1963, s. 46–51.
56 „Bylebyście mieli miłość i wiarę”; List do Filadelfian 9,2.
57 List do Smyrneńczyków 6,1.
48
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z Chrystusem: „Jedna jest modlitwa, jedno błaganie, jedna myśl, jedna
nadzieja w miłości, w szczerej radości, a to wszystko jest Jezus Chrystus”58. Z tych trzech cnót największa jest miłość; w niej niejako zawierają się dwie pozostałe. Miłość więc, to uczestnictwo w życiu Jezusa
Chrystusa, to wspólnota życia z Nim59.
Wspólnota ludu Bożego z Chrystusem to Kościół. Stąd u Ignacego
określenia „miłość” (agape) i „Kościół” (ekklesia) często używane są synonimicznie. Biskup antiocheński opisuje Eucharystię jako sakrament
miłości60. Kieruje on do Boga żarliwe prośby: „Niech was przetworzy
wiara, to jest Ciało Pańskie, i miłość, to jest Krew Pańska”61. Kościół
rzymski to dla biskupa Antiochii wspólnota, która „ma pierwszeństwo
w miłości”62. Zaprasza członków tej wspólnoty, aby w miłości stworzyli
jeden, zgodny chór, by śpiewać chwałę Bogu w Jezusie Chrystusie63.
Mimo swego okazjonalnego charakteru listy zawierają ważne wzmianki
o jednoczącej sile miłości: z jednej strony biskup-męczennik wskazuje na
Eucharystię jako sakrament Bożej miłości, a z drugiej ukazuje, że to lud
Nowego Przymierza – Kościół charakteryzuje się Bożą miłością64.
Jednym z najważniejszych głosów w dyskusji na temat jednoczącej roli miłości Boga jest Justyn – „filozof i męczennik” (zm. ok. 165 r.)65.
Z jego szczerej wiary w Syna Bożego – odwieczne Słowo, rodzi się pełne
optymizmu przekonanie, że Bóg ofiaruje bezinteresownie swoją moc
i mądrość, a czyni to bez ograniczeń66. Człowiek uczestniczy w tym da-

List do Magnezjan 7,1.
Por. S.A. Panimolle, L’amore negli scritti dei Padri Apostolici, s. 211–219.
60 Por. List do Smyrneńczyków 8,2.
61 List do mieszkańców Tralles 8,1.
62 Por. List do Rzymian 1.
63 Por. List do Rzymian 2,2.
64 H. Preisker, Die Liebe im Urchristentum und in der alten Kirche, Theologische
Studien und Kritiken 45 (1923–1924), s. 282–285.
65 Por. P. Siniscalco, L’amore cristiano negli apologeti greci e latini, w: S.A.
Panimolle (dyr.), Dizionario di spiritualità biblico-patristica. I grandi temi della S. Scrittura
per la “Lectio Divina”, tom 3 (Amore, carità, misericordia), Rzym 1993, s. 252–256.
66 Por. Dialog z Tryfonem 11,2;4. Por. M.C. Paczkowski, „Logos obecny w każdym
człowieku”. Justyn Męczennik o mądrości i sprawiedliwości wśród niechrześcijan, Collectanea Theologica 2 (2006), s. 131–145.
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rze nawet nieświadomie, nie zdając sobie sprawy skąd on pochodzi i kto
jest jego dawcą67.
Kolejnym orędownikiem jedności był Ireneusz, biskup Lyonu (zm.
ok. 220 r.). Wzmianki o czystej miłości (agape) są rozsiane po całym jego
najważniejszym dziele Przeciwko herezjom68. Kwestie te łączą się z głównymi prawdami wiary, których jest on niezłomnym obrońcą69. Personifikuje miłość, mówiąc, że bierze ona początek w Bogu, jest bogata i hojna,
udzielając ponad to, o co się ją prosi70. Ireneusz przypisuje wielką wagę
faktowi rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa na świecie oraz jedności
wiary71: „Otrzymawszy takie posłanie i taką wiarę, Kościół, chociaż rozsiany po całym świecie, strzeże ich z wielką troską, jak gdyby zamieszkiwał tylko jeden dom; w ten sam sposób wierzy w te prawdy, jak gdyby
miał tylko jedną duszę i to samo serce; w pełnej zgodzie ogłasza je, naucza i przekazuje, jak gdyby miał tylko jedne usta”72.
Wydawać by się mogło, że nie sposób przeciwstawić niczego jedności Bożego działania w miłości: Boga Ojca, który na końcu czasów przygarnął wierzących jako przybrane dzieci; Pana Zastępów dla Żydów,
którym nadał Prawo, by ich utrzymać w jedności z sobą73; Wszechmocnego Stwórcy dla pogan. Dla wszystkich bez różnicy jest dobroczyńcą
i sędzią. Ireneusz przytaczał te argumenty przeciwko niebezpiecznemu
systemowi Marcjona (II w.). Ten błędnowierca uważał Boga ukazanego
w Starym Testamencie za bóstwo, które charakteryzowało się sprawiedliwością, a nie dobrocią. Starotestamentalna sprawiedliwość była przez
niego postrzegana wyłącznie negatywnie: Prawo mojżeszowe jest typoPor. I Apologia 10,8; 28,3. Odnośnie do Apologii Justyna por. L. Alfonsi, La
struttura della I Apologia di Giustino, w: R. Cantalamessa – L.F. Pizzolato (wyd.),
Paradoxos politeia. Studi in onore di Giuseppe Lazzati, Mediolan 1979.
68 Por. E. Peretto, Il tema dell’amore in Ireneo, w: S.A. Panimolle (dyr.), Dizionario
di spiritualità biblico-patristica. I grandi temi della S. Scrittura per la “Lectio Divina”, tom 3
(Amore, carità, misericordia), Rzym 1993, s. 229–230.
69 Na ten temat por. A. Benoit, Irénée et l’hérésie. Les conceptions hérésiologiques de
l’évèque de Lyon, Augustinianum 20 (1980), s. 55–67.
70 Por. Przeciwko herezjom III [prolog].
71 Por. Y. De Andia, Irénée theologien de l’unité, Nouvelle RevueTheologique 109
(1987), s. 31–48.
72 Przeciwko herezjom I,10,2.
73 Por. I. Lawson, The Biblical Theology of St. Irenaeus, London 1948, s. 242.
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wo represyjne, a ludzkie działanie oceniane jest według bezwzględnych
zasad narzuconych74. Według Marcjona dopiero w Nowym Testamencie
Bóg ukazał swoją dobroć i miłość. Przeciwko tym przewrotnym twierdzeniom starano się ukazać ciągłość Starego i Nowego Testamentu, jak
również stopniowe przygotowanie ludzkości na przyjęcie Ewangelii.
Pisarz z terenu rzymskiej Afryki Tertulian75 wyczuł niebezpieczeństwo tkwiące w tej wizji historii zbawienia. Pisze więc, że przecież „dobroć Boga oglądana u początku dzieł jego wykaże, że nic złego nie może
wyniknąć z dzieł Bożych”76. Biblia ukazuje „naturę dobroci [Boga], rozumne rozporządzenia, zasób wiedzy uprzedzającej i potęgę… Bogu należy przyznać powagę i wierność w Jego dobrych i racjonalnych rozporządzeniach”77. Do zasady jedności Bożego działania w historii Tertulian
dołączył również „łączność wszystkich w pokoju, nazywanie się wzajemnie braćmi oraz przestrzeganie więzów gościnności. Tymi (…) prawami nie kieruje inna zasada, jak właśnie jedność tej samej nauki, przekazującej tę samą tradycję”78. Pozbawieni dóbr duchowych byli ci wszyscy, którzy zostali wyłączeni ze wspólnoty wierzących.
Chrześcijaństwo niosło z sobą wartości, które głęboko przekształciły
życie indywidualne i społeczne. Po okresie wspólnoty apostolskiej pojawili się apologeci chrześcijańscy, którzy w swoich pismach bronili chrześcijaństwa przed fałszywymi zarzutami, pomówieniami i niedorzecznymi oskarżeniami. To jednak także autorzy starający się głosić prawdę
Ewangelii w zestawieniu ze zróżnicowanymi warunkami, w jakich przyszło żyć ludziom tamtej epoki. Starali się stopniowo wcielać w życie
Na temat typowej polemiki z tezami Marcjona por. przede wszystkim M. Rist,
Pseudepigraphic refutations of Marcionism, The Journal of Religion 22 (1942), s. 39–62.
75 Sylwetka autora i antologia jego tekstów w: W. Turek (opr. i wybór tekstów),
Tertulian (Ojcowie żywi 15), Kraków 1999. Wyd. krytyczne dzieł Tertuliana w: A. Kroymann – E. Dekkers – J.G.Ph. Borleffs – J.H. Waszink (wyd.), Quinti Septimi Florentis Tertulliani opera, pars I-II, tomy 1–2 (Corpus Christianorum. Series Latina 1–2), Turnhout
1954. Por. również E. Stanula (wstęp do tomu 1) – W. Kania – W. Myszor (opr.) – K. Obrycki – Cz. Mazur (wstęp do tomu 2), Tertulian. Wybór pism, tom 1–2 (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy 5; 29), Warszawa 1970; 1983.
76 Przeciwko Marcjonowi II,6,8.
77 Przeciwko Marcjonowi II,7,1.
78 O preskrypcji przeciwko heretykom 20,4. Por. P. Siniscalco, L’amore cristiano negli
apologeti greci e latini, s. 256–259.
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wymagania miłości braterskiej. Jedność chrześcijan rodziła miłość, która
ze swej natury jest uniwersalna i stanowi najpewniejszą drogę do doskonałości całej ludzkości w jedności z Bogiem.
Refleksje odnoszące się do agape chrześcijańskiej znajdują swój najpełniejszy wyraz w środowisku aleksandryjskim. To właśnie w metropolii Egiptu „chrześcijaństwo wywodzące się z kręgów semickich, dopełniło swojej greckiej edukacji”79. W centrum kultury i refleksji intelektualnej, jakim była metropolia Egiptu, było niemal nieuniknione powstanie
na początku III wieku chrześcijańskiej instytucji o charakterze katechetycznym i teologicznym o nazwie Didaskaleion. Był to rodzaj wszechnicy
edukacyjnej80, do której mogli uczęszczać praktycznie wszyscy chętni.
W Aleksandrii pojawili się dwaj najwybitniejsi przedstawiciele
chrześcijańskiego nurtu refleksji teologicznej i egzegetycznej: Klemens
Aleksandryjski i Orygenes. Klemens starał się o określenie relacji zachodzącej między miłością chrześcijańską (agape) a prawdziwym poznaniem
(gnozis). Jego główne założenie brzmi następująco: „Poznanie jest… rodzajem doskonalenia się człowieka jako człowieka, osiąganym poprzez
wiedzę o sprawach boskich w relacji do sposobu myślenia, trybu życia
i wypowiedzi; poznaniem harmonizującym i zgodnym z Osobą i Słowem Bożym”81. Wiedza ma więc zdecydowanie charakter religijny. Nic
więc dziwnego, że łączy się ona ściśle z moralnością, gdyż jest „środkiem oczyszczenia, właściwym do osiągnięcia pożądanej zmiany ku
większemu dobru”82. Klemens twierdzi, że u ludzi, którzy wypracowali
w sobie cnotę odwagi, motorem działania jest rozumne rozpoznanie
i świadoma decyzja wolnej woli83. Jego wywód przywołuje skojarzenie
ze słowami hymnu o miłości św. Pawła: „Gdybym rozdał na jałmużnę
całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie
J. Daniélou – H.I. Marrou, Historia Kościoła, tom 1, Warszawa 1984, s. 111.
Por. J.M. Szymasiak – M. Starowieyski (red.), Słownik wczesnochrześcijańskiego
piśmiennictwa, Poznań 1977, s. 299.
81 Kobierce VII,55. Odnośnie do tej tematyki por. L. Rzodkiewicz, Jezus Chrystus
w kulturze antycznej. Stanowisko Klemensa Aleksandryjskiego (Biblioteka diecezji legnickiej 10), Legnica 1999, s. 116–120.
82 Kobierce VII,56. Klemens Aleksandryjski mówi o „wiedzy” (por. tamże II,9; 76 i
77), „poznaniu” (por. tamże V,83; VI,74) i „niewzruszoności” (por. tamże IV,138; VII,7; 10).
83 Por. P. Ashwin-Siejkowski, Clement of Alexandria: A Project of Christian Perfection, London 2008.
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miał, byłbym niczym” (1 Kor 13,3). Myśliciel aleksandryjski podbudowuje tym samym swoje twierdzenie autorytetem Pisma Świętego. Najwyraźniej w przekonaniu Klemensa tylko miłość rodząca się pod wpływem poznania intelektualnego i religijnego jest w pełni autentyczna. Jedynie taka cnota miłości, jeśli leży u podłoża dobroczynności chrześcijańskiej i męczeństwa, nadaje im walor zasługi. Mimo woli przypomina
też, za św. Pawłem, że agape nie identyfikuje się w żadnym wypadku
z dobroczynnością, chociaż autentyczna miłość „skłonna jest do szczodrobliwości”, z niej niejako „wykwitają dobre czyny”84.
Miłość i poznanie pozostają w ścisłej relacji, co stawia je w pozycji
równorzędnego partnerstwa. Fundamentalna w tej kwestii jest następująca wypowiedź Klemensa: „Duch miłości połączony jest z duchem poznania podobnie jak Ojciec z Synem, jak z prawdą myślenie, które od
prawdy pochodzi, jak od myślenia prawdziwa wiedza”85. Rozróżnienie
pomiędzy „duchem miłości (agape) i „duchem poznania” (gnozis) wskazuje odrębność obu tych cnót. Istnieje jednak między nimi ścisły związek
i wzajemne przenikanie, na co wskazuje analogia jedności Ojca z Synem.
Myśliciel aleksandryjski przypomina, że wiara, „matka cnót”, jest początkiem i punktem wyjścia86, „Wiara jest skróconym… poznaniem rzeczy najważniejszych, poznanie zaś pewnym i niewątpliwym dowodem założeń przyjętych przez wiarę. Ono poprzez naukę Pana nadbudowane jest
na wierze i prowadzi nas do przekonania, niemożliwego już do obalenia”87. Natomiast miłość jest punktem dojścia i etapem wieńczącym rozwój
cnót, które „swoją pełnię osiągają w miłości. Ta zaś, uzyskuje doskonałość
poprzez prawdziwe poznanie”88. Dzięki miłości każde dobro osiąga swoje
apogeum. Dla Klemensa Aleksandryjskiego istnieje ścisła współzależność
pomiędzy gnozis a agape, bowiem miłość niejako wydoskonala się i wzrasta
dzięki poznaniu. Tę prawdę najpiękniej wyraził św. Paweł, kierujący do
Filipian następujące słowa: „Modlę się, by miłość wasza coraz bardziej
i bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doświadczenie, abyście próKobierce II,87.
Wypisy z pism Teodota 7,2.
86 Por. F. Drączkowski, Kościół-agape według Klemensa Aleksandryjskiego, Lublin
1996, s. 101.
87 Kobierce II,57.
88 Kobierce II,45.
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bą stwierdzili, co jest istotne” (Flp 1,9). Przywołując myśl Apostoła narodów Klemens uwydatnia myśl, że wiara, poznanie i miłość są wartościami dynamicznymi, stale rozwijającymi się i dojrzewającymi. Tak więc
miłość chrześcijańska nie jest jakąś wartością skończoną i zamkniętą89, lecz
przejawia tendencję do ciągłego rozwijania się i bogacenia. W tym kierunku możliwości są wprost nieograniczone90.
Pełnię miłości posiada dojrzały pod względem wiary i doskonały
duchowo chrześcijanin. Innymi słowy człowiek święty to ten, który
„jednoczy w jedno: poznanie, wiarę i miłość”91. Klemens mówi o miłości
chrześcijańskiej tych, którzy osiągnęli doskonałość poznania, bądź też
o czynności „miłowania doskonałego”. Aleksandryjski myśliciel stawia
najwyżej miłość i tym słowem określa ideał doskonałości chrześcijańskiej.
Jednocześnie odsłania poniekąd naturę i charakter cnoty miłości chrześcijańskiej, do której prowadzą zasady wiary, wartości moralne i oczywiście
praca nad sobą.

Bogactwo miłości i doskonałość w niej
Jednak na Klemensie Aleksandryjskim nie zakończyła się chrześcijańska refleksja nad miłością i poznaniem. Z nastaniem III wieku pojawiają się wielkie postaci Kościoła starożytnego. Do gwiazd „pierwszej
wielkości” na firmamencie ówczesnej wspólnoty należy pochodzący
z Aleksandrii w Egipcie Orygenes (ok. 185 – 253 r.). To jedna z osobowości, które wywarły zasadniczy wpływ na cały rozwój myśli chrześcijańskiej. Przejął on dziedzictwo Klemensa Aleksandryjskiego i ukierunkował je ku przyszłości w sposób całkowicie nowy, wyznaczając nieodwracalny zwrot kierunku rozwoju myśli chrześcijańskiej. To właśnie ten
aleksandryjski autor w swoich pismach bardzo szczegółowo i wyczerpująco przedstawił terminologię odnoszącą się do chrześcijańskiego ujęcia
Por. G. Aragione, L’amor proprio dei Greci e la ricerca del vero maestro (Clemente
d’Alessandria, Stromati VI, 2, 5–27), w: A. Frey – R. Gounelle (red.), Poussières de
christianisme et de judaïsme antiques. Études réunies en l’honneur de Jean-Daniel Kaestli et Éric
Junod (Publications de l’Institut romand des sciences bibliques, 5), Prahins 2007, s. 41–59.
90 Por. F. Drączkowski, Kościół-agape według Klemensa Aleksandryjskiego,
s. 154–158.
91 Kobierce III,69.
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miłości. Rozważania tego wielkiego teologa starożytnego Kościoła opierają się na objawieniu Boga – miłości, którego dokonał Chrystus
w Ewangelii92. Czasownik „miłować” (po grecku agapân) był używany
w tłumaczeniu greckim Starego Testamentu, czyli Septuagincie. Podłoże
filozoficzne miało określenie eran, od którego pochodzi synonim miłości
cielesnej czyli „eros”. Trzeci z tego typu wyrazów to philein, mający szersze znaczenie i obejmujący sferę przyjaźni i przywiązania. W obszernym
prologu do komentarza o Pieśni nad pieśniami Orygenes wyjaśnia, że te
wszystkie określenia można uważać za synonimy. Jednak w każdym
przypadku należy wyróżnić znaczenie, w jakim są użyte. „Jak mówimy,
że istnieje pewna miłość cielesna…, a kto jej ulega, «sieje w ciele», tak też
istnieje i miłość duchowa, a człowiek wewnętrzny, który miłuje taką miłością, «sieje w duchu» (Ga 6,8). Żeby wyrazić się jaśniej: jeśli istnieje
ktoś, kto jako człowiek zewnętrzny «nosi obraz człowieka ziemskiego»,
to wpływa na niego ziemska miłość i pożądanie; kto zaś «nosi obraz
człowieka niebieskiego» (1 Kor 15,49) jako człowiek wewnętrzny, ten postępuje zgodnie z pożądaniem i miłością niebieską”93.
Od człowieka zależy jakość jego miłości, co ukochał i jak ukochał.
Użycie słów nie ma dla Orygenesa znaczenia. „Nie ma żadnej różnicy,
czy Pismo Święte używa wyrazu miłość (amor), miłosierdzie (caritas) czy
umiłowanie (dilectio), tyle tylko, że może caritas ma bardziej wzniosłe
znaczenie, ponieważ nawet sam Bóg nazwany został miłością (caritas)
w tekście [św.] Jana: «Najdrożsi, miłujmy się wzajemnie, bo miłość jest
z Boga, a każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto zaś nie
miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością» (1 J 4,7-8)”94. Należy jednak
podziwiać wybór słownictwa w natchnionych tekstach, a słowa Boże
same bronią się przed zakusami szukających niewłaściwego sensu. „W Piśmie użyto wyrazu amor jedynie tam, gdzie nie podejrzewano sposobności zgorszenia. Bo czegóż zmysłowego albo nieprzystojnego mógłby się
ktoś dopatrywać w umiłowaniu (amor) mądrości albo w człowieku, który
Biblia jako całość jest „księgą Chrystusa”; por. M. Fédou, La Sagesse e le monde.
Le Christ d’Origène, Paryż 1994.
93 Komentarz do Pnp, prolog 3. Por. A. Ceresa-Gastaldo, La dimensione dell’amore
nell’interpretaziane origeniana del Cantico dei cantici, w: Paradoxos politeia (Studia
Patristica Mediolanensia 10), Milano 1979, s. 187–194.
94 Komentarz do Pnp, prolog 3.
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wyznaje, że jest miłośnikiem mądrości?”95. Jednak poznanie prawdy dokonuje się jakby „w lustrze” (por. 1 Kor 13, 12). Kto w swych usiłowaniach nie jest wspomagany przez wiarę, pozostaje daleko od umiłowania
prawdy. Bóg w swej nieskończonej dobroci przyciąga do siebie przez
miłość96. Sens oraz znaczenie miłości ludzkiej i chrześcijańskiej biorą się
z faktu, że „Bóg jest miłością”97. Od samego Boga, należy uczyć się kochać. Tylko On nie popełnia błędów w miłowaniu, jest sprawiedliwy
i bezstronny. „Trzeba zatem wiedzieć, że owa mądrość, którą jest Bóg –
przypomina Orygenes – nie kocha niczego ziemskiego, materialnego czy
zniszczalnego w tym, u kogo przebywa; nie zgadza się bowiem z jej naturą kochanie czegokolwiek zniszczalnego, skoro sama jest źródłem niezniszczalności. Wszak tylko ona jedna posiada nieśmiertelność, jeżeli miłością jest Bóg, który sam tylko posiada nieśmiertelność, mieszkając
w niedostępnej światłości”98.
Bóg nie może ukochać niczego, co jest mu przeciwne. W swej miłości nie jest odosobniony. W tym kontekście Orygenes wprowadza wątki
dotyczące największej tajemnicy chrześcijaństwa – Trójcy Przenajświętszej. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby tylko Bóg Ojciec był miłością,
wyłączając z niej Tego, który od Niego pochodzi – Syna. „Powiada [Jan
apostoł]: «Miłujmy się wzajemnie, bo miłość jest z Boga», i dalej: «Bóg
jest miłością» (1 J 4,7.8), Wskazuje zatem, że sam Bóg jest miłością i że
miłością jest ten, kto jest z Boga. A któż inny jest «z Boga», jeśli nie Ten,
który mówi: «Ja od Boga wyszedłem i przyszedłem na ten świat»
(J 16,27.28)? Jeśli zaś Bóg Ojciec jest miłością i Syn jest miłością, [każda]
miłość jest identyczna… i niczym się nie różni jedna od drugiej. W sposób logiczny wynika stąd, że Ojciec i Syn stanowią jedno i niczym się od
siebie nie różnią. A zatem jak Chrystus jest Mądrością, Mocą, Sprawiedliwością, Słowem i Prawdą, tak też słusznie zwie się Miłością99. Dlatego
Komentarz do Pnp, prolog 3.
Por. Komentarz do Rz V,10,15.
97 Por. H. Pietras, L’amore in Origene, w: S.A. Panimolle (dyr.), Dizionario di
spiritualità biblico-patristica. I grandi temi della S. Scrittura per la “Lectio Divina”, tom 3
(Amore, carità, misericordia), Rzym 1993, s. 262–263.
98 Komentarz do Pnp, prolog 3.
99 To charakterystyczne dla Orygenesa nagromadzenie tytułów chrystologicznych (epinoiai). Por. J. Daniélou, Messaggio evangelico e cultura ellenistica, Bolonia 1975,
s. 451.
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też Pismo powiada, że «jeśli miłość w nas trwa, to trwa w nas Bóg» (por.
1 J 4,12): Bóg – to znaczy Ojciec i Syn, którzy [obaj] przychodzą do Tego,
kto jest doskonały w miłości, zgodnie ze słowami Pana i Zbawiciela: «Ja
i Ojciec mój przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać»”100.
Natomiast „«Pocieszyciel, Duch prawdy, który od Ojca pochodzi»
(J 15,26)… szuka, czy znajdzie godne i pojętne dusze, aby mógł w nich
odkryć wielkość owej miłości, która «jest z Boga»”101.
Wydarzenia Starego Testamentu to dla Orygenesa znaki Bożej miłości i ciągłych poszukiwań zagubionych grzeszników. Miłość Boża rozciąga się na wszystkich, a przyjście Chrystusa na ziemię miało na celu
zbawienie wszystkich. Historia miłości zapisana przez Boga jest o wiele
bardziej godna podziwu niż stare opowieści mitologiczne. Dla człowieka
nawet Syn Boży stał się „sługą”102. „Nie tylko bojaźń, lecz również miłość może być przyczyną niewoli”103. Wobec ogromu tej tajemnicy pojawia się napięcie między bojaźnią a miłością. Przez zjednoczenie ze Zbawicielem bojaźń sługi zostaje przezwyciężona przez miłość. Chrześcijanin w bojaźni jest przybity razem z Chrystusem do krzyża, w miłości
powstaje razem z Nim z martwych. U Orygenesa zostaje podkreślone
rozróżnienie pomiędzy pełną obaw postawą niewolniczą a nastawieniem synowskim, czyli postępowaniem przepełnionym miłością. „Odróżniamy bojaźń od miłości i mówimy, że miłujący jest doskonalszy od
pełnego bojaźni, oraz że bojaźń jest koniecznym wprowadzeniem do miłości. Gdzie zaś wkroczy «doskonała miłość, usuwa lęk» (por. 1 J 4,18)…
Sprawiedliwy jest ukrzyżowany104…, kiedy natomiast przyjdzie doskonała miłość, zostaje zdjęty z krzyża, zostaje pogrzebany i wskrzeszony
z martwych, aby kroczyć w nowym życiu już nie w bojaźni, lecz w miłości, która jest w Chrystusie Jezusie”105.
Komentarz do Pnp, prolog 3.
Komentarz do Pnp, prolog 4.
102 Por. D. Barsotti, Amore di Dio e redenzione umana nel pensiero di Origene, Rivista
d’ascetica e mistica 2 (1957), s. 97–107.
103 Kazanie o Ps 2,11.
104 Jest to nie tylko wątek związany z życiem Chrystusa, ale także motyw platoński, gdzie „sprawiedliwy na palu” zaświadcza o swej niewinności (por. Platon,
Państwo II, 360e–362a). Por. T. Spidlik, Duchowość chrześcijańskiego Wschodu. Przewodnik systematyczny, Kraków 2005, s. 295.
105 Kazanie o Ps 118,120.
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Ostatnie miejsce w porządku miłości106 zajmują nieprzyjaciele. Jednak z drugiej strony to właśnie w miłości nieprzyjaciół znajduje się doskonałość. „W tym, który miłuje nieprzyjaciół i modli się za swoich prześladowców objawia się podobieństwo z Bogiem i naśladuje on Tego, który miłuje wszystkie stworzenia”107. Przykładem takiego nastawienia byli
Mojżesz i Aaron, którzy modlili się na naród wybrany, nawet gdy ten
przeciw nim szemrał (Lb 17,9-15). Znali więc i wprowadzali w życie „ante litteram” doskonałe prawo Nowego Testamentu.
W systemie teologicznym Orygenesa spotykają się miłość i sprawiedliwość, które tylko z pozoru wydają się wykluczać. Te obydwa aspekty
dopełniają się w zbawczym działaniu Boga, który nie tyle nakazuje, lecz
wychowuje i kształtuje człowieka. Jednak zdarza się, że człowiek używa
daru miłości w celu zupełnie różnym od przewidzianego przez Boga. To
miłość wypaczona, patologiczna, która nawet nie zasługuje na miano takowej. „Musimy jednak wiedzieć i to jeszcze: człowiekowi zewnętrznemu może przypaść w udziale miłość niedozwolona i niezgodna z prawem…. Tak samo i człowiek wewnętrzny, czyli dusza, może zapałać miłością nie do prawego Oblubieńca, którym jest Słowo Boże, lecz do jakiegoś cudzołożnika i deprawatora”108. Przyczyną jest złe wykorzystanie
wolności. Takie nastawienie jest sprzeczne z wolą Bożą i nie pozwala
działać łasce w człowieku.
Według słów ucznia Orygenesa Grzegorza Cudotwórcy (zm. ok.
275 r.), jego mistrz Orygenes nie tylko uczył cnót, lecz potrafił miłować
prawdziwie po chrześcijańsku. Był człowiekiem otwartym i dialogującym ze światem109. „Nic dziwnego, że w takich warunkach musiała od
razu niby jakaś iskra wpaść w serce moje i rozniecić w nim płomień miłości
nie tylko ku wspomnianemu świętemu Słowu (osobowemu Logosowi),
pięknością swą pociągającemu wszystkich z nieodpartą mocą, ale także ku
człowiekowi, będącemu tegoż Logosu przyjacielem i heroldem zarazem. Ta
Na temat „miłości uporządkowanej” por. H. Pétré, Ordinata Caritas: Un
enseignement d’Origène sur la charité, Recherches de Science Religieuse 42 (1954), s. 40–57.
107 Komentarz do J XX, 17, 148.
108 Komentarz do Pnp, prolog 3.
109 Nasuwa się wniosek, że ma się do czynienia z zalążkiem uniwersytetu
o charakterze chrześcijańskim. Por. J.M. Szymasiak – M. Starowieyski, Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, Poznań 1977, s. 299.
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to właśnie miłość skłoniła mię ostatecznie do zrezygnowania ze wszystkich
planowanych dotychczas studiów i zajęć…, a nawet do opuszczenia ojczyzny i krewnych… Jedno tylko było mi odtąd drogie i jedno tylko cenne: filozofia oraz mój w niej mistrz, człowiek prawdziwie z nieba zesłany”110.
Ks. Henryk Pietras zauważa, że w wizji Orygenesa „Człowiek żyje
zanurzony w miłości pochodzącej od Boga i wszystko odnajduje swoje
znaczenie w miłości. Ten sam czyn może mieć zupełnie inne znaczenie,
jeśli został podjęty z miłością lub bez niej. Życie Orygenesa było świadectwem tego, iż chciał on realizować w praktyce [ten] tak wzniosły ideał, któremu służył”111.

Pierwszeństwo miłości i powinności ludzi
W czasach rządów cesarza Konstantyna Wielkiego Kościół znalazł
się w bezprecedensowej sytuacji. IV wiek to okres, w którym następuje
zmiana położenia chrześcijaństwa oraz pojawia się w historii szczególnego rodzaju zdobycz: wolność religijna112. Duch chrześcijański coraz
bardziej łączył się z kulturą późnego cesarstwa rzymskiego, a prawda
Ewangelii z forum publicznym. Nie znaczy to, że w starożytnym Kościele w tym okresie nic szczególnego się nie działo. Była to epoka ostrych
sporów doktrynalnych. Sposób prowadzenia tych zażartych polemik
często przeczył zasadom miłości chrześcijańskiej113.
IV wiek był to także okres kształtowania się monastycyzmu. W jego
specyficznej duchowości wskazywano na związek zachodzący pomiędzy miłością a doskonałością. Podstawę stanowiły teksty ewangeliczne
i Pawłowe114. Jednak nawet w takim ujęciu pojęcie miłości chrześcijańskiej
Mowa na cześć Orygenesa 6. Por. H. Crouzel (wyd.), Grégoire le Thaumaturge.
Remerciement à Origène suivi de la lettre d’Origène à Grégoire (Sources Chrétiennes 148),
Paryż 1969.
111 H. Pietras, L’amore in Origene (Studia Ephemeridis „Augustianum” 28), Rzym
1988, s. 171.
112 Por. przede wszystkim R. Farina, L’Impero e l’imperatore cristiano in Eusebio di
Cesarea, Zurich 1966.
113 Przykłady można znaleźć w: E. Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku,
Warszawa 1994, s. 178–203 (passim)
114 Por. Łk 10,25-38, Mt 25,31-46, 1 Kor 13.
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wymykało się precyzyjnym definicjom i ścisłym opisom, jak to było
w przypadku określeń o charakterze teologicznym i doktrynalnym. Starożytni asceci właściwie mówią niewiele o miłości, natomiast szczególnie
często przyznają się do opłakiwania utraconego zbawienia. Pisma o charakterze duchowym traktujące o miłości stanowią dosyć późne zjawisko
i nie są pracami systematycznymi. Cisza otaczająca wielką tajemnicę miłości115 być może podyktowana była przez pokorę, jak również przez
strach przed ułudą lub oszukiwaniem się. Asceci chrześcijańscy demonstrowali miłość poprzez powagę w podejściu do swoich praktyk pokutnych. Dla wielu z nich, dążących na szczyty kontemplacji, miłość zdaje
się być raczej środkiem i „bramą poznania”, jak pisze Ewagriusz z Pontu
(zm. 399 r.)116.
Święty Bazyli (zm. 379 r.) jako jeden z pierwszych obszernie przeanalizował kwestię miłości do Boga. Jego nauka o miłości wypływa z Pisma
Świętego, które uważa za wyłączną normę życia chrześcijańskiego. W rzeczywistości bowiem Biblia stanowi dla niego „boskie przesłanie”,
z którego należy przekazywać „każde słowo”117. Ta wizja Biblii sprawia,
że biskup Kapadocji wyraża swoje idee „zgodnie z myślą Pisma Świętego”118. Bazyliańskie pouczenia o charakterze moralnym i ascetycznym są
praktycznym zastosowaniem nauki płynącej z listów Pawłowych119
i Ewangelii120 do konkretnych sytuacji życiowych. Zdecydowany priorytet w życiu duchowym biskup Cezarei Kapadockiej przyznaje miłości
Boga, która wymaga wyłącznej uwagi i niepodzielnego serca. Miłość
jest człowiekowi wrodzona, a więc jakby „od samego początku naszego
zaistnienia wszczepioną zdolnością”121. Bazyli utrzymywał więc, że właściwie „miłości do Boga nie potrzeba nauczyć”122, ponieważ istnieje ona
Por. Jan Klimak, Drabina do raju 30.
Por. O praktyce (wstęp) 8.
117 O chrzcie I,2.
118 List 159,2.
119 Por. J. Gribomont, Le Paulinisme de S. Basile, w: Studiorum Paulinum Congressus
Internationalis catholicus (1961) (Analecta Biblica 18), Rzym 1963, s. 481–490.
120 Por. J. Gribomont, La tradition johannique chez Saint Basile, w: Les écrits
ascétiques et leur sources, Paryż 1979, s. 209–228.
121 Reguły dłuższe 2. Na temat tej Reguły por. T. Spidlik, Duchowość chrześcijańskiego Wschodu, s. 376.
122 Reguły dłuższe 2.
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pod formą fundamentalnego pragnienia i predyspozycji. „Miłości Boga
nie nabywa się na drodze poznawania nakazów. Podobnie jak korzystania ze światła, pragnienia życia, miłości do rodziców czy wychowawców
nie nauczyliśmy się od innych, tak samo, owszem, daleko bardziej, miłości Boga nie otrzymujemy przez nauczanie z zewnątrz. W samej naturze
człowieka spoczywa pewna siła umysłu, jakby nasienie zawierające w sobie zdolność oraz konieczność miłowania… Zanim otrzymaliśmy przykazanie miłowania Boga, już wcześniej, od urodzenia, została nam dana
moc i umiejętność miłowania. Nie osiąga się jej przez przekonywanie od
zewnątrz, ale każdy może się jej nauczyć w sobie i przez siebie samego…
Podobnie też nie potrzebujemy, aby ktoś uczył nas miłości do rodziców
i krewnych, spontanicznie zaś okazujemy życzliwość tym, którzy nam
dobrze czynią”123. Innym przykładem miłości Boga jest fakt, że wszyscy
kochają to, co jest dobre i piękne. „Z natury… pragniemy tego, co piękne
i dobre, nawet jeśli nie dla wszystkich to samo wydaje się dobre i piękne”124. W dalszym ciągu swojej medytacji biskup Kapadocji podkreśla
aspekt duchowy umiłowania dobra i piękna.
Miłość do Boga jest jednocześnie największym spośród przykazań
(por. Mt 22,37). To prawdziwa „królowa cnót”. „Szkoła przykazań Bożych – kontynuuje święty Bazyli – przejmując ziarno [miłości], troskliwie
je uprawia, umiejętnie pielęgnuje”125. „Szkołą”, w której wzrasta i owocuje ziarno miłości, jest słowo Boże. „Poznanie Bożych przykazań rozbudza ziarno [miłości], troskliwie je pielęgnuje, roztropnie żywi i przy
Bożej pomocy doprowadza do pełnego rozwoju”126. Jako prawodawca
wspólnot ascetycznych uznawał zdecydowaną wyższość życia wspólnotowego nad pustelniczym127. Życie we wspólnocie umożliwia praktyReguły dłuższe 2. Por. C. Moreschini, L’amore nei Padri Cappadoci, w: S.A.
Panimolle (dyr.), Dizionario di spiritualità biblico-patristica. I grandi temi della S. Scrittura
per la “Lectio Divina”, tom 3 (Amore, carità, misericordia), Rzym 1993, s. 276–277.
124 Reguły dłuższe 2.
125 Reguły dłuższe 2.
126 Reguły dłuższe 2. Por. T. Spidlik, La sophiologie de Saint Basile (Orientalia Christiana Analecta 162), Rzym 1961, s. 151–155.
127 „Monastycyzm bazyliański pozostanie bardziej rodzinny i personalistyczny,
a jego struktury będą tworzyć wspólnoty autonomiczne, pozbawione centralizacji”;
J. Gribomont, Basilio, w: G. Pelliccia – G.C. Rocca (red.), Dizionario degli Istituti di Perfezione, tom I, Rzym 1974, kol. 1102.
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kowanie miłości bliźniego oraz pomaga skuteczniej walczyć z wadami
oraz ćwiczyć się w cnotach. To właśnie tam Bazyli starał się „obudzić…,
ukrytą w [innych] iskrę miłości Bożej”128.
Bazyli nie tylko wyraził swoje osobiste odczucie na temat miłości do
Boga, lecz odwołał się do nauki Pawła apostoła (por. 1 Kor 13,15-16),
przypominając, że miłość jest potrzebna we wszystkim. To właśnie ona
jest „specyficzną charakterystyką każdego wierzącego”129. Miłość Boga
jest jedna, chociaż rozlewa się na wiele przykazań. Żaden z Bożych nakazów nie wymaga nadludzkich wysiłków, ponieważ sam Stwórca dał
nam możliwość stosowania się do nich. „Zanim otrzymaliśmy od Boga
przykazania, wcześniej jeszcze otrzymaliśmy odeń zdolność i moc do ich
wypełnienia. Dlatego nie możemy narzekać, jak gdyby wymagano od
nas czegoś niezwykłego, ani też wynosić się jak gdybyśmy ofiarowywali
więcej, niż otrzymaliśmy. Otóż, kiedy posługujemy się w sposób godny
i właściwy otrzymanymi darami, życie nasze staje się pobożne i bogate
w cnoty, kiedy zaś czynimy z nich niewłaściwy użytek, popadamy
w wady”130. Rady Bazylego zachowują właściwe proporcje i równowagę
w życiu duchowym. Jednak sprzeniewierzenie się zasadom miłości Bożej
prowadzi do tragedii, gdyż objawia się przez „niewłaściwe i przeciwne
Bożym przykazaniom posługiwanie się umiejętnościami, które Bóg nam
dał dla czynienia dobra”131. „Wtedy ukaże on [zły duch] Panu, jako
zniewagę naszą pogardę i będzie się chełpił naszym nieposłuszeństwem
i odstępstwem… Ta zniewaga sprawiona Panu i to chełpienie się nieprzyjaciela wydają mi się czymś straszniejszym od kar piekielnych; staliśmy się bowiem dla nieprzyjaciela Chrystusa powodem do chwały”132.
To już nie własna korzyść inspiruje osobiste odczucie, lecz miłość, która
zdaje się zapominać o własnej nagrodzie. Sama agape stanowi nagrodę,
gdyż miłość to Bóg: „Bóg jest prawdziwie Bogiem dzięki tym, którzy
złączyli się z Nim poprzez miłość”133. Jeśli miłość Boża w nas mieszka,
z niej wywodzą się inne cnoty. Prawdziwym dobrem człowieka jest
Reguły dłuższe 2.
Reguły moralne 80,22.
130 Reguły dłuższe 2.
131 Reguły dłuższe 2. Por. C. Moreschini, L’amore nei Padri Cappadoci, s. 277–280.
132 Reguły dłuższe 12.
133 Homilia o Ps 29,3.
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przebywanie w obecności Boga i zjednoczenie z Nim. Dla Bazylego
przestrzeganie przykazań polega więc na wyczuleniu na głos Boga, który stwarza i porządkuje wszechświat „To błogosławiona natura, dobroć
bez zawiści, to [Bóg] będący przedmiotem umiłowania wszystkich bytów rozumnych, to piękno pożądane ponad wszystko, początek wszelkich bytów, źródło życia, światłość duchowa, nieosiągalna mądrość. To
On na początku stworzył niebo i ziemię”134. Kochać Boga oznacza więc
wybrać całe Jego dzieło, umiłować wszystko stworzenie i cudowny porządek, jaki nim rządzi135.
Starożytny Kościół nie tylko na Wschodzie mógł poszczycić się
wspaniałymi postaciami pasterzy wspólnot, głębokich teologów i mistyków. Na Zachodzie jedną z pierwszoplanowych postaci chrześcijaństwa
w IV wieku był biskup Mediolanu Ambroży (ok. 337 – 397 r.). Był on
przede wszystkim gorliwym duszpasterzem, który swoją troską obejmował wszystkich ludzi, a żarliwe napomnienia i nauki kierował do
każdego bez wyjątku. Nauczanie Ambrożego związane było przede
wszystkim z jego różnorodną i bogatą działalnością, chociaż w prawie
wszystkich jego pismach pojawia się tematyka moralno-ascetyczna
i katechetyczna. Jej stałym motywem jest zagadnienie miłości, którą biskup Mediolanu opisuje we wszystkich swoich aspektach, mówiąc o miłości bliźniego, uczuciu łączącym małżonków, miłości w rodzinie i potrzebie miłosierdzia w społecznościach. W sposób szczególny uwydatnił
miłość Boga ku ludziom. Osoba Chrystusa staje w centrum tego zagadnienia: to On ukazuje miłość, czyni ludzi zdolnymi do niej i łączy ich
węzłem miłości w Kościele136. Idea ta wyrażona została przede wszystkim przez symboliczny język miłości oblubieńczej opisanej w Pieśni nad
Homilie o sześciu dniach stworzenia I,2.
Nasz autor odwołuje się do pojęcia piękna przejętego ze stoicyzmu, czyli do
idei harmonii, która nadaje jedność bytowi złożonemu z wielu części. Porządek świata stał się w ten sposób jednym z głównych argumentów na istnienie Boga. Dowód
ten, chociaż zapożyczony od filozofów, nabiera wyjątkowego charakteru, kiedy brany jest pod uwagę w świetle Objawienia. Dla Bazylego cały świat widzialny jest
swego rodzaju „szkołą dusz” (por. Homilie o sześciu dniach stworzenia VI,1), mającą
doprowadzić człowieka do poznania Boga. Por. T. Spidlik, Duchowość chrześcijańskiego Wschodu, s. 419.
136 Por. J. Pałucki, Święty Ambroży jako duszpasterz w świetle ekshortacji pastoralnych, Lublin 1996, s. 159–160.
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Pieśniami137. Bogate motywy egzegetyczne138 związane z tą księgą biblijną stanowią bazę dla rozwinięcia wątków doktrynalnych lub pouczeń
moralnych139. Różnorodne aspekty miłości można dostrzec w warstwie
leksykalnej pism Ambrozjańskich140.
Ambroży jest autorem pierwszego opracowania etyki chrześcijańskiej, chociaż tytuł tego dzieła (Obowiązki duchownych) zdaje się sugerować, że dotyczy tylko duchownych. Biskup Mediolanu przypominał
przede wszystkim o tym, że każdy powinien pamiętać o swoich powinnościach, a obowiązki posiadają wszyscy. W procesie doskonalenia się –
według Ambrożego – niezbędnym szczeblem prowadzącym do miłości
jest wiara. Miłość z kolei jest cnotą, która w sposób najpełniejszy weryfikuje prawdziwego chrześcijanina, dla którego jest pierwszym przykazaniem. „Jeśli chcemy przypodobać się Bogu, zachowujmy miłość”141. Nasz
autor wskazuje, że posiadanie tej cnoty daje przedsmak „niebiańskiej
słodyczy” i radości, gdyż „nie ma nic słodszego od miłości”142.
Rozważania o miłości w wymiarze ludzkim Ambroży opiera na zasadzie społecznej natury człowieka. Mediolański kaznodzieja wzywał do
wzrastania w miłości ze względów bardzo praktycznych, gdyż chrześcijanin właśnie cnotą miłości może bezpośrednio udokumentować swą dojrzałość; miłością odpłaca za zbawienie, ale także zapracowuje na miłość

Ambroży twierdzi, że Platon opierał się na Pieśni nad pieśniami. Por.
O pożytku ze śmierci 5,19; 10,45.
138 Szerzej o metodzie egzegetycznej Ambrożego z Mediolanu por. L.F.
Pizzolato, La dottrina esegetica di sant’Ambrogio, Mediolan 1978.
139 Por. szeroką panoramę tego zagadnienia przedstawioną w: P. Simon, Sponsa
Cantici. Die Deutung der Braut des Hohenliedes in der vornizänischen griechischen Theologie und in der lateinischen Theologie der drietten und vierten Jahrhunderts. Beiträge zur Geschichte des Kirchenbildes, des Sakramente, der Mariologie, der Logos – und Braut-mystik
und des Jungfräulichkeitsideal, Bonn 1951.
140 Por. A.M. Piredda, L’amore nelle opere di Ambrogio di Milano, w: S.A. Panimolle
(dyr.), Dizionario di spiritualità biblico-patristica. I grandi temi della S. Scrittura per la
“Lectio Divina”, tom 3 (Amore, carità, misericordia), Rzym 1993, s. 394–396.
141 Obowiązki duchownych II,27.
142 Obowiązki duchownych II,30. Por. A.M. Piredda, L’amore nelle opere di Ambrogio
di Milano, s. 297.
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wzajemną w wymiarze ludzkim. Według Ambrożego na tym właśnie polega w istocie cnota miłości – caritas, która jest prawdziwym bogactwem143.
Miłość powinna wzrastać w rodzinach, przede wszystkim przez
szacunek dzieci do rodziców i uczucia rodzicielskie. Na podstawie przykładów biblijnych Ambroży wykazuje, że „zostajemy pouczeni, jak ma
wyglądać miłość rodziców i wdzięczność dzieci”144. Kaznodzieja precyzuje jednak: „Miłość do dzieci jest słodka, a gorące ich umiłowanie ponad wszelką słodycz, lecz często owa miłość ojcowska, jeśli nie zachowuje właściwej miary, szkodzi synom”145. Brak równowagi w okazywaniu
miłości w rodzinie prowadzi do negatywnych reakcji, niszczy osobowość faworyzowanego dziecka i rujnuje miłość pomiędzy rodzeństwem.
Dla Ambrożego ewangeliczne przykazanie miłości nie jest w
sprzeczności z odrzuceniem nieprzyjaciół. Nie tylko istnieje dobra miłość, ale także „właściwa nienawiść”146. „Podobnie, jak żywimy łaskawą
miłość dla sług Bożych i miłujemy naszych nieprzyjaciół, według słów
Pańskich, tak też możemy żywić właściwą nienawiść do nieprzyjaciół
Boga”147. Pasterz wspólnoty mediolańskiej precyzuje, że chodzi o „nienawiść względem niesprawiedliwości, nienawiść dla niewierności, nienawiść do podłości i nienawiść do marności tego świata”148. To nastawienie nie dotyczy więc człowieka, lecz zostają odrzucone jego wypaczone przekonania i złe postępowanie. Mediolański kaznodzieja przejmuje szereg wyrażeń z języka biblijnego149, stosowanych w kluczu retorycznym.

Por. J. Pałucki, Święty Ambroży jako duszpasterz w świetle ekshortacji pastoralnych, s. 161–162.
144 O Jakubie II,2,5.
145 O Jakubie II,2,5. Na temat nauk skierowanych do rodziców por. J. Pałucki,
Święty Ambroży jako duszpasterz w świetle ekshortacji pastoralnych, s. 62–65.
146 Biskup Mediolanu stosuje tutaj radykalny język biblijny, o znamionach semickich.
147 Homilia o Ps 118,13,28.
148 Homilia o Ps 118,13,28.
149 Hebrajczycy wyrażają się w sposób bardzo impulsywny, pełen energii, siły
i uczucia. Można podziwiać żar słowa rzucających gromy proroków. Por. T. Spidlik,
Duchowość chrześcijańskiego Wschodu, s. 29.
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Zdaniem Ambrożego wartość miłości podnosi fakt, że daje ona
także odpuszczenie grzechów150. Przypomniał więc scenę opisaną
w Ewangelii według świętego Łukasza oraz słowa, które Chrystus wypowiedział do jawnogrzesznicy, iż wiele się jej odpuszcza, gdyż wiele
umiłowała. „A i ty bardzo kochaj, aby ci wiele było odpuszczone”151 – zaleca wiernym.
Biskup Mediolanu podkreślał, że cnota czynnej miłości i miłosierdzia chrześcijańskiego ściśle powiązana jest ze sprawiedliwością, będąc
jakby jej równoważnikiem152. Podobnie jak sprawiedliwość nie może istnieć bez miłosierdzia, tak też nie ma prawdziwego miłosierdzia bez
sprawiedliwości. Ambroży przypominał jednak, że poczucie sprawiedliwości nie może ograniczać miłosierdzia153. Pouczał, że jeśli ktoś przyodzieje nagiego, to tak jakby samego siebie przyodziewał w sprawiedliwość. Twierdził zdecydowanie, że nic tak nie dodaje duszy chrześcijańskiej splendoru, jak miłosierdzie154. Nasz autor wzywał do czynienia miłosierdzia wobec wszystkich, bez względu na osoby, ale także przypominał o rozwadze, by nie dać się oszukać tym, którzy co prawda proszą
o pomoc, lecz w rzeczywistości jej nie potrzebują155. Można tu zatem
mówić o dwóch rodzajach czynnej miłości: sprawiedliwym oraz błędnym. Znając naturę ludzką biskup Mediolanu nawoływał, aby nie ulegać
zbyt pochopnie wzruszeniu czy współczuciu, by nie znaleźć się w sytuacji, że zamiast dobra czyni się zło. Nie wolno pomagać tam, gdzie jest
potrzeba raczej surowego i sprawiedliwego karania156. Wzywał również,
aby przy świadczeniu miłosierdzia zwracano uwagę na potrzeby ludzi
Ambroży wskazywał na postawę apostoła Pawła, któremu dzięki ogromnej
miłości zostały odpuszczone liczne grzechy dawnego prześladowcy Kościoła (por.
np. O ucieczce 9,53-54). Miłość uzdolniła go do czynów wielkich i heroicznych, aż do
oddania życia za sprawę Chrystusa.
151 Komentarz do Łk VI,22. Odnośnie do tego dzieła por. C. Corsato, La “Expositio
euangelii secundum Lucam” di sant’Ambrogio. Ermeneutica, simbologia, fonti (Studia
Ephemeridis Augustinianum 43), Rzym 1993.
152 Por. O śmierci cesarza Teodozjusza 26. Por. R. Iacoangeli, La catechesi escatologica
di S. Ambrogio, Salesianum 41 (1979), s. 403–417.
153 Por. O śmierci cesarza Teodozjusza 25.
154 Por. Obowiązki duchownych I,11.
155 Por. Obowiązki duchownych I,30.
156 Por. np. Homilia o Ps 118,50,25.
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starszych oraz arystokratów. którzy popadli w nędzę. Wstydzą się tego,
że znaleźli się w potrzebie, dlatego też należy im udzielać pomocy dyskretnie i delikatnie, by ich jeszcze bardziej nie pognębiać157. Nasz autor
nawoływał do czynienia miłosierdzia także wobec cudzoziemców, zdecydowanie zabraniając czynienia różnic, gdyż ten, kto czyni miłosierdzie
wobec wszystkich potrzebujących, nigdy nie zostanie pozbawiony pomocy od Boga i ludzi158. Ambroży z wielkim uporem wzywał do czynienia dobrych dzieł159 bez względu na to, czy są one owocem miłości, cnoty miłosierdzia, gościnności czy sprawiedliwości. Pouczał, że dziełami
miłości człowiek świadczy o swej wierze160, natomiast tam, gdzie zmniejsza się ich liczba, tam zaczyna się grzech161.
Fakt, że wielki biskup Mediolanu zwracał uwagę na miłość i miłosierdzie rodzące się z powinności względem rodziny, Kościoła i społeczności, nie przyćmił idei źródła miłości, znajdującego się w Bogu. Miłość
jednoczy Osoby Trójcy Przenajświętszej, wyjaśnia Ambroży cesarzowi
Gracjanowi: „Jak jedna jest miłość Ojca i Syna, tak samo rozlewa się ona
za sprawą Ducha Świętego”162.
Kazań biskupa Ambrożego słuchał uważnie św. Augustyn (zm.
430 r.)163. Niewielu ludzi wywarło tak głęboki i trwały wpływ na dalsze
pokolenia jak ten właśnie autor164. Spuścizna pisarska Augustyna z Hippony zachowała się nieomal w całości, a dzieła wielkiego Hippończyka były
starannie przepisywane w starożytności i chętnie czytane. Do dziś na półkach księgarskich, niekoniecznie w specjalistycznych działach, znaleźć
można Wyznania i Państwo Boże Augustyna165. Miejsce, gdzie żył i działał
Por. Obowiązki duchownych I,30.
Por. Obowiązki duchownych III,7.
159 Por. List 36,26.
160 Por. O wierze IV,7.
161 Por. List 36,16.
162 O Duchu Świętym I,12.
163 Na temat wzajemnych relacji Ambrożego i Augustyna por. A. Pincherle,
Ambrogio ed Agostino, Augustinianum 14 (1974), s. 385–407.
164 Por. C. Boyer, S. Agostino, w: P. Paschini (wyd.), Enciclopedia Cattolica, tom 1,
Watykan 1949–1954, kol. 519.
165 Warto wspomnieć o dwóch ważnych monografiach popularyzujących tę wielką
postać: A. Trapé (tłum. J. Sulowski), Święty Augustyn. Człowiek – duszpasterz – mistyk,
Warszawa 1987; P. Brown (tłum. W. Radwański), Augustyn z Hippony, Warszawa 1993.
157

158

Miłość i jej przejawy w relacjach międzyludzkich

225

ten wielki syn północnoafrykańskiej ziemi, to swoisty mikrokosmos odzwierciedlający sytuację całego świata łacińskiego166. Stąd też jego biskupie słowo rozszerza swe oddziaływanie na wszystkie Kościoły
Afryki i Kościół powszechny, sięgając daleko poza czas życia Augustyna. Twórczość pisarska tego autora obejmowała szeroki zakres zagadnień: od teologii po historię, przechodząc przez eklezjologię, egzegezę,
liturgię, moralność, filozofię, dialog z poganami w przeddzień upadku
Rzymu lub urzędnikami cesarskimi w najgorętszych momentach walki
z błędami donatystów. Przeniknięty Pawłowym pragnieniem, aby być
„wszystkim dla wszystkich” (por. 1 Kor 9,22), pomimo licznych obowiązków duszpasterskich i administracyjnych, Augustyn potrafił zwrócić się do każdego, jakby on właśnie był najważniejszy. W imponującym
dorobku pisarskim Augustyna, zaliczanego do najznakomitszych i najpłodniejszych autorów starożytnych, jest bardzo wiele stronic poświęconych kwestii miłości. Sławny biskup Hippony mówi o miłości (amor), miłosierdziu (caritas) i umiłowaniu (dilectio)167. Miłość ma dla niego absolutne pierwszeństwo. „Miłość jest słodkim słowem, lecz jeszcze słodszym czynem. Nie możemy zawsze mówić o miłości… O niczym lepszym mówić nie możemy. Choć nie możemy stale mówić o miłości, to
jednak trzeba stale ją praktykować”168. Ona jest także rysem charakterystycznym synów światłości. „Żaden z darów Bożych nie jest bardziej doskonały niż ten dar miłości. On jeden pozwala rozróżnić synów królestwa i synów wiecznego zatracenia. Duch Święty daje również i inne dary, lecz bez miłości nie służą one na nic. Komu Duch Święty nie udzieli
tego, że stanie się on miłośnikiem Boga i bliźniego, ten nie zostanie
przeniesiony z lewicy na prawicę”169.
Według tego wielkiego Doktora Kościoła naukę o miłości znajduje
się na stronicach Biblii, w przypowieściach i faktach. Teksty natchnioPor. A.G. Hamman (tłum. M. Stafiej-Wróblewska i E. Sieradzińska), Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna, Warszawa 1989.
167 Por. poszczególne hasła wg C. Mayer (wyd.) – K.H. Chelius (red.), Augustinus-Lexikon, tom 1, Bazylea 1986–1994. Także G. Bardy, Amour et charite,
Bibliotheque Augustinienne 35 (1959), s. 529–531 (z bibliografią).
168 Homilie na Pierwszy List św. Jana 8,1. Odnośnie do kwestii miłości u Doktora
Łaski por. G. Berschin, S. Agostino. Il significato dell’amore, Rzym 1985.
169 Homilie na Pierwszy List św. Jana 8,1.
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nych ksiąg, które Augustyn wyjaśniał z zaangażowaniem i wyczuciem,
inspirowały go bardzo mocno. Bywało jednak, że zagadnienia, które
uważał za pożyteczne dla pouczenia wiernych, niekoniecznie musiały
być mu bliskie. Inaczej jest w stosunku do cnoty miłości i jej realizacji.
Najwięcej pouczeń dotyczących tej kwestii i postępowania w jej duchu
znaleźć można w homiliach wielkiego Hippończyka170. Przemawiał on
tak, by „uczyć, zachwycać i wzruszać”171. Gdy w trakcie kazania172 dotykał tematu miłości Boga i bliźniego, przechodził sam siebie. Wówczas
bowiem docierał do samego sedna wiary, rdzenia życia chrześcijańskiego. Augustyn wskazuje na miłość jako na regułę postępowania dla każdego chrześcijanina. Bez niej wszystko traci sens. Sam Augustyn tak
o tym mówi: „Bracia, nie mogę się nasycić mówieniem o miłości w imię
Chrystusowe”173. Wyznaje także: „Im dłużej mówię o miłości, tym mniej
czekam końca niniejszego Listu (Jana apostoła)”174. Dlatego też nie dziwi
fakt, że komentarz do Pierwszego Listu św. Jana należy do arcydzieł Augustyna, skoro jego głównym wątkiem jest miłość braterska175.
Zasada pierwszeństwa w miłości jest głównym kryterium interpretacyjnym nie tylko Pierwszego Listu Janowego, ale całego natchnionego
tekstu Biblii. Przywoływanie słów 1 J: „Bóg jest miłością” pozwala uwydatnić, w jaki sposób Bóg, którego nie da się dojrzeć oczyma ciała, objawia się. Wyrażenie Janowe jest uważane przez Augustyna za największą
pochwałę miłości, którą można znaleźć w Biblii. Augustyn stawia sobie
jednak problem, jak połączyć z tym wyrażeniem słowa z tego samego

Por. A. Nygren, Eros e agape, s. 453–570.
O nauce chrześcijańskiej 12,27. Augustyn był świadomy wagi posługi słowa.
Uczył więc słuchacza by zrozumiał, starał się „zachwycić, żeby utrzymać jego
uwagę…, wzruszyć, aby go pobudzić do działania” (tamże).
172 Kazania Augustyna były prawdziwymi wydarzeniami chrześcijańskiej starożytności, a ich stenogramy roznosiły słowo biskupie w przestrzeni i w czasie daleko poza wiernych w Kościele w Hipponie.
173 Homilie na Pierwszy List św. Jana 8,1. Por. P. Agaesse, La conscience de la charité
fraternelle d’après les Tractatus in Primam Johannis de Saint Augustin, Revue des études
augustiniennes 1 (1955), s. 1–20.
174 Homilie na Pierwszy List św. Jana 8,1.
175 Por. D. Didenberg, Carità fraterna e amore di Dio in S. Agostino, Parole Spirito e
Vita 11(1985), s. 253–264.
170
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listu, że miłość jest z Boga176. Znajduje odpowiedź dzięki refleksji egzegetycznej i doktrynalnej. Bóg jest miłością i ona pochodzi od Niego, gdyż
należy ją identyfikować z Duchem Świętym. Jest On miłością, która stała
się osobą. Duch Święty jest Bogiem, jest Miłością, jest Darem. Duch
Święty daje miłość. „A więc Ducha Świętego oznaczają słowa: «Bóg jest
miłością». Zatem Duch Święty, Bóg pochodzący z Boga, kiedy zostaje
dany człowiekowi, rozpala w nim miłość ku Bogu i bliźnim, będąc sam
miłością. Istotnie, człowiek nie ma czym Boga miłować, jeśli nie otrzyma
tego od Boga. I nie z innych racji Duch Święty właściwie zwie się Darem, jak z racji miłości. (...) Zatem miłość, która jest z Boga i jest Bogiem,
w ścisłym znaczeniu jest Duchem Świętym… Przez Dar należy rozumieć właśnie miłość, która doprowadza do Boga, lecz której żaden inny
dar do Boga nie doprowadza”177. Augustyn ukazuje Chrystusa, który
wzywa nas do wstąpienia w tajemnicę miłości178. Przedstawia przy tej
okazji obrazowy schemat, według którego Trójcę można ukazać przez
analogię do kochającego, kochanego i miłości, przez ów płomień miłości,
jakim są Ojciec, Syn i Duch Święty, wzywający nas do wejścia w tajemnicę ich miłości, której źródłem jest sam Ojciec. „Przez podobieństwo zbliżamy się do Boga, a przez niepodobieństwo oddalamy się od Niego”179,
zauważa Hippończyk. Podkreśla przy tym, że owo podobieństwo należy

Por. C. Riggi, “Dio e amore” nell’esegesi di Agostino d’Ippona, Parole Spirito
e Vita 10 (1984), s. 253–264.
177 O Trójcy Świętej XV 18,31-32.
178 Przyjście Chrystusa na świat jest największym dowodem miłości Boga do
ludzkości. Bóg przekazuje człowiekowi swą miłość, bowiem „«Miłujmy Boga, bo On
nas pierwej umiłował» (1 J 4,19). Jak mogliśmy Go miłować, gdyby On nas pierwej
nie umiłował? Przez miłość staliśmy się Jego przyjaciółmi. On jednak umiłował nas
jako nieprzyjaciół, abyśmy właśnie w ten sposób stali się Jego przyjaciółmi. On nam
pierwej okazał miłość i udzielił łaski, abyśmy Go kochali. Nie kochaliśmy Go jeszcze.
Miłość jednak uczyniła nas najpierw pięknymi… Jaka miłość czyni nas pięknymi?
Bóg jest zawsze piękny i nigdy się nie zmienia. On, zawsze piękny, pierwszy nas
ukochał. Darował swą miłość nam brzydkim i wstrętnym. Nie po to nas ukochał, by
nas brzydkich zostawić, lecz by nas zmienić i pięknymi uczynić. A w jaki sposób staniemy się pięknymi? Przez miłość Tego, który zawsze jest piękny. W tej samej mierze, w jakiej wyrasta miłość, wzrasta i piękność, albowiem miłość jest pięknością duszy” (Homilie na Pierwszy List św. Jana 9,9).
179 O Trójcy VI, 3, 12.
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rozumieć w ten sposób, że człowiek stał się obrazem Jednego Boga –
Trójcy Świętej180.
W Homiliach na Pierwszy List św. Jana zawarte jest to słynne stwierdzenie: „Czyny ludzkie tylko miłością różnią się pod względem swej
wartości. Niejeden czyn wygląda zewnętrznie na dobry, choć nie wyrasta z korzenia miłości. Podobnie i kwiaty mają ciernie. Niejeden czyn
wygląda na surowy i twardy, choć dokonuje się go dla wychowania,
z pobudki miłości. Dlatego polecamy ci jedno krótkie zdanie: Kochaj
i czyń, co chcesz!”181. To znana i powtarzana formuła, wspaniale wyrażająca istotę moralności chrześcijańskiej, oczywiście pod warunkiem jej
właściwego rozumienia. W rzeczywistości to doskonała miłość Boga
sprawia, że każdy z aktów dokonanych pod jej wpływem jest nieomylnie dobry. O. Henri de Lubac SJ komentuje w ten sposób słynną wypowiedź biskupa Hippony: „«Kochaj i czyń, co chcesz» – powiedział Augustyn – o ile kochasz wystarczająco, by we wszystkim. co robisz, kierować się miłością... Lecz nie uznaj nazbyt szybko, że wiesz co to kochać”182. Chociaż zdanie św. Augustyna łatwo spłycić, wskazuje ono na
fakt, że miłość i wolność to dwa bliskie sobie określenia. Miłość wskazuje
jednoznacznie granice dobra i zła, nawet jeśli zdanie biskupa Hippony
„Kochaj i czyń co chcesz” odczytywane jest inaczej i tłumaczone opatrznie. Nierzadko sądzi się przecież, że być wolnym to czynić to, na co ma
się ochotę w danym momencie. Szczególnie ludzie młodzi i uważający
się za postępowych twierdzą, że w ich świecie nie muszą istnieć żadne
normy moralne. Tymczasem trzeba bronić nie tylko wartości moralnych,
ale idei wewnętrznego uporządkowania człowieka183. Miłość dojrzewa
do pełni, gdy przekraczając swe ograniczenia, potrafi dostrzec drugiego
człowieka, wyjść mu na spotkanie184. Św. Augustyn mówi w tym kontekście o sile miłości, która czyni wewnętrznie pięknymi185. Miłość wyzwala od zmęczenia, zniechęcenia, rozpaczy, od utraty nadziei. Uwalnia
Por. J. Moltman, Bóg w stworzeniu, Kraków 1995, s. 397.
Homilie na Pierwszy List św. Jana 7,8.
182 H. de Lubac, Sur les chemins de Dieu (Foi Vivante 22), Paryż 1962, s. 184.
183 Por. R. Bodej, Ordo amoris, Bolonia 1991.
184 Por. A. Clerici, Ama e fa’ quello che vuoi, Palermo 1991. Opracowanie zawiera
bardzo bogatą bibliografię.
185 Biskup Hippony był bardzo wyczulony na wartość piękna.
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też od bolesnej przeszłości, jaką stanowi grzech, i od wszelkiego lęku.
Augustyńska wizja człowieka była nacechowana dramatyzmem: człowiek musi walczyć, by ocalić swoje człowieczeństwo i zachować przyjaźń z Bogiem. Jeśli miłość Boga przychodzi do niego, to konkretnie, by
go przemienić według obrazu Boga – miłości. Obraz Boga stanowi jednocześnie fakt i program, jak również dar oraz wezwanie186.
W obliczu miłości dosłownie rozkwita wolność człowieka. Miłość
nadaje bowiem nie tylko sens ludzkiej wolności, lecz także dodaje siły,
motywuje, czyni zdolnymi do niezwykłej wytrwałości, odwagi, nadziei
i wierności. Człowiek, który kocha i jest kochany, staje się kimś zdolnym
do heroizmu, do wzniesienia się na takie szczyty wolności, które nie są
osiągalne w żaden inny sposób. Miłość wyzwala od zmęczenia, zniechęcenia, rozpaczy, od utraty nadziei. Miłość wyzwala od bolesnej przeszłości, od lęku, niezdecydowania, egoizmu, rezygnacji. Miłość jest doskonałym wypełnieniem ludzkiej wolności i właśnie dlatego święty Augustyn
odważa się powiedzieć: „Kochaj i czyń, co chcesz”. Ojcowie Kościoła z
pewnością podpisaliby się pod definicją podaną przez świętego Tomasza z Akwinu (zm. 1274 r.): „Doskonałość życia chrześcijańskiego mieści
się w miłości”187.

186
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Por. J. Salij, Rozmowy ze św. Augustynem, Poznań 1985, s. 20.
Summa teologiczna II-II, q.184,1.
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THE CHARITY AND ITS MANIFESTATION IN HUMAN RELATIONS.
THE PERSPECTIVE OF THE ANCIENT CHURCH (II–V CENTURY)
This article tries to observe the evolution in the usage of the terms for charity –
love and its adjustment to the high conceptions of divine revelation. The spirit of
Christian agape did not arise in a vacuum but took its inspiration from the Ancient
Testament and the teaching of Christ. The Lord calls the commandment of love
which He gave to His disciples a new commandment (John 13:34). It was a new
teaching for the ancient world. The present article gives a survey of the various interpretations and elaborations of the Christian term agape. This term has been expounded on by many Christian writers in a specifically Christian context. Writers as
well as Fathers of the early Church were always ardent apologists of charity in all its
forms. In the sub-apostolic period, the charity was seen in the context of the unity
and the Christian self-definition. Instead the Apologists confront the evangelic ideal
with the variegated and complex atmosphere in which they live. The Alexandrian
writers like Clement and Origen analyze the concept of Eros – agape and meditate its
mystery. Especially Origen derives from the Bible a large part of his inspiration and
conceptions. In the post-Nicean Fathers we can see that the charity did not lend to
precise and clear descriptions as theological and doctrinal definitions. The love of the
neighbor animates moral life of faithful and with the aid of charity it becomes benevolent, disinterested, and generous, bringing forth friendship and communion. In
monastic spirituality love – charity appears important for formation and perfection,
because it offers a close relationship with God. The monks developed the practice of
assistance to poor, according to unconditional and self-sacrificing charity. St.
Ambrose described the love in all its aspects, with emphasis of God’s love to men. In
his calls to charity he does not forget any category of persons. St. Augustine of Hippo
demonstrates the unique ability to treat different problems with clarity and sharpness. The Bishop of Hippo believed caritas to contain not only agape but also the
Greek idea of eros, because he thought it includes the human desire to be like God. St.
Augustine indicated the demands of Christian love. The charity binds all virtues together in perfect harmony and gives them order. Charity purifies and raises human
love to the perfection of God’s love.
Translated by Mieczysław Paczkowski

Marcin Cholewa, Marek Gilski
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

MIŁOWAĆ CAŁYM UMYSŁEM (Łk 10, 27).
POZNAWCZY WYMIAR MIŁOŚCI
Gdyby z literatury pięknej wykreślić problematykę miłości, niewiele
by pozostało. Gdyby nie miłość, z pewnością inaczej wyglądałyby poezja
i proza. Można także przypuszczać, iż najstarsze zdanie zapisane w języku polskim: daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj, które wypowiedział mąż
do pracującej żony, zostało zainspirowane miłością1. O miłości można
pisać wiele, pięknie, wzruszająco, głęboko. Powstaje jednak podstawowe
pytanie, czy o miłości można pisać naukowo? Czy naukowa refleksja nie
niszczy miłości, czy jej nie upraszcza?
Wojciszke pisał przed laty, że spojrzenie na miłość z punktu widzenia nauki rodzi dwie zasadnicze wątpliwości. Pierwsza dotyczy tego,
czy naukowa analiza zjawiska miłości nie jest pewnego rodzaju profanacją. Chodzi o to, czy uczucie, które z samej swojej istoty nie poddaje się
racjonalistycznej analizie, powinno być takiej poddawane. Dla wielu miłość jest i powinna pozostać sprawą serca, a nie rozumu. Po namyśle sam
jednak dodaje, że racjonalne rozmyślanie nad miłością nie musi jej niszczyć. Druga wątpliwość pojawia się ze względu na to, że miłość ze swojej natury jest specyficzna i niepowtarzalna, natomiast istotą nauki jest
poszukiwanie ogólnych prawidłowości. I tu jednak dodaje, że choć nasze
przeżywanie miłości jest w pewnym sensie niepowtarzalne, to jednak te
niepowtarzalności muszą w pewnym sensie się pokrywać, sprowadzać
do jakiegoś wspólnego mianownika2.
Jak zatem się wydaje, można, a nawet powinno się snuć naukowe
refleksje na temat miłości. Takie jest też usprawiedliwienie powstania
Zdanie pochodzi z Księgi Henrykowskiej, która została napisana w opactwie
Cystersów w Henrykowie przez opata Piotra około 1270 roku. Miał je wypowiedzieć
mąż do swojej żony, gdy ta pracowała przy ręcznych żarnach. B. Walczak, Zarys dziejów języka polskiego, Wrocław 1999, s. 63–64.
2 B. Wojciszke, Najważniejszy wymiar: miłość, w: J. Kozielecki, Człowiek wielowymiarowy, Warszawa 1998, s. 291.
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niniejszego artykułu. Chodzi w nim o zwrócenie uwagi na jeden z istotnych, choć jak się wciąż wydaje, mało akcentowany aspekt miłości. Problem dotyczy jej poznawczego wymiaru. Inspiracją do powstania tekstu
było biblijne sformułowanie przykazania miłości, które zwraca wyraźnie
uwagę na ważną dla miłości problematykę umysłu: Będziesz miłował Pana
Boga swego (…) całym swoim umysłem (Łk 10, 27). Na czym polega miłość
umysłem, jakie są jej wymiary, jak umysł wzbogaca problematykę miłości – to główny problem artykułu. Kolejność podjętych zagadnień będzie
następująca. Najpierw przedstawione zostaną dwa psychologiczne podejścia do problematyki miłości ze szczególnym uwzględnieniem w nich
wymiaru poznawczego. Następnie przedstawiona zostanie rola wybranych procesów poznawczych w problematyce miłości. W trzeciej zaś
części zostanie przedstawiona biblijna koncepcja miłości umysłem.

1.

Miłość w perspektywie psychologii

Aby podkreślić, że naukowe zajmowanie się miłością nie dla wszystkich psychologów jest oczywiste, a jednocześnie przyjrzeć się jej psychologicznemu określeniu, spójrzmy na definicję miłości, którą można znaleźć w Słowniku psychologii. Jej autor, nim dojdzie do sedna zagadnienia,
pisze tak:
„Psychologowie postąpiliby najmądrzej, gdyby zrzekli się odpowiedzialności za analizę tego terminu i pozostawili to zadanie poetom;
cały ten kłopotliwy bałagan, który zawdzięczamy brakowi rozsądku
i nadmiarowi odwagi można jednak spróbować skodyfikować”3.
Dalej zaś autor podaje pięć znaczeń terminu miłość: 1. intensywne
uczucie sympatii i przywiązania do rzeczy lub osób, 2. trwałe uczucie
żywione do jakiejś osoby, połączone z pragnieniem przebywania z nią
i troską o jej szczęście i zadowolenie, 3. stan uczuciowy określany jako
przeciwieństwo nienawiści, 4. emocja podatna na sublimację i hamowanie, 5. odpowiednik Erosa i instynktownej siły bliskiej4. Nie zniechęcając
się opinią, że naukowa analiza miłości nie jest drogą najmądrzejszą, kontynuujmy analizę zagadnienia.
3
4

A. Reber, Słownik psychologii, Warszawa 2000, s. 372.
Tamże, s. 372–373.
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Jeśli miłość to trwałe, intensywne uczucie sympatii, przywiązania,
połączone z chęcią wspólnego życia i troską o szczęście drugiej osoby, to
zgodzić się trzeba z myślą M. Grzywak-Kaczyńskiej, że miłość zajmuje
centralne miejsce w życiu człowieka, że nadaje mu sens, jest głównym
dynamizmem motywującym jego zachowanie się i stanowi siłę, która
organizuje jego życie i osobowość5. Spójrzmy zatem na dwa sposoby ujmowania przez psychologię zagadnienia miłości. Pierwszy sytuuje ją
w płaszczyźnie refleksji o postawach. Drugi jest interesującą i popularną
współcześnie trójskładnikową teorią miłości zaproponowaną przez
Sternberga.
1) Miłość jako postawa. W psychologii można znaleźć wiele, często
bardzo różnych, definicji postaw6. Nie miejsce tu na szerszą analizę tego
zagadnienia. Niemniej, aby spojrzeć na miłość jako na postawę człowieka, konieczne jest przywołanie jej najpopularniejszych określeń. To pozwoli wyróżnić w postawie istotne elementy, które są ważne w poznawczym wymiarze miłości.
Wojciszke rozumie postawę jako względnie trwałą tendencję do pozytywnego lub negatywnego wartościowania jakiegoś obiektu, (osoby)
przez człowieka7. Gołąb utrzymuje, że postawa jest trwałą, ewaluatywną
reprezentacją poznawczą określonego obiektu (osoby)8. Jedna zaś z najpopularniejszych definicji w literaturze światowej autorstwa Eagly i Chaiken
wskazuje, że postawa to psychologiczna tendencja, która jest wyrażana
przez ocenianie określonej rzeczy (osoby) z pewnym stopniem przychylności lub nieprzychylności9.
Patrząc syntetycznie na te określenia, można dojść do wniosku, że ta
różnorodność ma coś wspólnego, chodzi o podstawowe komponenty
postawy: poznawczy (przekonanie, wiedza, opinia danej osoby), afekM. Grzywak-Kaczyńska, Psychologia dla każdego, Warszawa 1975, s. 128.
M. Cholewa, Strukturalizm i funkcjonalizm w podejściu do definicji postaw, „Analecta Cracoviensia” 40 (2008), s. 15–32; D. Krok, Perswazja w przekazie religijnomoralnym, Opole 2005, 35–41.
7 B. Wojciszke, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2002,
s. 181.
8 A. Gołąb, Selektywne zapamiętywanie informacji jako wskaźnik postaw moralnych,
Warszawa 1999, s. 172–174.
9 A. Eagly, S. Chaiken, Attitude. Structure and function, w: The handbook of social
psychology, red. D. Gilbert, S. Fiske, G. Lindzey, t. 1, New York 1998, s. 269.
5

6
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tywny (wydźwięk emocjonalny lub uczucie), ewaluatywny (ocena pozytywna lub negatywna), motywacyjny (dyspozycja do działania). O ile
istnieje jednak spór o to, który z tych komponentów uznać należy za
najważniejszy10, to z punktu widzenia naszych analiz element poznawczy jest szczególnie interesujący.
Skoro więc miłość jest postawą, to zawiera ona w sobie wymienione
wcześniej komponenty, w tym także: wiedzę, przekonania, opinie. O nich
zatem można mówić jako o wymiarach miłości. Choć to na pozór dziwnie
brzmi, miłość jest szczególnym rodzajem nabytej struktury naszego
umysłu, którą określamy pojęciem „reprezentacja poznawcza”. Reprezentacja poznawcza to, obrazowo mówiąc, pewna mapa, szkic, plan,
uogólnienie doświadczanej zewnętrznej rzeczywistości, ale także wewnętrznej, jak chociażby nasze emocje11.
W tym kontekście, jak zauważa Gołąb, w naszym umyśle istnieje
wewnętrzna reprezentacja, a dokładniej zbiór wewnętrznych reprezentacji, także reprezentacji emocji i ocen, jakie w ciągu życia określony
obiekt (osoba) w nas wzbudzał12. Te schematy wyznaczają sposób naszego spostrzegania, działania, a przede wszystkim myślenia. Odpowiadają za nasz kontakt ze światem i jednocześnie nakładają na niego pewien sens13. A tak przecież można powiedzieć o miłości i pełnionych
przez nią funkcjach.
2) Trzyskładnikowa teoria miłości Sternberga14. Sternberg wyróżnił w miłości trzy ważne wymiary: intymność, namiętność i zobowiązanie.
Przez intymność rozumie on pozytywne uczucia i towarzyszące im
działania, które wywołują przywiązanie, bliskość, wzajemną zależność.
Można ją także rozumieć jako: chęć dbania o dobro drugiego człowieka,
przeżywanie szczęścia w obecności jego osoby i z jej powodu, szacunek,
zrozumienie, dzielenie się przeżyciami, dawanie i otrzymywanie uczuciowego wsparcia. Namiętność określa jako zbiór silnych emocji pozytywnych i negatywnych, takich jak: zachwyt, pożądanie, radość, ból,
A. Reber, Słownik..., s. 526–527.
T. Maruszewski, E. Ścigała, Emocje, aleksytymia, poznanie, Poznań 1998, s. 52–53.
12 A. Gołąb, Selektywne zapamiętywanie..., s. 172–174.
13 P. Francuz, Rozumienie przekazu telewizyjnego, Lublin 2002, s. 27–30.
14 R. Sternberg, A triangular theory of love, „Psychological Review” 93 (1986), s.
119–135.
10

11
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niepokój, zazdrość, tęsknota. Zobowiązanie zaś definiuje jako decyzje, myśli i działania ukierunkowane na przekształcenie relacji miłosnej w trwały
związek oraz utrzymanie tego związku mimo przeszkód. Co bardzo
istotne, namiętność pozostaje prawie zupełnie poza naszą kontrolą, intymność poddaje się jej do pewnego stopnia, zobowiązanie zaś jest podatne na świadomą kontrolę15. To bardzo ważny wymiar miłości, w nim
ogniskuje się jej poznawczy charakter.
Działanie, które pozwala podtrzymać miłość, wymaga przede
wszystkim myślenia i mądrości osób. Myślenie i mądrość, choć zwykle
słabo kojarzą się nam z miłością, o której panuje przekonanie, że powinna dziać się niejako sama, są jej kluczowym wymiarem. Nie można widzieć miłości romantycznej jako jedynej jej postaci wartej przeżycia. To
skutek złudzenia, że myślenie zabija uczucia. W rzeczywistości tak nie
jest, myślenie je wzbogaca, pokazując tkwiące w nich możliwości. Zdanie się na samo odczuwanie, bez aspektu myślenia, jest drogą do pustego związku. Sterowanie zaś myśleniem stwarza szansę trwania związku
w formie przyjacielskiej16.

2. Miłość w perspektywie poznania
Przyjrzyjmy się teraz niektórym poznawczym wymiarom naszego
funkcjonowania, które odpowiadają tak zasygnalizowanemu rozumieniu
miłości. W naszym poznawczym funkcjonowaniu kluczową rolę odgrywa myślenie. Skoro miłość ma wymiar poznawczy, nie można zatem
mówić o miłości w oderwaniu od myślenia. Z punktu widzenia psychologicznego myślenie to specyficzny proces łączenia elementów poznawczej reprezentacji świata (a zatem tego, co aktualnie znajduje się w naszym umyśle – obrazów, pojęć, sądów, reprezentacji emocji, na powstanie których istotny wpływ miały wcześniejsze procesy percepcyjne)
w dłuższe ciągi. Mówiąc najogólniej, chodzi o zjawisko tworzenia i przetwarzania informacji17.
B. Wojciszke, Psychologia miłości, Gdańsk 2010, s. 9–35.
Tamże, s. 39.
17 E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, Psychologia poznawcza, Warszawa 2006,
s. 420.
15

16
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Myślenie umożliwia tworzenie jakościowo nowych treści, pozwala
na wyjście poza zmysłowo obserwowalny świat. Co bardzo istotne, tak
rozumiane myślenie jest narzędziem uniwersalnym, to znaczy pozwala
interpretować wszystkie sytuacje, realne i nierealne, konkretne i abstrakcyjne, dobrze i słabo znane18.
Aby było to możliwe, konieczne jest pogrupowane informacji, by
można było na nie reagować na podstawie ich wzajemnych podobieństw, a nie wyjątkowości. Dlatego kluczową rolę w myśleniu, a zatem
i w miłości pełnią pojęcia. Przekształcają one surowe, jednostkowe dane,
które pochodzą ze zmysłów, w pewne całości19.
Umiejętność tworzenia pojęć możliwa jest dzięki obserwacji świata.
Bez kontaktu z rzeczywistością nie bylibyśmy w stanie utworzyć pojęć.
Po drugie, pojęcia ujmują istotę zjawiska, pozwalają na oderwanie się od
konkretów, umożliwiają wejście na inny poziom, na poziom abstrakcji.
Z tego powodu, choć czasami nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie takiej rzeczywistości, możemy o niej z powodzeniem orzekać, ujmować ją
naszym umysłem, poznawać20.
W poznawczym aspekcie miłości ważna jest też analogia. Analogia
jest szczególnym przypadkiem podobieństwa dostrzeganego między
dwoma różnymi zjawiskami lub obiektami. Nie chodzi jednak o zwykłe
podobieństwo tych zdarzeń pod względem niektórych cech21. Strategia
wnioskowania przez analogię oznacza więc pewien heurystyczny schemat. Polega on na zastosowaniu określonych metod, schematów w nowej, podobnej sytuacji problemowej. Metoda ta nie ma w sposób jednoznaczny określonych wszystkich swoich kroków myślowych, gdyż sto-

J. Bruner, Poza dostarczone informacje. Studia z psychologii poznawania, Warszawa 1978, s. 378–411; D. Krok, Przetwarzanie informacji werbalnych i wokalnych w odbiorze
komunikatów perswazyjnych, „Przegląd Psychologiczny” 50 (2007), nr 1, s. 117–136.
19 J. Russell, G. Lemay, Pojęcia dotyczące emocji, w: Psychologia emocji, red. M. Lewis, J. Haviland-Jones, Gdańsk 2005, s. 617–633.
20 M. Cholewa, Poznawanie Boga naturalnym światłem rozumu, „BielskoŻywieckie Studia Teologiczne” 11 (2010), s. 45–46.
21 A. Falkowski, Decyzja, analogia i wiedza: podejście konstruktywistyczne, w: Psychologia umysłu, red. Z. Piskorz, T. Zaleśkiewicz, Gdańsk 2003, s. 119–120.
18
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suje zasadę efektywnych skoków myślowych, nie zawsze gwarantując
poprawne rozwiązanie problemu22.
Zauważono też, że posługiwanie się analogiami w myśleniu jest
ważnym instrumentem poznania, zwłaszcza twórczego, gdyż pozwala
m.in. na tworzenie i uzupełnianie wiedzy w systemie poznawczym. To
zaś, w jaki sposób przebiega u poszczególnych osób czynność myślenia
analogicznego, zależy od środowiska społecznego i kulturalnego, w którym dana osoba żyje, od jej osobistych doświadczeń, od etapu rozwoju23.
Przykładów myślenia opartego na ujmowaniu związków analogii
można podawać bardzo wiele. W sytuacjach życia codziennego bardzo
często wnioskujemy przez analogię, przewidując zachowania znajomych
ludzi, zjawisk lub stanów rzeczy. W oparciu o nie możemy także wnioskować o przeżyciach i stanach psychicznych innych ludzi24.
W oparciu o zmysłowe, empiryczne doświadczenia można wysnuwać wnioski na temat tego, co przekracza materię i jest sferą ducha. Analogia umożliwia refleksję na temat tego, co transcendentalne, co jest sferą
symboli, metafor, ale także i miłości. Rozumowanie z analogii, podobnie
jak proces tworzenia pojęć, umożliwia w pewnym sensie to, co wnosi
proces ewolucji w świat przyrody, pozwala na uzyskiwanie nowych jakości poznawczych. Analogia wzbogaca wiedzę o nowe horyzonty, nowe treści, daje możliwość wyjścia „poza wcześniej dostarczone nam informacje”. Żadne inne rozumowanie nie jest tak plastyczne i nie daje tylu
możliwości poznawczych szczególnie w sferze zjawisk niedostępnych
empirii25.
Początek XXI wieku w psychologii wiąże się między innymi ze
związaniem w jedno serca i rozumu, z ukazaniem, że „chłodny” rozum
nie istnieje. Trudno zaprzeczyć, że doświadczamy emocji i myślenia,
uczuć i oceniania, i że są to różne procesy. Wiążą się one jednak w ludzkiej świadomości i jedno wpływa na drugie. Zanim dojdzie do decyzji,

A. Biela, Psychologiczne podstawy wnioskowania przez analogię, Warszawa 1981,
s. 132–133.
23 Tamże, s. 286.
24 Tamże, s. 5–6.
25 M. Cholewa, Poznanie Boga..., s. 49.
22
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sądu, zachodzi wiele procesów afektywnych, związanych z wartościowaniem. Trafnie tę rzeczywistość oddaje tytuł książki: Serce w rozumie26.
Rozumowanie jest czynem człowieka. Pierwszym ogniwem wszystkich przyczynowo-skutkowych łańcuchów jest myślenie. Ponieważ jest
czynem człowieka, może być dobre lub złe27. Źródłem dobra i zła jest
myśl, ona zmienia świat z moralnie neutralnego w świat przeniknięty
wartościami, przeniknięty miłością28. Co ciekawe, istnieje analogia pomiędzy wnioskami płynącymi ze współczesnych rozważań psychologicznych a hebrajską antropologią, która w pojęcie serca wpisywała element racjonalny: myśli, zamiary, decyzje.

3. Biblijne rozumienie pojęcia „miłość umysłem”
A teraz w perspektywie funkcjonowania naszych procesów poznawczych, które odpowiadają także za to, co nazywamy miłością, spójrzmy na
zawarte w Nowym Testamencie przykazanie miłości Boga. Zawiera ono
znaczącą nowość w stosunku do jego wersji starotestamentalnej. Chociaż
bowiem już Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 6, 5) nakazuje miłować
Boga, to jednak nie akcentuje w tym kontekście w sposób odrębny wymiaru poznawczego. Stary Testament podkreśla, że miłość Boga ma się
dokonywać całym sercem (gr. kardia, hebr. lew), całą duszą (gr. psyche,
hebr. nefesz) i całą mocą (gr. dynamis, hebr. od)29. Głoszenie Jezusa poszerza tę perspektywę o wyraźne wyodrębnienie kategorii poznawczych.
Miłość ma zatem obejmować nie tylko całe serce (kardia), całą duszę (psyche), całą moc (ischys), lecz także całą sferę poznawczą (dianoia).

A. Kolańczyk, A. Fila-Jankowska, M. Pawłowska-Fusiara, R. Sterczyński, Serce w rozumie. Afektywne podstawy orientacji w otoczeniu, Gdańsk 2004, s. 11; A. Kolańczyk, Czuję, myślę, jestem. Świadomość i procesy psychiczne w ujęciu poznawczym, Gdańsk
1999, s. 140–147.
27 M. Heller, Teologia i Wszechświat, Tarnów 2009, s. 113.
28 M. Heller, Moralność myślenia, Tarnów 1993, s. 7–25.
29 Księga Powtórzonego Prawa wielokrotnie podejmuje problem miłości Boga
(ahab). Nakaz miłości Boga całym sercem i całą duszą występuje jeszcze w Pwt 13, 4
oraz 30, 6. W innych fragmentach łączy się on z poleceniem służenia Mu całym sercem i całą duszą (Pwt 10, 12; 11, 13). Analiza tych tekstów: R. Jasnos, Teologia Prawa w
Deuteronomium, Kraków 2001, s. 243–265.
26
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Nowy Testament przytacza trzykrotnie to wielkie i pierwsze przykazanie (Mt 22, 37-39; Mk 12, 29-30; Łk 10, 27). Chociaż same słowa
przykazania miłości różnią się w szczegółach, np. w Mateuszowej wersji
nie ma nakazu miłości całą mocą (ischys), to jednak we wszystkich trzech
wersjach znajduje się polecenie miłości przy użyciu całej sfery poznawczej (dianoia)30. Na czym polega miłość umysłem? Aby odpowiedzieć na
to pytanie, trzeba najpierw precyzyjnie ustalić znaczenie greckiego słowa
dianoia, które pojawia się jako element przykazania miłości Boga, a następnie odwołać się do antropologii hebrajskiej jako istotnego kontekstu,
w którym pada nakaz miłości Boga.
Historia tego słowa sięga z pewnością czasów Ajschylosa31, a zatem
V wieku przed Chrystusem, a być może nawet czasów wcześniejszych
(VI wiek), skoro pojawia się wśród sentencji przypisywanych jednemu
z siedmiu mędrców starożytnych, a mianowicie Biasowi z Priene. Z biegiem czasu termin wszedł w powszechne użycie i zaczął być szeroko
stosowany niemal we wszystkich dyscyplinach wiedzy: w filozofii (Platon, Arystoteles), retoryce (Izokrates, Demostenes), historiografii (Herodot, Tukidydes), medycynie (Hipokrates). Słowniki podają szeroką paletę znaczeń pojęcia dianoia. Greek-English Lexicon32 przytacza następujące
znaczenia terminu dianoia:
1. zamiar, cel – intention, purpose;
2. myśl, pojęcie, wyobrażenie – thought, notion;
3. proces myślenia – process of thinking;
4. zdolność myślenia, inteligencja, rozumienie – thinking faculty, intelligence, understanding;
5. wyrażona myśl, znaczenie (słowa lub ustępu) – thought expressed,
meaning of (a word or passage);
Różnice dotyczą także kolejności poszczególnych elementów. Nie jest jasne,
skąd pochodzi nakaz miłości przy pomocy całego umysłu. Por. The Anchor Bible. The
Gospel According to Luke (X-XXIV), Introduction, Translation, and Notes by Joseph
A. Fitzmyer, Yale University Press, New Haven – London, s. 880.
31 W. Bauer, Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments
und der frühchristlichen Literatur, Berlin – New York 1988, s. 374–375.
32 A Greek-English Lexicon compiled by Henry George Liddell and Robert Scott. Revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with the assistance of Roderick
McKenzie and with the cooperation of many scholars. With a revised supplement, Oxford
1996, s. 405.
30
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6. zdolność intelektualna (objawiona w mowie lub działaniu) – intellectual capacity (revealed in speech or action).
Abramowiczówna z kolei przytacza jeszcze świadectwa rozumienia
słowa dianoia w znaczeniu „usposobienia, nastawienia”33. Słowniki Nowego Testamentu poświadczają także użycie tego terminu w liczbie mnogiej
w sensie pejoratywnym na określenie złych myśli, zamysłów, popędów34.
Czy autorzy starożytni łączyli rozum z miłością? Są nieliczne świadectwa takich praktyk. Np. Ajschylos w swojej tragedii pt. Eumenidy zestawia obok siebie pojęcie dianoia oraz koinofiles. Przymiotnik koinofiles
oznacza „wspólnie miłujący”. Chociaż użyty przez Ajschylosa termin na
oznaczenie miłości (fileo) jest inny niż w Ewangeliach (agapao), to jednak
połączenie tych idei w sztuce wystawionej prawdopodobnie w 458 roku
przed Chrystusem35 wskazuje, że Grekom nie była obca miłość w wymiarze poznawczym. Jest to jedyne przedbiblijne świadectwo łączące
przestrzeń miłości ze sferą poznawczą, które udało się znaleźć. Dlatego
warto poświęcić mu nieco więcej uwagi. Tragedia Eumenidy jest trzecią
częścią trylogii Ajschylosa poświęconej mitowi trojańskiemu. Wracający
spod Troi Agamemnon zostaje zabity przez żonę Klitajmestrę i jej kochanka Ajgistosa. Mordercy zostali następnie zabici przez syna Agamemnona i Klitajmestry Orestesa. Ów młodzieniec za matkobójstwo,
którego dokonał na polecenie boga Apollona, jest jednak ścigany przez
boginie zemsty Erynie. Orestes przybywa do Delf, a następnie do Aten,
gdzie z inicjatywy bogini Ateny ma się dokonać sąd nad nim. W wyniku
sądu przy sześciu głosach za i sześciu przeciw zostaje uniewinniony.
Wobec negatywnej postawy bogiń zemsty, Erynii, które nie chcą zaakceptować uwolnienia matkobójcy, pada pod ich adresem obietnica kultu
i czci w Atenach. Te obietnice prowadzą ostatecznie do zgody pomiędzy
wszystkimi stronami: boginią Ateną, ludem ateńskim oraz Eryniami,
które odtąd staną się Eumenidami, czyli boginiami łaskawymi. Od tego
momentu będą strzec miasta i błogosławić mu. Boginie wypowiadają
Z. Abramowiczówna, Słownik grecko-polski, t. I, Warszawa 1958, s. 543.
R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1994,
s. 130. Autor na dowód takiego rozumienia przywołuje Ef 2, 3. Por. także W. Bauer,
Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur, s. 375.
35 R. Chodkowski, Ajschylos i jego tragedie, Lublin 1994, s. 21.
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słowa życzeń pod adresem Aten, aby zakończyło się w nich pragnienie
zemsty, a zawsze w nich gościła radość, jedność i wzajemna miłość. Ta
miłość ma ogarnąć sferę dianoia. Kontekst użycia wskazuje na wymiar
jednomyślności. Pojawia się bowiem w nim również stwierdzenie mia
fren, które może oznaczać jedność w trzech sferach: emocjonalnej, intelektualnej oraz wolitywnej. Wzajemna miłość ludu Aten ma prowadzić
do różnych form jedności. Jedną z nich jest wspólnota miłości w sferze
poznawczej (koinofiles dianoia)36. Kontekst grecki wskazuje zatem na relacje międzyludzkie i nie odsyła do relacji z Bogiem.
Ze względu na hebrajski kontekst, w którym pojawia się zarówno
przykazanie miłości Boga zawarte w Księdze Powtórzonego Prawa, jak
i słowa Jezusa, zapisane co prawda w języku greckim, ale wypowiedziane w kontekście antropologii żydowskiej, istnieje konieczność odwołania
się także do podstaw tej antropologii. Pojęcie dianoia przynależy niewątpliwie do grupy pojęć z kręgu antropologiczno-psychologicznego. Septuaginta przytacza je najczęściej jako tłumaczenie hebrajskiego lew lub
lewaw. Te pojęcia hebrajskie są często tłumaczone także poprzez greckie
kardia (serce). W ramach pierwotnej hebrajskiej antropologii w pojęcie
serca również jest wpisany na stałe element racjonalny, a nie tylko emocjonalny37. W języku hebrajskim serce oznacza wnętrze człowieka, które
oprócz uczuć (2 Sm 15, 13; Iz 65, 14) zawiera również wspomnienia, my-

Ajschylos, Tragedie, przełożył i opracował S. Srebrny, Kraków 2005, s. 536.
Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, herausgegeben von H. Baltz
und G. Schneider, band I, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart – Berlin – Köln 1992,
s. 744. Związek pomiędzy sercem a umysłem podkreśla także Katechizm Kościoła
Katolickiego w p. 2518: „Czyste serca oznaczają tych, którzy dostosowali swój umysł
i swoją wolę do Bożych wymagań świętości, zwłaszcza w trzech dziedzinach: miłości, czystości, czyli prawości płciowej, umiłowania prawdy i prawowierności w wierze”. Ta relacja jest obecna także w Magnificat, gdzie pojawiają się słowa o pyszniących się „myślą serca” – dianoia kardias (Łk 1, 51). Pojęcie kardia znane jest od Homera,
dla którego jest ono ośrodkiem myślenia (Il. 21, 441) oraz ośrodkiem życia zmysłowo-duchowego: gniewu, odwagi, lęku, radości i smutku. W myśli stoickiej stanowi
ośrodek życia duchowego, siedzibę rozumu, skąd wywodzą się uczucia, decyzje
i myśli. W Nowym Testamencie pojęcie kardia występuje 157 razy i jest zarówno
ośrodkiem umysłu, jak i woli. Por. A. Paciorek, Człowiek bez Chrystusa w soteriologii
Listu św. Pawła do Rzymian, Tarnów 1995, s. 86–89.
36
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śli, zamiary, decyzje38. Jak zauważa Syracydes, Bóg dał człowiekowi serce do myślenia (kardian edoken dianoeisthai autois)39. Idea miłości o charakterze umysłowo-poznawczym jest zatem obecna w przykazaniu miłości
w dwóch elementach: w poleceniu miłowania Boga całym sercem oraz
całym umysłem. To pierwsze sugeruje całościowy aspekt miłości
(wszystkimi ludzkimi sferami życia), podczas gdy to drugie zawęża miłość do sfery umysłowej. Intelektualno-poznawczy wymiar miłości Boga
jest zatem istotnym komponentem miłości Boga. Według Paciorka „wyrażenie całym sercem – oznaczało całkowite i nieograniczone posłuszeństwo, całym życiem oznaczało dla słuchaczy gotowość na męczeństwo.
Całym swym umysłem wskazywało na noetyczny element Bożej miłości.
Czytelnicy tych słów myśleli zatem nie o uczuciu, nawet nie modlitwach, nie o oddalającym się od świata mistycznym zatopieniu się w Bogu, ale raczej o poznaniu Boga i posłuszeństwie”40. W tradycji judaistycznej każda z wymienionych władz posiadała własną interpretację.
Słowu Bożemu należało się posłuszeństwo niepodzielnym sercem, całym
życiem oraz całą postawą i zarządzaniem dobrami41. Z kolei według
Mickiewicza miłowanie całym umysłem oznacza, „że do poprzednich
sfer musi być dołączony także intelekt, gdyż na akt miłości nie może się
zdobyć stworzenie nierozumne i pozbawione zdolności myślenia”42.
Fitzmyer sugeruje konieczność interpretowania przykazania miłości w świetle Starego Testamentu i dlatego w słowie dianoia widzi elementy związane z inteligencją i planowaniem43. Z kolei Marcus przytacza różne
X. Léon-Dufour, Słownik teologii biblijnej, tłumaczył i opracował K. Romaniuk,
Poznań 1990, s. 871.
39 Syr 17, 6.
40 Ewangelia według świętego Mateusza. Rozdziały 14–28, Wstęp, przekład z oryginału, komentarz ks. A. Paciorek, Część 2, Lublin 2008, s. 375.
41 Tamże.
42 Ewangelia według św. Łukasza. Rozdziały 1–11, Wstęp, przekład z oryginału,
komentarz ks. F. Mickiewicz, Część I, Lublin 2005, s. 561.
43 Por. The Anchor Bible. The Gospel According to Luke (X-XXIV). Introduction,
Translation, and Notes by Joseph A. Fitzmyer, Yale University Press, New Haven – London 1985, s. 880. Według autora „The aspects of the human person so expressed have
to be understood in the OT sense: kardia, ‘heart’, as denoting the more responsive and
emotional reactions of human being; psyche, ‘soul’, the vitality and consciousness of a
person; ischys, ‘might’, the powerful and instinctive drive; and dianoia, ‘mind’, the
intelligent and planning qualities. As a group, they sum up the totality of personal life”.
38
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próby interpretacji miłości za pomocą dianoia. Według jednej koncepcji
miłość całym umysłem to nic innego jak miłość całym sercem, skoro dianoia może być tłumaczeniem hebrajskiego lewaw; według innej należy
utożsamić miłość całym umysłem z miłością całą mocą. Marcus przestrzega przed postrzeganiem czterech elementów przykazania miłości
jako czterech różnych rodzajów ludzkich zdolności. Według niego chodzi raczej o umysł i wolę widziane z nieco innych punków widzenia44.
Współczesne komentarze biblijne wskazują zatem na aspekt myślenia,
poznania, planowania jako istotne komponenty miłości Boga. Elementy
te decydują o podejmowanych decyzjach.
Ojcowie Kościoła rzadko podejmują analizę poszczególnych sfer,
których dotyczy przykazanie miłości Boga. Grzegorz z Nysy w dziele
O stworzeniu człowieka wyraźnie wskazuje na trójdzielną strukturę człowieka, interpretując przykazanie miłości Boga całym sercem, duszą i umysłem w znaczeniu miłowania Boga trzema elementami, z których składa
się człowiek. Najbardziej cielesna część to serce, środkowa to dusza,
a najwyższa – myśląca i twórcza – to umysł. Takie rozumienie przykazania miłości sugeruje nadrzędność miłości umysłem45. Tego typu miłość
miałaby charakter nie tylko intelektualny, ale i najbardziej twórczy.
***
Podsumowując tę szkicową analizę miłości i jej poznawczego wymiaru (miłości umysłem) warto zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów.
1. Istnieje kompatybilność pomiędzy biblijnym rozumieniem miłości a współczesnym nurtem w psychologii, który łączy serce i rozum.
Szczególnie warte podkreślenia jest przełamywanie dualizmu: uczucia –
poznanie.
The Anchor Yale Bible. Mark 8–16. A New Translation with Introduction and Commentary, Joel Marcus, Yale University Press, New Haven – London 2009, s. 837. Autor
wyjaśnia tę kwestię następująco: „In any case, ‘heart’, ‘soul’, ‘mind’, and ‘strenght’
are all roughly equivalent; they do not designate four different kinds of human capacity but the human mind and will, viewed from slightly different angles. The word
ex is usually translated ‘with’ (e.g., ‘with your whole heart’), but the Greek conveys
the idea of thoughts and actions that issue from interior of the human being”.
45 Grzegorz z Nysy, O stworzeniu człowieka, Wstęp, tłumaczenie, przypisy M.
Przyszychowska, Kraków 2006, s. 67.
44
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2. Postrzeganie miłości w perspektywie postawy, a co się z tym
wiąże, jej poznawczego i wolitywnego komponentu, akcentuje trwałość
miłości, co nie dość akcentował jej emocjonalny wymiar.
3. Aspekty poznawcze miłości – zamysł, zamiar, usposobienie, nastawienie, myślenie, myśl, znaczenie.

Miłować całym umysłem (Łk 10, 27). Poznawczy wymiar miłości

251

Bibliografia
Abramowiczówna Z., Słownik grecko-polski, t. I, Warszawa 1958.
A Greek-English Lexicon compiled by Henry George Liddell and Robert Scott. Revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with the assistance of Roderick McKenzie
and with the cooperation of many scholars. With a revised supplement, Oxford 1996.
Ajschylos, Tragedie, przełożył i opracował S. Srebrny, Kraków 2005.
Bauer W., Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der
frühchristlichen Literatur, Berlin – New York 1988.
Biela A., Psychologiczne podstawy wnioskowania przez analogię, Warszawa 1981.
Bruner J., Poza dostarczone informacje. Studia z psychologii poznawania, Warszawa 1978.
Chodkowski R., Ajschylos i jego tragedie, Lublin 1994.
Cholewa M., Strukturalizm i funkcjonalizm w podejściu do definicji postaw, „Analecta
Cracoviensia” 40 (2008).
Cholewa M., Poznawanie Boga naturalnym światłem rozumu, „Bielsko-Żywieckie Studia
Teologiczne”, 11 (2010).
Eagly A., Chaiken S., Attitude. Structure and function, w: The handbook of social psychology, t. 1, red. D. Gilbert, S. Fiske, G. Lindzey, New York 1998.
Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, herausgegeben von H. Baltz und G.
Schneider, band I, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart – Berlin – Köln 1992.
Ewangelia według świętego Mateusza, Wstęp, przekład z oryginału, komentarz ks. A.
Paciorek, Część 2, Lublin 2008.
Ewangelia według św. Łukasza, Wstęp, przekład z oryginału, komentarz ks. F. Mickiewicz, Część I, Lublin 2005.
Falkowski A., Decyzja, analogia i wiedza: podejście konstruktywistyczne, w: Psychologia
umysłu, red. Z. Piskorz, T. Zaleśkiewicz, Gdańsk 2003.
Francuz P., Rozumienie przekazu telewizyjnego, Lublin 2002.
Gołąb A., Selektywne zapamiętywanie informacji jako wskaźnik postaw moralnych, Warszawa 1999.
Grzegorz z Nysy, O stworzeniu człowieka, Wstęp, tłumaczenie, przypisy M. Przyszychowska, Kraków 2006.
Grzywak-Kaczyńska M., Psychologia dla każdego, Warszawa 1975.
Heller M., Moralność myślenia, Tarnów 1993.
Heller M., Teologia i Wszechświat, Tarnów 2009.
Jasnos R., Teologia Prawa w Deuteronomium, Kraków 2001.
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
Kolańczyk A., Czuję, myślę, jestem. Świadomość i procesy psychiczne w ujęciu poznawczym, Gdańsk 1999.
Kolańczyk A., Fila-Jankowska A., Pawłowska-Fusiara M., Sterczyński R., Serce w rozumie. Afektywne podstawy orientacji w otoczeniu, Gdańsk 2004.
Krok D., Perswazja w przekazie religijno-moralnym, Opole 2005.

252

Marcin Cholewa, Marek Gilski

Krok D., Przetwarzanie informacji werbalnych i wokalnych w odbiorze komunikatów perswazyjnych, „Przegląd Psychologiczny” 50 (2007), nr 1.
Leon-Dufour X., Słownik teologii biblijnej, tłumaczył i opracował K. Romaniuk, Poznań 1990.
Maruszewski T., Ścigała E., Emocje, aleksytymia, poznanie, Poznań 1998.
Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B., Psychologia poznawcza, Warszawa 2006.
Paciorek A., Człowiek bez Chrystusa w soteriologii Listu św. Pawła do Rzymian, Tarnów 1995.
Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1994.
Reber A., Słownik psychologii, Warszawa 2000.
Russell J., Lemay G., Pojęcia dotyczące emocji, w: Psychologia emocji, red. M. Lewis,
J. Haviland-Jones, Gdańsk 2005.
Sternberg R., A triangular theory of love, „Psychological Review” 93 (1986).
The Anchor Bible. The Gospel According to Luke (X-XXIV). Introduction, Translation, and
Notes by Joseph A. Fitzmyer, Yale University Press, New Haven – London 1985.
The Anchor Yale Bible. Mark 8-16. A New Translation with Introduction and Commentary,
Joel Marcus, Yale University Press, New Haven – London 2009.
Walczak B., Zarys dziejów języka polskiego, Wrocław 1999.
Wojciszke B., Najważniejszy wymiar: miłość, w: J. Kozielecki, Człowiek wielowymiarowy,
Warszawa 1998.
Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2002.
Wojciszke B, Psychologia miłości, Gdańsk 2010.

LOVE WITH ALL YOUR MIND (Luke 10:27).
COGNITIVE DIMENSION OF LOVE
The purpose of the article is to draw attention to one of the essential, yet – as it
may seem – little emphasized aspects of love, namely the cognitive dimension of
love. The inspiration for this article can be found in the biblical formulation of the
commandment of love which explicitly draws attention to the important issue of
mind: Your must love the Lord your Gog (…) with all your mind (Luke 10:27). The
main question of the article concern how loving with your mind works, what the dimensions of love are and how the mind enriches the problem of love.
The most important conclusions:
1. There is a compatibility between the biblical understanding of love and the
contemporary trends in psychology that connect heart and mind.
2. Perceiving love in light of attitude and what it entails, namely its cognitive
and volitional components, underlines the permanence of love, which was not amply
stressed by the emotional dimension of love.
3. The cognitive aspects of love comprise conception, intention, disposition,
mindset, thinking, thought and meaning.
Translated by Marcin Cholewa and Marek Gilski

Teresa Bojarska-Szot
Uniwersytet Gdański

NAUKA O MIŁOŚCI W SUMIE TEOLOGII, II-II, 23–46
TOMASZA Z AKWINU
Uwagi wstępne
Wszelka miłość jest, zdaniem św. Tomasza, lgnięciem ku dobru,
ruchem zmierzającym do połączenia z nim; jest związana z poznaniem1.
Z uwagi na naturę przedmiotu pożądania i naturę pożądania wyróżnia
Tomasz trzy formy miłości: miłość naturalną, zmysłową i umysłową.
Miłość naturalna (amor naturalis) jest występującą w każdym bycie skłonnością ku wyznaczonemu przez Stwórcę natury dobru właściwemu
dlań; to akt pożądania naturalnego. Miłość zmysłowa (amor sensitivus), tj.
uczucie miłości, jest występującą w bytach poznających zmysłowo skłonnością ku dobru poznanemu zmysłami; to akt pożądania zmysłowego.
Miłość umysłowa (amor intellectivus) jest występującym w bytach zdolnych do poznania umysłowego upodobaniem duszy w tym, co sąd
rozumu ukazał jako dobro; to akt pożądania umysłowego (woli)2.
Szczególną uwagę poświęcił Akwinata miłości umysłowej; w odniesieniu do niej używał terminu caritas, a także wyrażenia amor amicitiae.
Ta forma miłości dotyczy, jego zdaniem, Boga i stworzeń rozumnych.

Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, t. 1-4, ed. Leonina, P. Marietti, Taurini
1948 (S. th.), II-II, 26, 2 c et ad 1; I-II, 27, 2 ad 3. Według św. Tomasza, poznanie nie
jest przyczyną sprawczą miłości, ale warunkiem, bez którego ona nie może zaistnieć.
2 S. th., I-II, 26, 1 c.
1
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Rozważania o caritas pojętej jako akt Boga zawarte są w pierwszej
i trzeciej części Sumy teologii3, miłości aniołów poświęcona jest q. 60
pierwszej części Sumy, natomiast S. th., I-II, 23–46 zawiera wykład
o caritas ludzkiej. Zawarty w tych kwestiach wykład Doktora Anielskiego
obejmuje rozważania dotyczące natury caritas, jej podmiotu, genezy,
przedmiotu i funkcji, a także charakterystykę wad przeciwstawnych
miłości oraz omówienie przykazań jej dotyczących i związanego z nią daru
mądrości. Ten wykład jest przedmiotem naszej refleksji.

1.

Natura ludzkiej caritas i jej podmiot

Zawarty w Sumie teologii traktat o miłości jest częścią traktatu
o cnotach, Akwinata pojął bowiem caritas jako cnotę, tj. trwałą dyspozycję podmiotu do działań dobrych. Pisząc o naturze tej cnoty św.
Tomasz używa słowa „przyjaźń”. Do pojęcia miłości duchowej jako
przyjaźni zainspirowała go lektura tekstu Ewangelii św. Jana (J, 15,12–
17) – tekstu ukazującego Boga jako miłującego Przyjaciela i zawierającego wezwanie do naśladowania Go w takim odnoszeniu się do siebie
i innych. W swych rozważaniach dotyczących natury caritas Mistrz
z Akwinu odwołuje się do pojęcia przyjaźni zaczerpniętego z Etyki
nikomachejskiej. Za Stagirytą rozróżnia trzy formy przyjaźni, i tak jak
tamten tylko jedną z nich nazywa przyjaźnią prawdziwą (z nią
utożsamia caritas), pozostałe zaś – iluzorycznymi. Odmiennie od Filozofa
O miłości Boga czyni Tomasz rozważania w Sumie teologii (I, 20; I, 37; III, 46–
50) i w innych pracach. Akwinata podkreśla odmienność tej caritas od zwykłej,
ludzkiej – „(...) miłość, przez którą chcemy dla kogoś dobra, nie jest przyczyną jego
dobroci (...). Natomiast miłość Boga napełnia rzeczy dobrocią i stwarza ją w nich”.
S. th., I, 20, 2. Nadto zwraca uwagę na fakt, że caritas Boga wobec stworzeń oparta
jest na innej podstawie niż caritas łącząca Osoby Boskie – „jesteśmy kochani przez
Boga, ale nie (...) z powodu nas samych; [lecz] z powodu Tego, który ze względu na
samego siebie jest Umiłowanym Ojca. (...) Miłość opiera się na podobieństwie (...)
Syn ze swej natury jest podobny do Ojca i dlatego jest kochany na pierwszym
miejscu i dla Niego samego; stąd z natury i w najdoskonalszy sposób jest Umiłowanym Ojca. My natomiast jesteśmy synami przybranymi, w tej mierze, w jakiej
upodabniamy się do Jego Syna z natury; i dlatego mamy pewne uczestnictwo
w miłości Boga”. Tomasz z Akwinu, Super Epistolam ad Ephesios lectura, 1, 6, w. 2, nr
16. Cyt. za J.-P. Torrell, Święty Tomasz z Akwinu, mistrz duchowy, tłum. A. Kuryś,
Poznań – Warszawa 2003, s. 113.
3
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rysuje jednak granicę między nimi, a w konsekwencji daje odmienne
pojęcie przyjaźni prawdziwej4.
Arystoteles różnicował formy przyjaźni z uwagi na trzy czynniki:
trwałość relacji, rację jej istnienia (tj. motyw, jakim ludzie się kierują
wiążąc się z sobą) i rodzaj dóbr zyskiwanych dzięki niej. Jego zdaniem
przyjaźnie iluzoryczne zawierane są ze względu na dobra zewnętrzne
(przyjemności lub korzyści materialne) i o te dobra wzbogacają fałszywych przyjaciół. A ponieważ dobra tego typu są związane z osobą
przyjaciela tylko akcydentalnie, przyjaźnie zawierane z uwagi na nie
cechuje nietrwałość. Przyjaźń prawdziwa natomiast zawierana jest
i istnieje ze względu na naturę przyjaciela (jego walory etyczne), czemu
zawdzięcza swą trwałość; ona wzbogaca człowieka o dobra duchowe.
Trzeba dodać, iż zdaniem Arystotelesa każda przyjaźń, także ta, która
ma charakter trwałej dyspozycji, jest przejawem miłowania siebie –
każdy kocha przede wszystkim siebie i sobie życzy dobra, każdy wiążąc
się z kimś, szuka w nim dobra dla siebie. Tyle że jedni (ci, którzy cenią w
sobie sferę niższą, cielesną) zadowalają się dobrami nietrwałymi, jak
korzyść czy przyjemność, traktują przyjaźń jako sposób realizacji tych
dóbr, a inni (ci, którzy duszę mają za to, co istotne w człowieku)
poszukują dla siebie dóbr duchowych i w tym celu wiążą się z osobami
etycznie dzielnymi. Przyjaźń prawdziwa jest zatem dla Stagiryty
wyrazem miłości siebie opartej na dobrym rozpoznaniu własnej natury5.
Autor Sumy teologii oddzielając przyjaźń prawdziwą od jej pozorów,
zwraca uwagę zwłaszcza na jeden jej składnik: autentyczną życzliwość
wobec przyjaciela. Jego zdaniem prawdziwy przyjaciel pragnie dobra
drugiego jak swego i zmierza doń, natomiast przyjaciele iluzoryczni
dobra życzą jedynie sobie. Rolę życzliwości akcentuje Akwinata, gdy
omawia elementy istotne caritas; takimi, jego zdaniem, są miłowanie
i życzliwość. Zdaniem św. Tomasza prawdziwa przyjaźń ma miejsce,
gdy kogoś lubimy i pragniemy jego dobra, natomiast w przyjaźni
S. th., II-II, 23, 1 sc et c.
Arystoteles, Etyka nikomachejska, w: tenże, Dzieła wszystkie, t. 5, tłum. D.
Gromska, Warszawa 1996 (Eth. Nic.), 1156 a 7–1159 a 15; 1168 b 1–1169 a 13. Por. G.
Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 2, tłum. E.I. Zieliński, Lublin 1996, s. 497–500.
„Przyjaźń pojęta jako bezinteresowny dar siebie dla drugiego jest koncepcją całkowicie
obcą Arystotelesowi”. Tamże, s. 488.
4
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pozornej lubi się kogoś, ale dobra życzy się sobie. Zarówno przyjaciół
prawdziwych, jak i pozornych cechuje lgnięcie do kogoś oraz udzielanie
mu pewnych dóbr i przebywanie razem, jednak w przyjaźni iluzorycznej
owo udzielanie dóbr i współprzebywanie jest jedynie taktyczną zagrywką, środkiem służącym uzyskaniu własnego dobra, natomiast w przyjaźni prawdziwej jest wyrazem życzliwej postawy wobec osoby przyjaciela6.
Wymienione wcześniej dwa elementy – miłowanie i życzliwość –
zawiera Tomaszowa definicja miłości: caritas jest przyjaźnią pojętą jako
trwała dyspozycja do miłowania połączonego z życzliwością7; definicja
ta ukazuje miłowanie i życzliwość jako bezpośrednie akty caritas.
Akwinata charakteryzuje każdy z nich. Miłowanie (dilectio) jest, według
niego, aktem woli polegającym na duchowym przylgnięciu do osoby
kochanej (jedności z nią), przejawiającym się w chceniu tego, czego chce
ona8. W przypadku przyjaźni między człowiekiem i Bogiem owa jedność
woli oznacza posłuszeństwo człowieka wobec woli Bożej wyrażonej
w przykazaniach9. Racją miłowania jest dobroć przedmiotu miłości10.
Z kolei życzliwość (benevolentia) jest, według św. Tomasza, aktem woli
polegającym na życzeniu komuś dobra i wspieraniu w jego realizacji11.
O dobrach, których życzy się przyjacielowi wspomina on, gdy wymienia
warunki prawdziwej przyjaźni. Stwierdza wówczas, że przyjaciel przyS. th., II-II, 23, 1 c. Pragnienie dobra osoby kochanej i działanie w kierunku
jego realizacji to element caritas podkreślany także przez uczniów św. Tomasza. Np.
J.M. Bocheński stwierdza, iż „miłość jest nastawieniem woli na dobro bliźniego”
(zob. tenże, De virtute militari. Zarys etyki wojskowej, Kraków 1993, s. 8), a J. Pieper – że
„Wprawdzie wszelka ludzka miłość jest powtórzeniem i naśladowaniem Boskiej,
stwórczej praafirmacji, mocą której wszystko, co jest (...) otrzymało istnienie i dobroć
(...), to (...) w ludzkiej miłości jest coś więcej niż zwykłe powtarzanie i ponawianie.
Następuje w niej kontynuacja i w pewnym sensie nawet dopełnienie tego, co zostało
zaczęte w akcie stworzenia” (zob. tenże, O miłości, tłum. I. Gano, Warszawa 1993, s.
37).
7 S. th., II-II, 23, 1 c. O ile caritas przejawia się w duchowym przylgnięciu do
osoby i chceniu dla niej dobra, to jej przeciwieństwo (nienawiść) przejawia się w
odsunięciu się od osoby i życzeniu jej zła. S. th., II-II, 34, 2 c; II-II, 34, 6 ad 3.
8 S. th., II-II, 27, 1 c; II-II, 27, 2 c et ad 2.
9 Zob. J.-P. Torrell, Święty Tomasz..., s. 238–239.
10 S. th., II-II, 27, 1 c.
11 S. th., II-II, 27, 2 c.
6
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jacielowi życzy, by istniał, chce jego dobra, działa w kierunku jego
dobra, chętnie z nim przebywa oraz ma udział w jego zmartwieniach
i radościach12. Warto zauważyć, że wśród dóbr, jakich życzy się osobie
kochanej, Tomasz wymienia na pierwszym miejscu istnienie: Unusquisque
enim amicus primo quidem vult suum amicum esse et vivere13. O innych pisze
ogólnie, zaznaczając, że ich rodzaj winien być adekwatny do natury
przyjaciela, a więc, że akty życzliwości winny być oparte na dobrym
rozpoznaniu natury ich adresata, a także że ponieważ w człowieku
dusza rozumna jest tym co istotne, warto zabiegać zwłaszcza o dobra jej
dotyczące14.
Św. Tomasz pisze o caritas jako o cnocie odrębnej od innych i nie
podzielonej na rodzaje (jednej)15. Zauważa, że o jej odrębności stanowi jej
przedmiot formalny, a o jedności – funkcja oraz podstawa, na której
oparta jest ta relacja. O przedmiocie i funkcji tej cnoty powiemy
niebawem, a obecnie wspomnijmy o fundamencie, na którym opierają
się jej akty. Mistrz z Akwinu uważa, że więź caritas jest oparta na
wspólnocie wiecznego szczęścia, tzn. że wspólnota wiecznego szczęścia
jest racją uzasadniającą więź miłości między Bogiem i ludźmi, a także
między ludźmi16.
Bezpośrednim podmiotem caritas jest umysłowa władza pożądawcza (wola)17. Z racji takiego zapodmiotowania ta forma miłości określana
jest przez św. Tomasza jako miłość umysłowa, duchowa, a także jako
miłość z wolnego wyboru. Podmiotem ostatecznym tej cnoty są, według
Akwinaty, byty zdolne do poznania i pożądania umysłowego. Mówiąc
dokładniej, posiadanie zdolności poznania i pożądania umysłowego jest,
według niego, warunkiem umożliwiającym realizację tej formy miłości,
ale nie gwarantującym jej (bo caritas jest aktem wolnym, aktem woli).
Ludzie źli nawet siebie nie miłują miłością prawdziwie przyjacielską,
S. th., II-II, 25, 7 c.
Tamże. Ten wątek podchwyci wiele lat później J. Pieper. Zob. tenże, O miłości,
s. 35–37.
14 S. th., II-II, 25, 7 c.
15 S. th., II-II, 23, 3–5.
16 S. th., II-II, 23, 1 c; II-II, 23, 5 c; II-II, 24, 2 c, II-II, 26, 2 c.
17 Tę tezę Tomasz popiera następującą argumentacją: będące przedmiotem
caritas dobro Boże można poznać jedynie umysłem, a poznaniu umysłowemu
odpowiada pożądanie umysłowe. S. th., II-II, 24, 1 c et ad 1.
12
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lecz miłością iluzoryczną, fałszywą – opartą na niewłaściwym rozpoznaniu własnej natury18; a szatan nie jest zdolny do aktów caritas, bo
(z własnego wyboru) odcięty jest od głównego ich Źródła19.

2.

Geneza miłości

W artykułach poświęconych genezie miłości Doktor Anielski czyni
rozważania o sposobie jej nabywania, wzmacniania i utraty. Akwinata
głosi tezę, że cnota caritas nie jest sprawnością wrodzoną czy nabytą
siłami przyrodzonymi, lecz nadprzyrodzoną, otrzymaną od Boga. Uzasadniając ją zwraca uwagę na fakt, iż przyjaźń między Bogiem i ludźmi
nie byłaby możliwa, gdyby ludzie nie otrzymali nadprzyrodzonej
pomocy, tj. cnoty usprawniającej człowieka do miłowania Boga. Akty
zwykłych sprawności mogą jedynie służyć przygotowaniu człowieka do
przyjęcia tej cnoty20.
Tezę o nadprzyrodzonym źródle cnoty caritas godzi Tomasz z tezą,
wedle której akty tej cnoty to akty woli ludzkiej (akty wolne). Twierdzi
bowiem, że udzielając miłości nadprzyrodzonej, Duch Św. porusza wolę
ludzką do miłowania w sposób umożliwiający współdziałanie woli w tym
akcie. Zatem, zdaniem św. Tomasza, wola ludzka nie jest jedynie
przekazicielem działania Boga ani biernym narzędziem w Jego ręku, lecz
S. th., II-II, 25, 7.
S. th., I, 60, 4 ad 3; I, 63, 1 ad 3; I, 63, 2-3; I, 63, 6 ad 3.
20 S. th., II-II, 24, 2. Powyższa argumentacja jeszcze wyraźniej wyrażona została
przez Tomasza w Quaestiones disputatae de veritatae: „człowiek zgodnie ze swoją
naturą jest dostosowany do pewnego celu, którego pożąda w sposób naturalny (...).
Tym celem jest jakaś kontemplacja rzeczy boskich, która jest dla człowieka możliwa
do osiągnięcia w zakresie naturalnych zdolności (...). Istnieje jednak pewien cel
przekraczający przystosowanie ludzkiej natury, do którego człowiek został
powołany przez Boga; mianowicie życie wieczne, które polega na oglądaniu Boga
w jego istocie, co przekracza zdolności wszelkiej stworzonej natury (...). Dlatego
trzeba przyjąć, że człowiekowi zostało dodane coś, dzięki czemu nie tylko mógłby
pracować nad osiągnięciem tego celu, albo dzięki czemu jego pożądanie skłaniałoby
się do tego celu, ale także dzięki czemu sama jego natura zostałaby wyniesiona do
takiej godności, dla której ów cel byłby odpowiedni. Po to właśnie została nam dana
łaska, a po to, żeby skłonić pożądanie do tego celu, została nam dana miłość
nadprzyrodzona (...)”. Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane o prawdzie, tłum.
A. Aduszkiewicz, L. Kuczyński, J. Ruszczyński, Kęty 1998, t. 2, s. 467 (q. 27, a. 2 c).
18
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drugim źródłem miłowania21. Do tematu współpracy między nadprzyrodzonym i przyrodzonym źródłem caritas w aktach tej cnoty wraca
Tomasz w kolejnych artykułach. Zauważa, że choć moc otrzymanej
caritas nie jest zależna od przyrodzonych uzdolnień przyjmującego dar
człowieka, lecz od woli rozdającego ją Ducha Św., to jednak wzrastanie
tej cnoty zależy od współdziałania człowieka z Bogiem, a jej utrata jest
konsekwencją zerwania łączności z Nim22.
Wzrost caritas w duszy oznacza coraz większą jedność duszy z przedmiotem miłości. Zdaniem św. Tomasza miłość może w obecnym życiu
wzrastać bez końca pod względem mocy23; przy czym wzrost miłości jest
efektem wykonywania aktów tej cnoty o natężeniu większym niż dotąd.
Zwykłe akty caritas przyczyniają się do jej wzrostu jedynie pośrednio,
tzn. przez to, że czynią człowieka skorym do dalszych, coraz bardziej
gorliwych, aktów miłości24. Wzrost miłości w duszy ludzkiej dokonuje
się stopniowo; Akwinata wyróżnia trzy stopnie rozwoju miłości: miłość
początkującą, postępującą i doskonałą. W pierwszym etapie wysiłki
człowieka skupione są na unikaniu zła grzechu i opanowywaniu żądz
(tj. na radzeniu sobie z tym, co pcha nas w przeciwnym kierunku niż
miłość), w drugim etapie człowiek skupia się na postępie w dobru
(doskonali się w czynieniu dobra), w końcu dusza zmierza jedynie do
zjednoczenia z Bogiem25.
W warunkach ziemskich miłość jest utracalna, jej utrata dokonuje
się z racji słabości miłującego podmiotu26. Zdaniem autora Sumy teologii
dusza ludzka traci miłość nie wskutek zaprzestania aktów miłości (bo
S. th., II-II, 23, 2 c.
S. th., II-II, 24, 3 c; II-II, 24, 6 c.
23 S. th., II-II, 24, 4 i7. Racją uzasadniającą możliwość bezkresnego wzrostu
caritas w życiu ziemskim jest, zdaniem Akwinaty, jej źródło (miłość wypływa z niewyczerpalnego źródła), podmiot (miłość dotyczy stworzeń duchowych), natura i oddziaływanie (miłość ukierunkowana jest na życie przyszłe, dzięki niej wzrasta
pojemność duszy). S. th., II-II, 24, 7 c et ad 1-2.
24 S. th., II-II, 24, 6 c et ad 2.
25 S. th., II-II, 24, 9 c.
26 S. th., II-II, 24, 11 c. Posiadanie w sposób nieutracalny miłości jest, zdaniem
Tomasza, możliwe tylko dla niebian, oni bowiem, jako że dysponują doskonałym
poznaniem Boga, potrafią wszystkie swe czynne poruszenia kierować ku Niemu.
Tamże.
21

22
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cnót wlanych nie nabywa się drogą powtarzania określonych działań,
ani nie traci się ich wskutek zaprzestania tego), ale wskutek popełnionego zła grzechu (tj. aktu przeciwnego miłości); nawet jeden grzech
ciężki skutkuje utratą caritas. Tezę tę argumentuje św. Tomasz następująco. Miłość (jako że jest cnotą wlaną) jest zależna od działania Boga.
Przy czym rola Boga wobec duszy jest w akcie darowania i utrzymywania caritas podobna do roli, jaką odgrywa słońce wobec oświecanego
powietrza. Więc tak jak przeszkoda fizyczna uniemożliwia promieniom
słonecznym docieranie do powietrza, tak przeszkoda duchowa uniemożliwia docieranie Bożej miłości do ludzkiej duszy. Taką przeszkodą
jest grzech śmiertelny27.

3.

Przedmiot miłości

Przedmiotem cnoty caritas jest, według Mistrza z Akwinu, Bóg jako
cel ostateczny życia ludzkiego, tzn. jako będący tym, na czym polega
szczęśliwość wieczna: jako Dobro per se. Mówiąc ściślej, szczęśliwość
wieczna (a więc cel ostateczny ludzkiego życia) jest przedmiotem
formalnym tej cnoty, natomiast Bóg jest jej głównym przedmiotem
materialnym. Drugorzędnym przedmiotem materialnym tej cnoty jest
sam człowiek i jego bliźni (ludzie i aniołowie dobrzy). Nie są
przedmiotem caritas ani szatani, ani stworzenia nierozumne28. Uzasadniając swe stanowisko w kwestii przedmiotu materialnego caritas Akwinata zauważa, że ponieważ ta cnota opiera się na udziale w wiecznym
szczęściu, jest przyjacielską więzią między choćby potencjalnymi
uczestnikami szczęśliwości wiecznej, dlatego dotyczyć może jedynie
bytów zdolnych do udziału w tej wspólnocie29.

S. th., II-II, 24, 10 c; II-II, 24, 12 c et ad 5. Natomiast popełnianie grzechów
powszednich, a także zaniedbywanie aktów miłości nie skutkuje natychmiastową
utratą caritas, ale przysposabia podmiot do tego. Tamże, II-II, 24, 10 c.
28 S. th., II-II, 23, 1 ad 2; II-II, 23, 4 c et ad 2; II-II, 23, 5 ad 1. Jak zauważa J.-P.
Torrell, Tomasz jako pierwszy posłużył się Arystotelesowskim pojęciem przyjaźni
dla opisania relacji między człowiekiem i Bogiem. Zob. J.-P. Torrell, Święty Tomasz...,
s. 485-486.
29 S. th., II-II, 25, 3 c; II-II, 25, 10 c et ad 1-2; II-II, 25, 11 c et ad 1; II-II, 25, 12 c.
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Sposób powiązania przedmiotów z wiecznym szczęściem winien,
zdaniem św. Tomasza, mieć odbicie w adekwatnym sposobie miłowania30. Bóg (ponieważ jest źródłem wiecznego szczęścia i tym, na czym
ono polega: Dobrem per se) winien być miłowany dla Niego samego,
a więc z racji swej dobroci. Natomiast człowiek i jego bliźni, jako że tylko
dzięki działaniu Boga są uczestnikami (choćby potencjalnymi) wspólnoty wiecznego szczęścia, winni być miłowani jako to, co należy do Boga
i ze względu na Boga (miłowanie stworzenia jak celu głównego czy
jedynego nie jest cnotą)31. Bóg jest, według Tomasza, bezpośrednim
przedmiotem każdego aktu caritas, natomiast inne rzeczy są miłowane
za Jego pośrednictwem32.
Akwinata uważa, że człowiek, jako że jest bytem skończonym, nie
jest zdolny do miłowania Boga w stopniu należnym (tj. nieskończonym);
obowiązuje go przeto miłowanie Boga możliwie najlepiej, a więc z racji
Niego samego, całym sobą („z całego serca”) i ponad wszystko (z gotowością oddania tego, co się ma), obejmując miłością wszystko, co
z Bogiem się łączy33. Dodaje, że miłowanie Boga możliwie najlepiej
S. th., II-II, 25, 12 c.
S. th., II-II, 23, 1 ad 2; II-II, 23, 5 ad 2; II-II, 25, 1 c et ad 3; II-II, 25, 12 c.
32 S. th., II-II, 27, 4 c. Porównując akty miłowania dotyczące różnych
przedmiotów (Boga i bliźnich, przyjaciół i nieprzyjaciół) Akwinata stawia pytanie
o to, które z nich są doskonalsze. Odpowiada, iż: a) z racji przedmiotu bardziej
stosowne jest miłowanie tego, kto jest lepszy i bliższy nam, a więc miłowanie Boga
jest przed miłowaniem bliźniego i miłowanie przyjaciół przed miłowaniem
nieprzyjaciół, natomiast b) z racji motywu, miłowaniem zacnym (zasługującym) jest
jedynie miłowanie dla Boga. Dlatego pod tym względem miłowanie nieprzyjaciela
stoi wyżej niż miłowanie przyjaciela (bo nieprzyjaciela jeśli się miłuje, to tylko dla
Boga) i ogólniej: zacne jest miłowanie Boga i z jego powodu bliźnich. Miłowanie
nieprzyjaciół jest zacniejsze od miłowania przyjaciół i z tej racji, jako że jest
trudniejsze, wymaga większej siły, nadto poszerza ducha ludzkiego na przedmioty
dalekie mu. S. th., II-II, 27, 7 c; II-II, 27, 8 sc et c.
33 S. th., II-II, 27, 3 c; II-II, 27, 5 c; II-II, 27, 6 c. Omawiając treść ewangelicznego
przykazania miłości, Akwinata wyróżnia trzy stopnie całkowitego miłowania Boga.
Pierwszy (przejawiający się w ciągłym czynnym zwróceniu umysłu ku Bogu) jest
osiągalny tylko dla niebian. Drugi (przejawiający się w staraniach, by się oderwać od
rzeczy doczesnych, stanowiących przeszkodę w dążeniu do Boga) jest osiągalny dla
niektórych ludzi; zachętą do takiego miłowania są rady ewangeliczne. Trzeci
(przejawiający się w odrzucaniu tego, co sprzeczne z miłowaniem Boga) jest
osiągalny dla wszystkich ludzi. S. th., II-II, 44, 4.
30
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oznacza w życiu ziemskim stałe nastawienie umysłu i woli ku Bogu,
a także całkowite oddanie się sprawom Bożym, a więc rezygnację z tego,
co nie jest konieczne do życia34.
Miłość siebie jest, według św. Tomasza, miarą dla miłości bliźnich,
miłość braterska polega bowiem na traktowaniu innych jak alter ego35.
Przy czym właściwie pojęta miłość siebie jest oparta na dobrym
rozpoznaniu własnej natury, dlatego jest to miłowanie w sobie bardziej
duszy rozumnej (co wyraża się w życzeniu jej dobra duchowego i w
działaniu dla zdobycia go) niż ciała36.
Wobec bliźniego obowiązuje, zdaniem Akwinaty, zasada miłowania
„jak siebie samego”; dotyczy ona każdej osoby ludzkiej (także
grzeszników, nieprzyjaciół) oraz aniołów. W grzesznikach warta miłości
jest natura każdego z nich jako pochodna od Boga i będąca tym, dzięki
czemu są oni zdolni do szczęśliwości wiecznej; natomiast ich przewiny
(jako przeciwne Bogu i będące przeszkodą w szczęśliwości wiecznej) są
warte nienawiści37.
O miłości nieprzyjaciół św. Tomasz pisze realistycznie. Jest świadom trudności tej miłości, dlatego zaczyna od uzasadnienia jej powinności – zwraca uwagę na fakt, że także nieprzyjaciele (jako należący do
tej samej co my natury) są powołani do szczęśliwości wiecznej, a to
oznacza, że i oni są naszymi bliźnimi. Akwinata sygnalizuje też, co
w osobie wrogiej nam warte jest miłości, a co nie (obowiązują tu
rozstrzygnięcia takie jak wobec grzeszników). Nadto bardzo wyraźnie
odgranicza miłość uczuciową od wolitywnej i przyrodzoną od nadprzyrodzonej. Ta pierwsza z natury kieruje się ku sobie, krewnym i przyjaciołom; miłowanie nieprzyjaciół jest możliwe jedynie mocą miłości
nadprzyrodzonej, miłości będącej ruchem woli.
Po tych ogólnych uwagach Doktor Anielski przechodzi do wskazówek praktycznych; te są odmienne dla różnych stopni miłości
nieprzyjaciół. Zwykła caritas wobec nieprzyjaciół polega na staraniach,
by nie ulec złu (by nie reagować na doznaną krzywdę aktami nienaS. th., II-II, 24, 8 c.
S. th., II-II, 25, 4 c et ad 3.
36 S. th., II-II, 25, 5 c et ad 2; II-II, 25, 7 c. Por. W. Starnawski, Pedagogia miłości, w:
„Fides et Ratio” 2010, nr 3 (3), s. 25-29.
37 S. th., II-II, 25, 6 c.
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wiści); przejawia się w życzeniu nieprzyjaciołom dobra należnego oraz
w takich aktach życzliwości, jakie odnosimy do wszystkich (uprzejmość,
wsparcie modlitewne), a także w gotowości ducha do przyjścia im
z pomocą w wypadku konieczności. Natomiast caritas doskonała polega
na staraniach przezwyciężenia zła dobrem; przejawia się we wspomaganiu nieprzyjaciół (okazywaniu im wsparcia jak bliskim) ze względu na
Boga nawet poza wypadkiem konieczności. Taka miłość nieprzyjaciół
jest, zdaniem Tomasza, oznaką doskonałej miłości Boga38. Trzeba dodać,
że według św. Tomasza miłość nieprzyjaciela nie oznacza pobłażliwości
dla zła czy przyzwolenia na bezkarność złoczyńcy (ta cnota nie jest
zaprzeczeniem, lecz dopełnieniem cnoty karności).
Po wyliczeniu przedmiotów cnoty caritas oraz wskazaniu należnych
sposobów ich miłowania Akwinata ustala porządek miłowania, tzn. bada
kolejność, w jakiej miłość winna obejmować swe przedmioty. Zaczyna od
uzasadnienia tezy o istnieniu porządku w miłowaniu, a także od wskazania kryterium owego uporządkowania. Stwierdza, że ponieważ porządek
(kolejność) określa się wedle stosunku do źródła (początku), przeto tam,
gdzie jest początek, jest i porządek. A tak ma się rzecz z miłością, ona
bowiem skierowana jest ku Bogu jako ku źródłu szczęśliwości wiecznej
i opiera się na udziale w tym szczęściu. Tomasz ustala więc, że uporządkowanie przedmiotów miłości zachodzi przede wszystkim według ich relacji
do Boga oraz (drugorzędnie) – według ich relacji do samego miłującego
człowieka (bo on jest drugim źródłem aktu miłowania)39.
Zdaniem autora Sumy człowiek winien miłować najbardziej Boga,
a dalej – swą naturę duchową, bliźnich, własne ciało40. Tezę tę popiera
Akwinata argumentacją. Stwierdza, iż powinność miłowania Boga
„ponad wszystko” wynika z faktu, że caritas opiera się na współudziale
S. th., II-II, 25, 8 c; II-II, 25, 9 c. Nawiązując do myśli św. Tomasza, J.M.
Bocheński pisze o miłości nieprzyjaciół w warunkach wojny: „Co do nieprzyjaciela,
miłość nie sprzeciwia się bynajmniej zasadzie walki, bo ta walka jest obowiązkiem
(...). Ale równocześnie żąda od nas, abyśmy naszym braciom, którzy chwilowo są
nieprzyjaciółmi, pomagali tam, gdzie będziemy mogli i gdzie pozwoli obowiązek.
Dopiero miłość – nie sprawiedliwość – może nakazać poświęcenie się za
nieprzyjaciela (...); ona też tylko zakazuje kategorycznie wszelkiej nienawiści
względem ludzi (...)”. Tenże, De virtute militari..., s. 31.
39 S. th., II-II, 25, 12 ad 1; II-II, 26, 1 c.
40 S. th., II-II, 26, 4 sc et c.
38
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w szczęśliwości wiecznej, a ta ma początek w Bogu41; powinność
miłowania duszy bardziej niż ciała jest konsekwencją uznania, że dusza
jest bliższa obu źródeł caritas, a miłowanie własnej duszy bardziej niż
bliźnich jest usprawiedliwione jej większą bliskością wobec podmiotu
caritas. Dodaje, że miłowanie własnej duszy bardziej niż bliźnich
oznacza, iż nawet dla ratowania bliźniego człowiek nie powinien
narażać jej na zło grzechu (w takiej sytuacji wymagana jest jedynie
gotowość do poniesienia szkody na ciele)42.
Także w miłowaniu bliźnich występuje porządek (człowiek nie jest
zobowiązany do miłowania wszystkich „równo”). I tu, zdaniem św.
Tomasza, obowiązuje zasada, że większą miłość winniśmy okazywać
tym, którzy są bliżsi źródła miłości (tzn. Boga i miłującego podmiotu)43.
Przy czym większa bliskość pierwszego źródła miłości (Boga) oznacza,
jego zdaniem, większą dobroć przedmiotu, a większa bliskość drugiego
źródła oznacza pokrewieństwo (itp. związek) z miłującym podmiotem44.
Pierwszeństwo w miłowaniu przysługuje więc, według Akwinaty,
osobom najlepszym i najbliższym (godzi się miłować więcej tego, kto jest
większym dobrem i z kim jesteśmy bardziej związani). Ponieważ te dwa
zbiory – ludzi najlepszych i najbliższych – bywają rozłączne, Tomasz
rozważa je osobno. Ustala, że pod względem natężenia miłowania
pierwszeństwo przysługuje najbliższym (żywszą miłością winniśmy
darzyć osoby, z którymi jesteśmy związani silnymi więzami); ta miłość
wyraża się w życzeniu stosownego dobra i wspomaganiu w jego
realizacji45. Natomiast pod względem treści aktu miłości (pod względem
dobra, jakiego się życzy) pierwszeństwo przysługuje lepszym
(sprawiedliwość nakazuje im życzyć większego dobra, tzn. pełniejszego
udziału w szczęściu wiecznym)46.
S. th., II-II, 26, 2–4.
S. th., II-II, 26, 4 c et ad 2; II-II, 26, 5 c.
43 S. th., II-II, 26, 6 c et ad 1.
44 S. th., II-II, 26, 11–12.
45 S. th., II-II, 26, 7–8. Warto zauważyć, że Akwinata nie pisze tu o uczuciach,
lecz o świadczeniach, do których się jest zobowiązanym (bo miłość wiąże się ściśle
z odpowiedzialnością). Uważa bowiem, że winniśmy miłować wszystkich ludzi, ale
ponieważ nie możemy pomóc każdemu, większe zobowiązania mamy wobec
bliższych nam.
46 S. th., II-II, 26, 13 c.
41

42

Nauka o miłości w „Sumie teologii”, II-II, 23–46 Tomasza z Akwinu

4.

265

Rola miłości

Funkcją każdej cnoty jest, zdaniem Akwinaty, trwałe dysponowanie
władzy duszy do działań dobrych, a także (zarazem) czynienie dobrym
podmiotu (sprzyjanie optymalnej realizacji jego natury) i przystosowywanie go do zjednoczenia z celem ostatecznym jego życia. Miłość
realizuje te zadania pełniej niż inne cnoty, ona bowiem jednoczy
podmiot z ostatecznym celem jego życia przez to, że usprawnia ludzką
wolę w miłowaniu Boga oraz (ze względu Nań) siebie i bliźnich.
Z racji pełnionej roli miłość jest przez św. Tomasza określana mianem
formy, celu, matki i korzenia wszystkich cnót. Dwa pierwsze określenia
(„forma”, „cel”) przysługują miłości z racji skierowywania aktów wszystkich cnót do celu ostatecznego (a więc z racji podporządko-wywania celów
poszczególnych cnót celowi ostatecznemu ludzkiego życia)47; kolejne dwa
(„matka”, „korzeń”) przysługują jej z tej racji, że z pożądania celu
ostatecznego (z pragnienia Boga) rodzą się akty innych cnót48.
Skierowywanie aktów cnót do celu ostatecznego interpretuje
Tomasz jako przyczynowanie o charakterze sprawczym – formowanie
i ożywianie aktów cnót49. Wyjaśnia, że akt danej cnoty jest uformowany
(ożywiony) przez caritas, gdy towarzyszy mu – jako motyw – akt miłości
nadprzyrodzonej50. Jego zdaniem żadna cnota nie może być źródłem
aktów w pełni dobrych, jeśli brak jej owego uformowania (tj. należnego
ustosunkowania do ostatecznego celu ludzkich dążeń), bo sama
prowadzi jedynie do jakiegoś dobra cząstkowego, dobra o charakterze
środka. Dopiero dzięki działaniu caritas akt danej cnoty staje się aktem

S. th., II-II, 23, 8 c et ad 3.
S. th., II-II, 23, 8 ad 3. Akwinata porównuje też funkcję caritas do funkcji
oficera. Twierdzi, że cnota mająca za przedmiot cel ostateczny życia ludzkiego jest
wobec cnót dotyczących celów pośrednich jak oficer wobec szeregowców: bo tak jak
oficer skłania podwładnych do określonych czynów, tak caritas skłania podmiot do
aktów cnót. S. th., II-II, 23, 4 ad 2.
49 S. th., II-II, 23, 8 c et ad 1.
50 Zdaniem Tomasza miłość jest, obok roztropności, najważniejszym elementem
każdej cnoty. O ile roztropność odpowiada za zgodność tworzywa czynu ze słuszną
miarą, to miłość – za motyw czynu, tym samym zapewnia właściwe ustosunkowanie
podmiotu usprawnień wobec celu ostatecznego jego dążeń. Zob. S. th., I-II, 65, 1–4.
47
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w pełni dobrym51. Właśnie z racji kierowania człowieka do jego celu
ostatecznego miłość (i każda cnota, której ona, jako motyw, towarzyszy)
nazywana jest pełną52; z tej też racji Akwinata nazywa miłość
najdoskonalszą z ludzkich cnót53.
Temat roli caritas Mistrz z Akwinu rozwija omawiając skutki (tj.
„owoce”, przejawy) głównego jej aktu – miłowania54, a także przy omawianiu daru mądrości. Skutki miłowania dzieli na wewnętrzne i zewnętrzne; do wewnętrznych zalicza radość, pokój i miłosierdzie, do
zewnętrznych – dobroczynność, jałmużnę i upomnienie braterskie.
Pełnymi nazywa św. Tomasz cnoty, które przysposabiają do dobrego działania oraz sprawiają, że człowiek robi ze sprawności dobry użytek (działa zgodnie
z cnotą). Cnota pełna jest trwałą dyspozycją do działań zachowujących słuszną miarę
i ożywionych miłością. Akty cnót pełnych wymagają właściwego nastawienia pożądań,
od pożądania (m.in. od woli konkretnego człowieka) zależy bowiem, czy
i jak posłuży się on posiadaną sprawnością. Zob. S. th., I-II, 56, 3 c; I-II, 57, 1 c; I-II, 57, 4 c.
52 S. th., II-II, 23, 7 c et ad 1–2.
53 Doktor Anielski uważa miłość za cnotę najdoskonalszą. Uważa bowiem, że
(jak każda z cnót teologalnych) polega ona na zgodności z prawem Bożym, jest więc
doskonalszą od cnót, które polegają na osiągnięciu prawidła ludzkiego rozumu. Od
pozostałych cnót teologalnych jest doskonalszą z tej racji, że osiąga Boga nie dla
uzyskania od Niego czegoś (dobra, poznania prawdy), lecz by w Nim spocząć. Zob.
S. th., II-II, 23, 6 c. Miłość uznał Akwinata za doskonalszą nawet od wiary (cnoty
zapodmiotowanej w umyśle). Uzasadnia to następująco. Szlachetność aktu umysłowego jest określona miarą pojemności umysłowej, natomiast szlachetność aktu woli –
przedmiotem, do którego ona zdąża. Przy czym tylko bytowo niższe niż dusza
przedmioty poznane istnieją w duszy w sposób szlachetniejszy niż w sobie; przedmioty
wyższe od duszy bytowo szlachetniej istnieją same w sobie niż w duszy. Dlatego
tylko w odniesieniu do tych pierwszych akty poznawcze, a także sprawności do tych
aktów, są doskonalsze niż akty pożądawcze i sprawności do tych aktów. Natomiast
w stosunku do tych drugich doskonalszymi są akty pożądawcze i przystosowania do
nich. S. th., I-II, 62, 4 c; II-II, 23, 6 c et ad 1.
54 Tomasz czyni to w Sumie teologii dwukrotnie – w I-II, 28, 1–6 (przy okazji
omawiania miłości pojętej jako uczucie) i w II-II, 28–33, w kwestiach dotyczących
caritas. Skutki, które Tomasz wymienia i omawia w S. th., I-II, 28, 1–6, dotyczą i
uczucia miłości, i cnoty caritas. Oto one: jedność między podmiotem i przedmiotem
miłości, wzajemne przenikanie się osób w sferze poznania i pożądania, zachwyt
(przejawiający się w przekraczaniu własnego egoizmu, wychodzeniu ku drugiej
osobie, tj. w braniu pod uwagę jej punktu widzenia i przyzwyczajeń oraz zabieganiu
o jej dobro), gorliwość w odpieraniu tego, co zagraża dobru kochanej osoby,
udoskonalenie osoby miłującej pod wpływem miłości dobra odpowiedniego dlań,
działanie kochającego. S. th., I-II, 28, 1–6.
51
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Radość jest, według św. Tomasza, reakcją duszy w sytuacji obecności upragnionego dobra, tj. miłowanej osoby i dobra należnego, którego
jej życzymy. Akwinata uważa, że ponieważ caritas jest cnotą woli, której
głównym przedmiotem jest Dobro per se, radość duchowa towarzyszy jej
(jako jej skutek) trwale. Może jednak być zmieszana ze smutkiem, przy
czym przyczyną smutku są braki istniejące w podmiocie i jego bliźnich,
stanowiące przeszkodę w ich uczestnictwie w dobru Bożym55.
Pokój określa Tomasz jako stan zgodności (zespolenia) dążeń. Akwinata rozróżnia pokój wewnętrzny i zewnętrzny. Pokój wewnętrzny jest,
jego zdaniem, stanem zespolenia różnych dążeń i pragnień wewnątrz człowieka, a pokój zewnętrzny – stanem zespolenia w harmonijną całość dążeń
własnych z pragnieniami innych56. Jeden i drugi jest skutkiem jednoczącej
mocy caritas – pokój wewnętrzny jest efektem miłowania Boga całym sercem (bowiem w osobie, która wszystko podporządkowuje Bogu, wszystkie
pragnienia zmierzają Doń), a pokój zewnętrzny – efektem miłowania bliźniego jak siebie (z tego miłowania wynika bowiem gotowość spełniania
woli bliźniego jak swej własnej)57. Doktor Anielski podkreśla, że prawdziwy pokój jest związany z prawdziwym dobrem – jest stanem zgodnego
dążenia do dobra prawdziwego lub stanem osiągnięcia go. A ponieważ dobro można posiadać w pełni lub cząstkowo, przeto i pokój może być pełny
(to stan związany z osiągnięciem pełnego dobra, taki pokój jest udziałem
niebian) lub niepełny (taki pokój jest dostępny w życiu ziemskim)58.
S. th., II-II, 28, 1 c et ad 1; II-II, 28, 2 c. Przeciwieństwem radości pojętej jako
skutek caritas jest zniechęcenie i zazdrość. Zniechęcenie jest stanem smutku
przygniatającego duszę, któremu towarzyszy niechęć do działania i zaniedbywanie
dobra duchowego. Zazdrość jest stanem smutku z cudzego dobra, efektem
interpretacji owego dobra jako zła własnego poniżenia (pomniejszenia własnej
sławy). S. th., II-II, 35, 1 c; II-II, 35, 3 ad 2; II-II, 36, 1 c et ad 2; II-II, 36, 2 c.
56 S. th., II-II, 29, 1 sc, c et ad 1; II-II, 29, 3 c et ad 3.
57 S. th., II-II, 29, 3 c et ad 3.
58 S. th., II-II, 29, 2 ad 3–4. Przeciwieństwem pokoju jest niezgoda, spór, rozłam
wojna, zawadiactwo i warcholstwo. Niezgoda między ludźmi, tj. rozdzielenie ich
woli, przejawia się w upartym trzymaniu się własnego sądu (w niechęci ustąpienia
innym). Spór to przeciwstawianie się komuś w mowie w sposób nieadekwatny do
okoliczności i bezładny. Rozłam jest dobrowolnym odłączeniem się od społeczności.
Wojna i zawadiactwo są stanem sporu wyrażonego czynem. Warcholstwo jest
przeciwstawianiem się komuś poprzez wywoływanie zaburzeń społecznych. S. th.,
II-II, 37, 2 c et ad 2; II-II, 38, 1 c; II-II, 39, 2 c; II-II, 41, 1 c; II-II, 42, 1 c.
55
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Kolejnym skutkiem caritas jest, według św. Tomasza, miłosierdzie
pojęte jako poruszenie woli z powodu cudzego zła, akt współczucia
wobec bliźniego w sytuacji jego nieszczęścia, wyrażający się w adekwatnym działaniu (udzieleniu pomocy lub przebaczenia). Akwinata zauważa, że pobudką aktu miłosierdzia jest zło dotykające bliźniego, a warunkiem – uznanie cudzego zła za własne. Podkreśla, że spełnienie tego
warunku umożliwia łącząca podmiot z osobą poszkodowaną relacja
miłości przyjacielskiej – ponieważ bliźniego traktujemy po przyjacielsku
(jako alter ego), na jego zło reagujemy jak na własne59. Tak pojęte
miłosierdzie jest cnotą60.
Zewnętrznym przejawem miłosierdzia (a pośrednio caritas) jest,
zdaniem Tomasza, jałmużna udzielana w należny sposób, tzn. z powodu
Boga, chętnie i adekwatnie do okoliczności (nie jest przejawem caritas
czyn będący jałmużną tylko w warstwie materialnej)61. Adresatem
jałmużny są, według Akwinaty, osoby, które są w potrzebie, której
niezaspokojenie grozi śmiercią62. Darem może być rzecz, która jest
własnością darującego, tj. to, czym ma on prawo rozporządzać; wyjątek
stanowi sytuacja skrajnej potrzeby63. Precyzując, co znaczy wsparcie
adekwatne do okoliczności, św. Tomasz zwraca uwagę, iż przy
udzielaniu wsparcia należy uwzględnić rodzaje potrzeb, stopnie
pokrewieństwa oraz dobroci i pożytku adresatów jałmużny, a także

S. th., II-II, 30, 1 c; II-II, 30, 2 c; II-II, 30, 3 c.
Miłosierdzie (w przeciwieństwie do radości, pokoju, czy dobroczynności) jest
cnotą, a nie jedynie przejawem caritas, od miłości różni się przedmiotem formalnym
– przedmiotem miłosierdzia jest dobro jako dotknięte brakiem. S. th., II-II, 28, 3 c;
II-II, 30, 3 c et ad 3. Cnotę miłosierdzia wyraźnie odróżnia Akwinata od miłosierdzia
pojętego jako poruszenie zmysłowych władz pożądawczych, tj. jako uczucie
pojawiające się w sytuacji nieszczęścia bliźniego, występujące z racji znajdowania się
w podobnej sytuacji, a więc z racji istniejącego prawdopodobieństwa, że i nas może
spotkać to samo. II-II, 30, 2–3.
61 S. th., II-II, 32, 1 c et ad 1.
62 S. th., II-II, 32, 5 c.
63 S. th., II-II, 32, 7 c et ad 3; II-II, 8 c et ad 1.
59

60

Nauka o miłości w „Sumie teologii”, II-II, 23–46 Tomasza z Akwinu

269

możliwości dającego64 (powinnością człowieka jest dzielenie się dobrami
zbędnymi dlań i dla osób, które są na jego utrzymaniu)65.
Dobroczynność, tzn. czynienie komuś dobra, jest, zdaniem św.
Tomasza, przejawem caritas, jeśli właśnie miłość jest motywem tego
aktu, a więc jeśli został on dokonany z życzliwości wobec kogoś66.
Akwinata podkreśla, iż forma dobroczynności winna być adekwatna do
własnych możliwości, rodzaju i stopnia więzi z potrzebującą osobą (im
bliższa więź, tym większe zobowiązania), a także rodzaju potrzeby (np.
obcy w pilnej potrzebie wymaga wsparcia większego niż bliski nie
będący w takiej sytuacji, grzesznik wymaga wsparcia takiego, które
wzmacniałoby w nim dobro, a nie zło)67.
Przejawem caritas jest też, według św. Tomasza, upomnienie braterskie. To akt mający na celu pomoc bliźniemu w zaradzeniu złu
moralnemu, polegający na zwróceniu uwagi, dokonany stosownie do
okoliczności, tzn. we właściwym czasie i miejscu, z uzasadnionych racji
i we właściwy sposób (tj. z taktem, raczej na osobności, chyba że
upomnienie dotyczy przewinienia publicznego lub upomnienie prywatne
nie skutkuje), stosowany jedynie w sytuacji, gdy sprzyja poprawie68.
Doktor Anielski wskazuje na jeszcze jeden skutek caritas – uważa że
jest nim mądrość pojęta jako sprawność w wydawaniu poprawnych
sądów o sprawach Bożych i w poprawnym osądzeniu w świetle praw
Bożych spraw ludzkich. Uzasadniając tę tezę, zwraca uwagę, że
S. th., II-II, 32, 2-3; II-II, 32, 9–10.
Według św. Tomasza dzielenie się tym, co nie jest konieczne do życia
stosownie do własnego stanu, jest obowiązkiem człowieka, a dzielenie się tym, co
jest konieczne do życia stosownie do swego stanu, ale nie jest niezbędne do życia,
jest przedmiotem zalecenia, rady. S. th., II-II, 32, 5-6. Nie jest przejawem caritas
dawanie jałmużny z tego, co koniecznie jest potrzebne do życia nam i osobom
będącym na naszym utrzymaniu (wyjątek stanowi sytuacja, gdy ratuje się osoby
szczególnie ważne dla wspólnoty). Tamże, II-II, 32, 6 c.
66 S. th., II-II, 31, 1 c. Dobroczynność jest zewnętrznym wyrazem życzliwości. S.
th., II-II, 31, 4 sc et c.
67 S. th., II-II, 31, 2 c et ad 1-2; II-II, 31, 3 c.
68 S. th., II-II, 33, 1-8. Nie jest przejawem caritas, lecz sprawiedliwości,
upomnienie ze strony przełożonego, odwołujące się do kary (przymusu), służące
osiągnięciu dobra społecznego. Tamże, II-II, 33, 1 c; II-II, 33, 3 c; II-II, 33, 6 c.
Przeciwieństwem bratniego upomnienia jest zgorszenie czynne polegające na
skłanianiu kogoś słowem lub czynem do upadku duchowego. S. th., II-II, 43, 1–2.
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sprawność ta istnieje w człowieku z racji jego bliskości wobec Bożych
spraw, a tę bliskość (jedność) człowieka z Bogiem sprawia miłość69.

Zakończenie
Na podstawie przeprowadzonej analizy wykładu Mistrza z Akwinu
o ludzkiej caritas, zawartego w S. th., II-II, 23-46, można sformułować
następujące wnioski:
− Św. Tomasz pojął caritas jako trwałą dyspozycję woli do miłowania połączonego z życzliwością; miłowanie (duchowe przylgnięcie do
osoby kochanej) i życzliwość (życzenie osobie kochanej dobra i działanie
w kierunku jego realizacji) uznał za bezpośrednie akty tej cnoty.
− Więź caritas jest, według św. Tomasza, oparta na wspólnocie
wiecznego szczęścia, dlatego obejmuje swym zakresem wszystkich, którzy
mogą uczestniczyć w tej wspólnocie. Z tej racji przedmiotem materialnym
caritas jest Bóg, a także (drugorzędnie) człowiek i jego bliźni.
− Sposób miłowania należny danemu przedmiotowi jest, według
Akwinaty, adekwatny do roli, jaką odgrywa on we wspólnocie wiecznego
szczęścia. Bóg (tj. źródło szczęśliwości wiecznej) winien być miłowany dla
Niego samego, On jest bezpośrednim przedmiotem każdego aktu caritas,
natomiast wszyscy inni (jako że tylko dzięki Bogu mogą być uczestnikami
wspólnoty wiecznego szczęścia) winni być miłowani jako to, co należy do
Boga, ze względu Nań i za Jego pośrednictwem.
− Zdaniem autora Sumy w miłowaniu obowiązuje porządek. Człowiek winien miłować najbardziej Boga, a dalej – swą naturę duchową,
bliźnich i własne ciało. Boga winien miłować możliwie najlepiej (tj. z racji
Niego samego, całym sobą i ponad wszystko, obejmując miłością
wszystko, co z Bogiem się łączy), w sobie bardziej dbać o duszę niż o
ciało, a innych ludzi miłować jak siebie.
− Św. Tomasz traktuje caritas jako sprawność nadprzyrodzoną (tj.
otrzymaną od Boga), a jednocześnie broni tezy o podwójnym źródle
aktów tej cnoty. Pisze bowiem o współdziałaniu między źródłem
przyrodzonym i nadprzyrodzonym tych aktów (tzn. między ludzką
wolą i Duchem Św.) w ich powstaniu; od współdziałania człowieka z
69

S. th., II-II, 45, 4 c.
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Bogiem uzależnia też rozwój cnoty caritas, a jej utratę interpretuje jako
konsekwencję utraty łączności z Nim.
− Zdaniem Akwinaty miłość kieruje akty innych cnót w stronę Boga
(ostatecznego celu życia), tzn. formuje i ożywia je, nadto może być
przyczyną celową ich zaistnienia.
− Skutkiem cnoty caritas jest radość, pokój, miłosierdzie, dobroczynność, udzielanie jałmużny i upomnienie braterskie, a także mądrość.
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THE THOMAS AQUINAS DOCTRINE OF LOVE IN HIS SUMMA
THEOLOGICA II-II, 23–46
The subject of my article is Aquinas’ doctrine of human love which he has presented in S. th. II-II, 23-46. I give an account of the Angelic Doctor’s views on the following issues: the nature of caritas – its subject, genesis, object and function; the vices
juxtaposing caritas; the commandments concerning caritas, the gift of wisdom connecting with caritas. I also show the acquired by Aquinas’ solutions of these issues
and interconnections between them.
Translated by Teresa Bojarska-Szot

Zamiast zakończenia...

Miłość w przypowieści i życiu
Najpiękniejsze serce
Pewien młodzieniec chwalił się, że ma najpiękniejsze serce w dolinie. Chwalił się nim na rynku i zebrał się ogromny tłum, by je
podziwiać, bowiem było w swym kształcie perfekcyjne. Nie miało
żadnej skazy, było przepiękne, gładkie i błyszczące. Biło bardzo żywo.
Chłopak krzyczał na cały głos, że nikt nie ma piękniejszego serca od
niego i wszyscy mu potakiwali, bowiem jego serce było idealne.
Jednak w pewnym momencie jakiś starzec z tłumu krzyknął:
– Dlaczego twierdzisz, że twoje serce jest najpiękniejsze, skoro moje
jest o wiele piękniejsze od twojego?
Młodzieniec bardzo się zdziwił, słysząc te słowa, a potem spojrzał
na serce starca i się zaśmiał. Serce starca biło bardzo żywo, być może
nawet żywiej od serca młodzieńca, ale było to serce poorane rozlicznymi
bruzdami, serce, w którym było wiele brakujących kawałków. Wiele też
w nim było kawałków, które do tegoż serca nie pasowały. Było to serce
brzydkie, które w żaden sposób nie mogło się równać z nieskazitelnym
sercem młodzieńca.
Chłopak zapytał więc, dlaczego starzec uważa, że jego serce jest
piękniejsze, skoro wszyscy widzą, że nie jest ono nawet w części tak
piękne jak jego własne serce.
Wtedy starzec rzekł, że w życiu nie zamieniłby tego serca na serce
młodzieńca. Poprosił też, aby młodzieniec spojrzał na jego serce, i wskazując na blizny, rzekł:
– Widzisz te blizny i brakujące kawałki? Nie ma ich tu dlatego, że
ofiarowałem je z miłości dla wielu osób, a niesie to ryzyko, bo często się
zdarza, że sami ofiarowujemy uczucie dla innych, ale oni nie dają nam
nic w zamian. Stąd te blizny, bo choć dałem im część swojego serca, oni
nie dali mi nic.
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Jeśli natomiast spojrzysz uważnie, dostrzeżesz, że wiele kawałków
do mojego serca niezupełnie pasuje. Są to kawałki serca innych, które oni
mi ofiarowali i które znalazły stałe miejsce w moim sercu. Dlatego moje
serce jest piękniejsze od twojego.
Natomiast te bruzdy, które widzisz, zrobili ludzie nieczuli, ludzie,
którzy mnie zranili.
Wtedy młodzieniec spojrzał na starca, zrozumiał i zapłakał. Potem
wziął kawałek swojego przepięknego serca i ofiarował go starcowi, a starzec zrobił to samo.
Padli sobie w ramiona i rozpłakali się, po czym odeszli razem w wielkiej przyjaźni. Młodzieniec włożył część serca starca do swojego serca
w miejsce brakującego kawałka, który dał starcowi. Ten nowy kawałek
pasował tam, choć nie idealnie, co zmąciło doskonałą harmonię serca
młodzieńca.
Nigdy jednak wcześniej serce młodzieńca nie było tak piękne jak
w tym momencie i młodzieniec dopiero teraz to zrozumiał1.
Podobno w życiu liczy się tylko to, co czynione jest z miłości.
Może więc człowiek współczesny, zamiast „czas to pieniądz”,
powinien rozważyć stwierdzenie:
czas to... miłość, a już na pewno czas wychowania.

1

Opowiadanie Bruno Ferrero w: adonai.pl.
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Miłość w poezji i życiu
Jeden z piękniejszych miłosnych wierszy ostatnich czasów napisała pewna
amerykańska dziewczyna. Nosi on tytuł:
O tym, czego nie uczyniłeś
Pamiętasz ten dzień, kiedy pożyczyłam od ciebie
twój nowy samochód i rozbiłam go?
Myślałam, że mnie zabijesz, ale nie zrobiłeś tego.
Czy pamiętasz, jak kiedyś wyciągnęłam cię na plaże,
chociaż twierdziłeś, że będzie padać, i rzeczywiście padało?
Myślałam, że zawołasz: „A nie mówiłem?”. Ale nie zrobiłeś tego.
A pamiętasz, jak kokietowałam wszystkich,
żeby wzbudzić twoją zazdrość, i ty byłeś zazdrosny?
Myślałam, że odejdziesz ode mnie, ale tego przecież nie zrobiłeś.
Czy pamiętasz, jak zrzuciłam tort truskawkowy
na dywanik twojego samochodu?
Myślałam, że mnie uderzysz, ale nie uczyniłeś tego.
Czy pamiętasz, jak zapomniałam ci powiedzieć,
że na pewnym przyjęciu obowiązują stroje wieczorowe
i ty przyszedłeś w dżinsach?
Myślałam, że mnie wtedy spoliczkujesz, ale nie zrobiłeś tego.
Zawsze miałeś dla mnie cierpliwość, kochałeś mnie i broniłeś.
Mam na sumieniu tyle win wobec ciebie.
Tak bardzo chciałam cię prosić o przebaczenie,
kiedy wrócisz z Wietnamu.
Lecz ty nie wróciłeś.
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Pamiętaj: przychodzisz na świat jeden raz. Zatem całe dobro,
które możesz wyświadczyć drugiemu człowiekowi – okaż natychmiast!2

Miłość w rozumieniu dziecka
Psycholodzy postawili dzieciom w wieku 4 – 8 lat pytanie: Co to znaczy miłość?
Oto odpowiedzi3...

Miłość jest pierwszą rzeczą, którą się czuje, wcześniej niż przychodzi
złość.
(Carlo, 5 lat)
Kiedy babcia miała zapalenie stawów i nie mogła pomalować sobie
paznokci, dziadziu to zrobił dla niej, choć sam także już wcześniej cierpi
na zapalenie stawów.
(Rebecca, 8 lat)
Kiedy ktoś nas kocha, świat, który ma powiedzieć nasze imię, jest inny.
Myślimy, że nasze imię jest na pewno w tych ustach.
(Luca, 4 lata)
Miłość jest wtedy, gdy idziesz jeść i dasz torebkę frytek komuś innemu
bez pragnienia, aby inny dał je tobie.
(Gianluca, 6 lat)
Miłość jest wtedy, gdy mama robi tacie kawę i wcześniej spróbuje ją, czy
na pewno będzie dobra.
(Daniele, 7 lat)
2
3

B. Ferrero, 40 opowiadań na pustyni, Warszawa 2009, s. 52–53.
adonai.pl.
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Miłość jest wtedy, kiedy mój pies liże mi buzię, także jeśli go zostawiłam
samego na cały dzień.
(Michele, 4 lata)
Nie potrzebuję w ogóle mówić kocham cię, jeśli to nie jest prawdą. Ale
jeśli jest prawdą, potrzebuję mówić to wiele razy, gdyż ludzie zapominają.
(Jessica, 8 lat)
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