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S. prof. dr hab. Zofia Zdybicka 
KUL  
Lublin 
 
 

Jan Paweł II o miłości 
 
W centrum zainteresowania Ks. Karola Wojtyły, a następnie Jana Pawła II, był 

człowiek i jego najważniejsze działanie – ludzka miłość, zwłaszcza miłość między 
kobietą i mężczyzną – miłość małżeńska, prototyp wszelkiej miłości. 

Potrzeba nowego przeanalizowania i namysłu nad człowiekiem i miłością 
wyrastała z deformacji prawdy o człowieku (błąd antropologiczny) będącym źródłem 
kryzysu kultury współczesnej oraz dehumanizacji (odczłowieczenia) ludzkiej miłości, 
zwłaszcza seksualnej i oderwanie seksu od podmiotu – człowieka-osoby. 

 
1. Miłość – darem osoby dla osoby 
  
Owocem analiz i refleksji ks. prof. Karola Wojtyły było coraz pełniejsze ujęcie 

fenomenu miłości w dopełniających się perspektywach: 
 ściśle etycznej (Miłość i odpowiedzialność, 1960) 
 antropologicznej – metafizycznej (Osoba i czyn, 1969) 
 teologicznej (zawsze z dużym udziałem filozofii, Mężczyzną i niewiastą stworzył 

ich, Watykan 1986). 
 
Ks. Karol Wojtyła wyróżnił i przeanalizował cztery rodzaje miłości: 

 miłość – upodobania (fundament uczuciowy, psychiczny); 
 miłość – pożądania (duży udział zmysłowości); 
 miłość – życzliwości (zbliżona do miłości-przyjaźni opartej na wspólnych 

wartościach); 
 miłość – oblubieńcza – najdoskonalsza forma miłości. Przejawia się w dwu 

formach: 
o jako istota (szczyt) miłości małżeńskiej 
o jako oddanie się osoby ludzkiej Bogu – właściwe dla życia kapłańskiego 

i konsekrowanego. 
„Miłość oblubieńcza jest czymś innym i czymś więcej niż miłość upodobania, 

pożądania, życzliwości zarówno od strony osoby, która kocha jak i od strony łączności 
międzyosobowej, wówczas powstaje coś innego niż przyjaźń – mianowicie wzajemne 
pełne oddanie się osób” (por. Miłość i odpowiedzialność, s. 88). 

 
Cechy istotne dla miłości oblubieńczej to: 
 

 miłość jako wzajemny dar – darem ofiarowanym drugiemu jest własna osoba, 
 totalność, całkowitość daru z siebie na stałe (wierność) – w małżeństwie 

nierozerwalność, zakaz zdrady, zakaz antykoncepcji, 
 receptywność – dar musi być przyjęty, co wymaga pewnego wysiłku 

duchowego, 
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 prymat osoby. Miłość to zawsze „zwrot do osoby” czyli do całego człowieka. 
Miłość oblubieńcza stanowi najpełniejszą formę miłości. Nawiązuje i do 

miłości uczuciowej i do tej, która zawiera się w pożądaniu zmysłowym. „Nie chodzi 
bowiem w porządku etycznym bynajmniej o to, aby zatrzeć lub pominąć wartość 
seksualną, na którą reagują zmysły i uczucia. Chodzi tylko o to, ażeby wartość tę 
mocno związać z wartością osoby, skoro miłość zwraca się nie tylko do samego ciała, 
ani nawet do samego człowieka drugiej płci, ale właśnie do osoby. Co więcej, tylko 
przez zwrot do osoby miłość jest miłością”. (Miłość i odpowiedzialność, s. 111). 

Koncepcja miłości formułowana przez Ks. Karola Wojtyłę jest koncepcją 
personalistyczną. Dotyczy konkretnych osób. Osoba jest zawsze osobą 
jednostkową. W miłości obowiązuje więc prymat osoby indywidualnej. Osoba 
indywidualna jest w centrum wszystkich społeczności – rodzinnej, narodowej, 
politycznej, społeczności pracy itd. 

 
2. Ontyczne korzenie miłości jako daru z siebie dla drugiej osoby 
 
Miłość jest działaniem moralnym czyli świadomym i wolnym, kierowanym 

pewnymi normami, a więc działaniem człowieka-osoby. W myśli współczesnej 
prawda ta, na pozór oczywista, została zdeformowana. Zwłaszcza od czasów filozofii 
Kanta – nastąpiło oderwanie porządku moralnego od porządku ontycznego, czyli 
sposobu istnienia człowieka. Ma to ważne konsekwencje negatywne w traktowaniu 
miłości, szczególnie miłości seksualnej jako pewnej odrębnej sfery życia (techniki 
seksualne). 

Ks. Karol Wojtyła dostrzegł więc potrzebę ukazania korzeni całego porządku 
moralnego i jego głównego przejawu jakim jest miłość – poprzez „powrót do źródeł”, 
czyli pokazanie kim jest człowiek i jak działa. Uczynił to w swoim dziele „Osoba  
i czyn”. 

Szczegółowo ukazał, że człowiek jest bytem złożonym z elementów 
materialnych (ciało) i elementu duchowego. Jest bytem dynamicznym. Dynamizm ten 
ma podwójny charakter – w człowieku istnieją dynamizmy niezależne od jego woli 
(„dziania”) oraz dynamizmy, które mają charakter świadomy i wolny, których 
człowiek-podmiot jest twórcą, czyli świadome i wolne czyny. Człowiek posiada 
określoną naturę, która istnieje istnieniem ducha. „Esse” człowieka – to „esse” 
osobowe. Z racji tego osoba ludzka ma wymiar transcendentny, otwarta jest na 
nieskończoność – nieskończoną prawdę, dobro, piękno – na Boga. Zdolna jest do 
działań moralnych, świadomych i wolnych, przez które się urzeczywistnia, spełnia 
jako osoba i za które jest odpowiedzialna. Miłość jako działanie moralne wyrasta więc 
z osobowego istnienia człowieka. 

Taka formacja bytowa jest spośród istot tego świata najwyższa. Jako całość 
posiada wielką wartość. Godność osobowa jest wartością wsobną, która przysługuje 
bytowi ludzkiemu na mocy samego istnienia („bycia bytem osobowym”). 

W oparciu o status bytowy osoby Ks. Karol Wojtyła sformułował dwie ważne 
zasady: 

– normę personalistyczną:  
„Osoba jest takim dobrem, że właściwe i pełnowartościowe odniesienie do niej 

stanowi tylko miłość”. Osoba nie może być traktowana jako przedmiot użycia, jako 
środek do celu. Posiada cel w sobie. (Miłość i odpowiedzialność, s. 42). 

Prawda o wartości i godności osoby ludzkiej staje się podstawową normą 
ludzkiej moralności. Osoba ludzka domaga się w sensie moralnym afirmacji, uznania, 
szacunku ze strony wszystkich innych osób. Stanowi dobro najbardziej godne 
pragnienia i wyboru i wyrażenia tego czynem miłości. 



W TROSCE O MIŁOŚĆ 

 

 F I D E S  E T  R A T I O  
 

Strona 7 

Miłość ludzka powinna więc sięgać poziomu godności podmiotu miłości i jej 
adresata. Kocha się całą osobę a nie jej szczegółowe wartości (seks jest wartością 
osoby, ale nie osobą i nie można go od osoby odrywać). 

– Ks. Wojtyła sformułował także koncepcję wartości 
personalistycznej:  

spełniając czyn (świadomy i wolny) człowiek tworzy dzieło (czyn)  
i równocześnie spełnia siebie, urzeczywistnia siebie, doskonali się, staje się coraz 
pełniej człowiekiem dobrym (lub złym). 

Przez czyn miłości osoba ludzka tworzy się najbardziej. Miłość jest 
najważniejszą formą dynamizmu ludzkiego. Każdy człowiek ze swej natury powołany 
jest do miłowania. Sam decyduje o jej formie i kierunku. 

 
3. Wolność fundamentem i szczytem miłości 
 
Ks. Karol Wojtyła podjął także problem wolności ludzkiej, która współcześnie 

często jest błędnie rozumiana. 
Człowiek jako osoba posiada dwie podstawowe władze – rozum i wolę: poznaje 

i decyduje o wyborze dobra. Ludzka wolność to nie tylko akty woli dotyczące wyboru 
dóbr czy działań. Wolność ludzka jest właściwością samej osoby. Osoba ludzka ma 
strukturę, którą Ks. Wojtyła określa jako „samo-posiadanie” i „samo-stanowienie”. 
Człowiek ma więc zdolność panowania sobie. Może stanowić o sobie jako całości. 
„Stanowienie o sobie stanowi istotę wolności. Nie jest to jednak wolność absolutna. 
Wolność ludzka to nie tylko zależność od własnego <ja>, ale także zależność od 
prawdy (prawdziwego dobra). Sumienie ujawnia tkwiącą w wolności człowieka 
zależność od prawdy” (Osoba i czyn, s. 198). Taka struktura osoby umożliwia 
dobrowolne związanie się z osobą drugą, co ma miejsce w miłości oblubieńczej. 
Miłość stanowi najważniejsze wykorzystanie wolności. 

Jest tu zawarty pewien paradoks – wolność i dar z siebie, możność 
decydowania o sobie jakby koliduje z „nieprzekazywalnością” osoby, która jest „sui 
iuris”. Paradoks ten Ks. Wojtyła rozwiązuje wskazując na duchowy wymiar osoby 
ludzkiej. 

W wolności miłowania rodzi się odpowiedzialność za miłość. Skoro miłość jest 
czynem świadomym i wolnym, wiąże się z odpowiedzialnością za nią, 
odpowiedzialnością wobec siebie, wobec osoby umiłowanej, wobec Boga – stwórcy 
człowieka, jego istnienia i jego natury, która jest ukierunkowana na miłość. 

„Człowiek będąc jedynym stworzeniem, które Bóg chciał dla niego samego, nie 
może odnaleźć się w pełni inaczej, jak poprzez bezinteresowny dar z siebie samego” 
(Gaudium et spes, 24). 

Jan Paweł II analizę miłości nie ogranicza do relacji indywidualnych osób 
(„ja”-”ty”), ale wskazuje na jej wymiar społeczny gruntowany na relacjach 
społecznych („my”). Pierwszą, naturalną, podstawową wspólnotą jest rodzina, 
następnie wspólnota narodowa, polityczna, wspólnota pracy itp. Wszędzie obowiązuje 
prymat osoby. Personalizm Jana Pawła II przenika wszystkie struktury społeczne,  
w których obowiązuje prymat osoby nad rzeczami, moralności nad techniką, miłości 
nad sprawiedliwością. Takie zręby budują „cywilizację (kulturę) miłości”. 
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4. Człowiek-osoba – „darem i zadaniem” 
 
Analizę i namysł nad miłością w perspektywie moralnej i antropologicznej Jan 

Paweł II zwieńcza perspektywą teologiczną, dokonaną szczególnie w okresie 
papieskim. 

– Człowiek jest darem bezinteresownej miłości Boga. Jest bowiem 
stworzony z Jego miłości i powołany do miłości – a więc jego status to „dar i zadanie”. 
Akt stworzenia – pisze Jan Paweł II – jest „obdarowaniem podstawowym  
i radykalnym”. W dar istnienia wpisany jest cel – zadanie - powołanie do miłowania 
osób ludzkich i Osoby Boga. 

– Wcielenie, Odkupienie – to dar „nowego życia”. „Już w <daniu> Syna, w 
darze z Syna wyraża się najgłębsza istota Boga, który jako Miłość pozostaje 
niewyczerpanym źródłem obdarowywania. W darze z Syna dopełnia się objawienie i 
obdarowywanie odwiecznej miłości” (Dominum et vivificantem, 23). „Duch Święty 
obdarowuje prawdą sumienia i obdarowuje pewnością odkupienia” (tamże, 31). 

– W wyjaśnianiu fenomenu ludzkiej miłości Jan Paweł II odwołuje się do 
tajemnicy Trójjedynego Boga i roli Ducha Świętego „W Duchu Świętym życie 
wewnętrzne Trójjedynego Boga staje się całkowitym darem, wymianą wzajemnej 
miłości pomiędzy osobami Boskimi i przez Ducha Świętego Bóg bytuje <na sposób 
daru>. Duch Święty jest osobowym wyrazem tego obdarowywania się, tego bycia 
Miłością. Jest Osobą-Miłością. Jest Osobą-Darem” (tamże, 10). 

 
Analiza filozoficzno-teologiczna miłości małżeńskiej ukazująca wielkie jej 

bogactwo zawarte w dziele „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich” (Watykan 1986) 
zamyka systematyczną myśl Jana Pawła II dotyczącą miłości. 

Jan Paweł II był nie tylko myślicielem filozofem i teologiem – teoretykiem 
miłości. Głoszoną prawdę o miłości jako „darze dla osób drugich” i „dla Boga” w 
swoim życiu zrealizował w stopniu heroicznym. Stał się rzeczywistym darem dla 
Kościoła, świata, współczesnej kultury. 
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Ks. prof. UKSW, dr hab. Maciej Bała 
Instytut Filozofii  
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
Warszawa 
 

Czy miłość można nakazać? 

Interpretacja F. Rosenzweiga 

 

Wstęp 

 
Człowiek jest stworzony do miłości. O miłości na całe życie marzą ludzie 

młodzi, dzieci poszukają bezpieczeństwa i miłości u swoich rodziców, małżonkowie 
każdym dniem starają się wyrażać i na nowo budować swoją wierną miłość, osoby 
starsze pragną ciepła i czułości ze strony swojego otoczenia. Nieważne ile mamy lat, 
co robimy, jaki zawód wykonujemy, czy jesteśmy małżonkami, osobami samotnymi - 
każdy za nas pragnie kochać i być kochanym. Z miłości powstaliśmy i w miłość 
musimy się obrócić, jak poetycko wyraził to ks. Jan Twardowski. Ale zawsze miłość 
rodzi się w wolności, albo nie ma jej wcale. Przymus do miłości wydaje się być czymś 
wręcz niemożliwym do zrealizowania z punktu widzenia istniejących relacji 
międzyludzkich. Można człowieka przymusić do posłuszeństwa, do podjęcia 
najróżniejszych działań, nawet do zawarcia małżeństwa, ale czy jest możliwe 
wymuszenie postawy miłości? Oczywiście pomijamy tutaj specyficzny rodzaj miłości 
jakim jest miłość do nieprzyjaciół, która przejawia się np. w nie odpowiadaniu złem 
na zło. A jednak pojawia się w tradycji judeochrzescijańskiej wezwanie do miłości w 
formie nakazu: „będzie miłował”. Czyni to sam Bóg. Czy ma On do tego prawo? A 
może wybór formy nakazu ma swój sens. Takiego zdania jest niemiecki filozof Franz 
Rosenzweig, którego twórczość nie jest powszechnie znana, zwłaszcza w środowisku 
filozoficznym w Polsce1. Warto wiec pokrótce przybliżyć sylwetkę tego myśliciela. 
Rosenzweig swoje studia rozpoczął od medycyny, ale po kilku semestrach zwrócił się 
ku swemu prawdziwemu zainteresowaniu: współczesnej historii i filozofii. Pracę 
doktorska poświęcił filozofii Hegla, w której krytycznie ocenił heglowską koncepcję 
historii. Odrzucając doktrynę Hegla przeciwstawił się niemieckim idealizmowi, 
szczególnie jego próbie tworzenia rzeczywistości niezależnie od doświadczenia 
konkretnego człowieka. Rosenzwieg skierował się więc kierunku egzystencjalnej 
filozofii, która miała swój punkt wyjścia w doświadczeniu i przeżyciach konkretnej 
osoby. 

Przełomowym momentem w życiu Rosenzwiega było odkrycie wymiaru 
religijnego człowieka, z jego znaczeniem dla filozoficznej interpretacji rzeczywistości. 
Dokonało się to dzięki rozmowom z przyjacielem E. Rosenstockiem, który sceptycznie 
nastawiony do filozofii akademickiej, skierował jego uwagę na konieczność zwrócenia 

                                                
1 Na temat życia i twórczości F. Rosenzweiga zob. np. E. Freund, Die Existenphilosophie Franz 
Rozenzweig, Hamburg 1959; N. Glazer, Franz Rosenzweig, New York 1961; L. Anckaert, B. Casper, 
Franz Rosenzweig, Primary and Secondary Writings, Leuven 1992; S. Mosès, Système et Révélation. 
La philosophie de Franz Rosenzweig, Paris 1982. 
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się do doświadczenia wewnętrznego2. Dzięki temu filozofia jest w stanie 
przezwyciężyć grążący jej relatywizm. Dzięki tym spotkaniem Rosenzwieg odkrywa 
pojęcia Objawienia, które staje się zasadniczą „orientacją”, zarówno w refleksji 
filozoficznej, jak też w jego codziennym życiu. Z tego też powodu nawrócenie 
Rosenzweiga na chrześcijaństwo wydawało się już bliskie (Rosenzweig był żydem, ale 
nie praktykował wiary), ale przeżycie Dnia Pokuty (Yom Kippur) spowodowało, że 
poświęcił swoje życie na studiowanie, nauczanie i praktykowanie religii żydowskiej. 
Lata 1913-14 były całkowicie poświęcone intensywnemu czytaniu klasycznych 
żydowskich źródeł i uczęszczaniu na wykłady neokantysty H. Cohena. Podczas służby 
czynnej w czasie I wojny światowej zaczął pisać swoje wielkie dzieło Der Stern der 
Erlösung (Gwiazda Zbawienia). Przedstawił w nim własną egzystencjalną filozofię 
religii przedstawiającą wzajemne relacje między Bogiem, człowiekiem i światem. 
Zaproponowana interpretacja opiera się na tzw. „nowy myśleniu”, czyli myśleniu 
opartym na ludzkim doświadczeniu, zdrowym rozsądku, rzeczywistości (realności) 
języka (mowy) oraz dialogu. Zasadniczym elementem tego „nowego myślenia” jest akt 
„objawienia” w którym Bóg w swojej miłości zwraca się do człowieka i wzbudza w jego 
wnętrzu świadomość „Ja”. Od 1922 cierpiał na postępujący paraliż, ale kontynuował 
pracę realizując liczne projekty, jak nowe niemieckie tłumaczenie hebrajskiej Biblii 
we współpracy z M. Buberem czy komentarz do średniowiecznej poezji hebrajskiej 
J. Haleviego. Umiera w roku 1929 mając zaledwie 43 lata. 

 

1. Postulat „nowego myślenia” 

 

Dla Rosenzweiga Gwiazda Zbawienia była przede wszystkim próbą 
skierowania filozofii na całkowicie nowe tory, chociaż bezpośrednio nawiązuje ona do 
filozofii Kierkegaarda, Schopenhauera i Nietzschego. Rosenzweiga zainspirowały nie 
tyle konkretne rozwiązania problemów filozoficznych zaproponowane przez tych 
myślicieli, co ich nowatorska postawa, nowy typ myślenia, w którym na pierwszy plan 
wysuwa się doświadczenie ludzkiej egzystencji. W tym nowym myśleniu przedmiotem 
poznania przestaje być obiektywnie dające się pomyśleć „wszystko”, a staje się nim 
konkretne przeżycie konkretnego człowieka: „w miejsce starego typu filozofa, 
zawodowo pozbawionego osobowości, zaangażowanego jedynie jako namiestnik  
z natury jednowymiarowej historii filozofii występuje wysoce osobowy typ filozofa 
światopoglądu, filozofa punktu widzenia”3. W przypadku Kierkegaarda „nowością” 
było połączenie refleksji ze świadomością własnych grzechów, Schopenhauer wystąpił 
jako pierwszy z pytaniem nie o istotę świata, ale o jego wartość, z kolei w postawie 
Nietzschego Rosenzweig odnalazł odwagę, z jaką filozof winien podążać za głosem 
swej duszy, gdziekolwiek ten głos by go nie prowadził.  

Dla Rosenzweiga punktem wyjścia refleksji filozoficznej było doświadczenie 
śmierci. Była ona prawie całkowicie nieobecna w systemach filozoficznych, np.  
w systemie heglowskim nie ma miejsca dla konkretnego człowieka, zatem obcy jest jej 
lęk przed śmiercią: „to, że filozofia musi usunąć jednostkę ze świata, to odsunięcie 
Czegoś jest także powodem, dla którego musi ona być idealistyczna, gdyż «idealizm» 
z jego zaprzeczeniem temu wszystkiemu, co oddziela jednostkę od Wszystkiego, jest 
narzędziem, którym filozofia tak długo obrabia oporny materiał, aż przestanie on 
stawiać opór okrywającej go mgle pojęcia Jednego i Wszystkiego. Wszystko, raz w tej 

                                                
2 Zob. E. Rosenstock-Huessy, Au risque du langage, Paris 1997. 
3 F. Rosenzweig, Gwiazda Zbawienia, tłum. z niem. T. Gadacz, Kraków 1998, s. 195. 
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mgle zanurzone, pochłonęłoby zapewne śmierć, jeśli nie w wiecznym zwycięstwie, to 
przynajmniej w jednej i ogólnej nocy Nicości. I oto ostateczny wniosek tej mądrości: 
śmierć jest – Nicością”4. Śmierć wymyka się pokusie totalizacji, charakterystycznej 
dla „starego myślenia”. Filozofia nie jest w stanie uznać śmierci za „Coś”, zdolna jest 
jedynie sprowadzić ją do „Nicości”. Rosenzweig proponuje odmienną interpretację 
tego fenomenu. Śmierć bowiem nie jest tym, czym wydaje się być. Nie jest „Nicością”, 
lecz czymś nieubłaganym, co w żaden sposób nie da się usunąć z naszego życia: 
„Także z mgły, którą filozofia ją okrywa, nieprzerwanie rozbrzmiewa jej nieustępliwe 
wołanie; wprawdzie chciałaby ona pochłonąć ją w nocy Nicości, lecz nie może 
wyłamać jej jadowitego żądła, a lęk człowieka drżącego przed ukłuciem tego żądła 
wciąż sankcjonuje litościwe kłamstwa, które są okrutnymi kłamstwami filozofii”5. 
Dotychczasowe filozoficzne interpretacje śmierci, nieliczne i niedoskonałe, usiłowały 
załagodzić w człowieku lęk przed tą okrutną i wyniszczającą osobowość pespektywę 
kresu naszej egzystencji. Nie można jednak wyeliminować jej z ludzkiego życia,  
a także z przedmiotu naszego poznania. Co więcej, według Rosenzweiga, od niej 
właśnie zaczyna się wszelkie poznanie. Poznanie to, a konsekwencji cała filozofia, 
polega na wskazaniu człowiekowi, iż śmierć prowadzi człowieka do nowego życia: 
„filozofia pokazuje stworzeniu, którego członki drżą z lęku na ten jego świat, na 
tamten świat, o jakim on wcale nie chce wiedzieć. Gdyż człowiek wcale nie chce uciec 
do jakichkolwiek więzów; chce pozostać, chce żyć”6.  

Śmierć jako początek „nowego myślenie” jest jednocześnie krytyką myślenia 
totalizującego, charakterystycznego dla całego dotychczasowego dorobku 
filozoficznego. Poznanie filozoficzne, zdaniem żydowskiego myśliciela, posiada trzy 
zasadnicze przedmioty - Boga, świat, człowieka, ale najczęściej starała się je wszystkie 
sprowadzić do jednej, monistycznej „całości”. Refleksja filozoficzna redukowało 
„wszystko” do „jednego”, działo się to jednak zawsze kosztem prawdy7. Starożytna 
zasada „wszystko jest…” np. wodą, jak u Talesa, stała się wzorem metafizycznej 
struktury bytu, zamykającej całą bogatą rzeczywistość w jeden system. Zdaniem 
Rosenzweiga zasada ta doprowadziła w starożytności do utożsamienia „wszystkiego” 
ze światem, w średniowieczu z Bogiem, a w czasach nowożytnych z podmiotem 
myślącym. Ta „stara filozofia” znajduje swoje spełnienie ostatecznie w idealizmie 
heglowskim: „Filozofia (...) rozwiązała około 1800 r. postawione przez samą siebie 
zadanie myślącego poznania Wszystkiego. Gdy pojęła ona siebie samą w historii 
filozofii, nie pozostało jej już nic więcej do pojęcia (...) dotarłszy do celu swego 
przedmiotowego zadania, poświadcza ono to swe bycie-u-celu, tworząc 
jednowymiarowy idealistyczny system, od samego początku w niej założony, lecz 
dopiero w tym momencie dojrzały do urzeczywistnienia. Tu znajduje ten historyczny 
moment końcowy swe właściwe i odpowiednie przedstawienie. Jednowymiarowość 
jest formą Jedności i Wszystkości wiedzy, która zawiera w sobie wszystko bez reszty. 
Wciąż wielorakie zjawisko bytu znika w tej Jedności jako Absolucie”8.  

Według Rosenzweiga trzeba zaproponować nowe pojęcie filozofii, dla której 
punktem wyjścia będzie konkretne doświadczenie podmiotu poznającego, który 
przeżywa trzy równorzędne przedmioty filozofii - Boga, świat i człowieka. Każdy  

                                                
4 Tamże, s. 53. 
5 Tamże. 
6 Tamże. 
7 Tamże, s. 126. 
8 Tamże, s. 194. 
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z tych wymienionych elementów rzeczywistości stanowi według niego zamkniętą 
„całość”, są autonomiczne i nie oddziaływają na siebie. Żadnej nich nie można 
sprowadzić do innej. Każda z tych rzeczywistości istnieje tylko do siebie samej, jest 
dla siebie „istotą”. Pytając o ich istotę możemy jedynie udzielić tautologicznej 
odpowiedzi: Bóg jest tylko boski, człowiek ludzki, a świat światowy.  

Dopiero judaizm i chrześcijaństwo, właśnie dzięki kategorii objawienia, wiążą 
te przedmioty doświadczenia, umieszczając je w sytuacji dialogowej, relacyjnej. 
Poznanie rzeczywistości polega na odkryciu wzajemnych relacji Boga, świata  
i człowiek. Są to relacje określone w Gwieździe Zbawienia jako relacje stworzenia, 
objawienia i zbawienia. Struktura rzeczywistości przestaje być interpretowana w 
kategoriach bytu, a staje się jedynie strukturą relacyjną, a dokładniej rzecz ujmując, 
rzeczywistość przez nas poznawana jest relacjami charakterze religijnym, 
odkrywanym poprzez doświadczenie. Bóg doświadczany jest w takiej mierze, w jakiej 
się objawia, świat – w jakiej jest stworzeniem, a człowiek – w jakiej przyjmuje 
objawienie, dzięki czemu zbawia świat. 

 

2. Stworzenie 

 

Pierwszym objawieniem Boga w świecie jest stworzenie, ale jest to objawienie, 
którego człowiek nie jest świadomy. Dopiero objawienie „drugie”, w którym Bóg 
odsłania człowiekowi swoją miłość jest momentem ukazania świata jako 
pochodzącego od Boga. Stwarzanie, które jest początkiem samo-uzewnętrznienia się 
Boga, polega na przemianie obcego świata w świat bliski. Ta przemiana jest istotną 
koniecznością Boga, w której zaspokaja on potrzebę swej natury. Według 
Rosenzweiga jest ona niczym innym jak aktem nostalgicznej miłości. Skoro Bóg jest 
miłością, to musi kogoś kochać, stąd tez wynika konieczność aktu stwórczego. Miłość 
zamknięta w sobie, skierowana na samego siebie nie jest miłością. Świat zostaje tutaj 
wyrwany ze swego zasadniczego zamknięcia, podobnie jak w objawieniu „drugim” 
duszę zostanie wyrwana ze zwróconej ku sobie „Sobości”. Następuje kres tego, co 
Rosenzweig nazywa myśleniem pogańskim – koniec boga – mieszkańca mitycznego 
Olimpu, skupionego w sobie samym i koniec plastycznego kosmosu – świata, który 
nie znał niczego poza sobą9. Na tym, według Rosenzweiga, polega stworzenie świata z 
nicości. Siła Boskiego objawienia ustanawia wewnętrzną relację między Bogiem  
i światem, brak tej relacji jest faktycznie nicością. Z tej nicości wynurza się świat jako 
stworzenie10. Świat ukochany przez Boga i jako taki ukazany człowiekowi staje się  
w sensie właściwym światem.  

Pojęcie stworzenia oznacza zarówno rezultat jak i początek. Forma przeszła 
zdania „Bóg stworzył świat” jest oczywistą prawdą, ale tylko z punktu widzenia Boga. 
Z punktu widzenia świata stworzenie nie ogranicza się do jednego stwórczego aktu 
Boga dokonanego raz na zawsze. Rosenzweig wyjaśnia: „To, co dla Boga jest 
przeszłością, przeszłością niepamiętną, czymś rzeczywiście «na początku», dla świata 
może być jeszcze całkowicie teraźniejszością, i to nawet aż do jego kresu. Stworzenie 
świata może znaleźć swój kres dopiero w Zbawieniu”11. Z perspektywy Boga świat jest 
zawsze stworzeniem, natomiast z punktu widzenia świata, a dokładniej człowieka,  

                                                
9 Por. T. Gadacz, Wolność a odpowiedzialność – Rosenzweiga i Lévinasa krytyka heglowskiej 
wolności Ducha, Kraków 1990, s. 142-147. 
10 Por. T. Gadacz, Franza Rosenzweiga filozofia religii, Res Publica, 1988, 10, s. 150. 
11 F. Rosenzweig, Gwiazda Zbawienia, dz. cyt., s. 215. 
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w momencie uświadomienia sobie tego faktu poprzez „drugie” objawienie, pojawia się 
idea samo-objawiania się świata jako świadomość bycia stwarzanym (a nie 
stworzonym). 

Samego stworzenia nie możemy dowieść wskazując na świat. Sam świat nie 
mówi nam wprost o Bogu, bowiem Bóg jest kimś więcej niż Stworzycielem. Jest on 
także Objawicielem, i to właśnie objawienie jest momentem potwierdzającym  
i odsłaniającym Stworzenie. Byt, który Bóg ujawnia w objawieniu nie jest już przecież 
bytem ukrytym, ale daje się w pełni rozwinąć w przeżyciu. Zanim Bóg się nie objawił, 
nie daje się poznać. Zachodzi tutaj zwrotny stosunek między Objawieniem a 
Stworzeniem. Bowiem Objawienie znające tylko pozbawioną podstaw teraźniejszość 
potrzebuje dla niej trwałego oparcia, które odnajduje w przeszłości Stworzenia12.  
W sensie czasowym stworzenie jest wcześniejsze, ale najbardziej zasadnicze jest 
objawienie w sensie właściwym, rozumiana jako osobowa relacja Boga i człowieka.  

 

2. Objawienie 

 

Objawienie jest relacją miedzy Bogiem a człowiekiem, a dokładniej między 
Bogiem a „Sobością”. Terminu tego nie należy utożsamiać ani ze świadomością, ani  
z jaźnią, ani z osobowością. Ta ostatnia charakteryzuje się tym, że choć 
niepowtarzalna, daje się porównać, a „Sobość” jest nieporównywalna. Nie powstaje w 
chwili narodzin człowieka, jej pierwsze narodziny mają miejsce w momencie 
spotkania się z miłością, drugie narodzenie pojawia się w perspektywie śmierci13. 
Śmierć rodzi lęk i uświadamia człowiekowi jego samotność i niewystarczalność. 
„Sobość”, choć ogarnięta uporem, zwraca się ku sobie samej, lecz nie znajduje tam 
ocalenia przed śmiercią, wtedy otwiera się i staje się duszą. „Śmierć jako zwornik 
Stworzenia wyciska na wszelkim bycie stworzonym niezatartą pieczęć stworzoności, 
słowo «było». Lecz miłość wypowiada jej wojnę; ona, która zna jedynie teraźniejszość, 
żyje teraźniejszością i za nią tęskni. Zwornik ciemnego sklepienia Stworzenia staje się 
kamieniem węgielnym jasnego domu Objawienia. Objawienie jest dla duszy 
przeżyciem teraźniejszości. Wprawdzie spoczywa ona w przeszłym istnieniu, ale  
w nim nie mieszka”14. Miłość nie jest „własnością” człowieka, lecz wydarzeniem,  
w którym przeciwstawia się śmierci w swojej teraźniejszości. „Bóg kocha” – wyrażenie 
to oznacza teraźniejszość żyjąca tylko chwilą. „Teraźniejsza miłość” jest darem jaki 
Bóg składa w ręce człowieka. To ona sprawia, że zamknięta w sobie „Sobość” 
przemienia się w duszę. Drogą, na której ta przemiana następuje jest pokora, która 
opierając się na uczuciu bezpieczeństwa, staje się uporem wychodzącym ze swego 
zamknięcia. Proces ten nigdy nie nastąpi, jeśli nie będzie miało miejsce osobiste 
wezwanie ze strony Boga. Bóg woła „teraz” i woła po imieniu. Człowiek, wezwany 
swym imieniem odpowiada w pełni otwarty i zupełnie gotowy. Jego dusza może tylko 
odpowiedzieć: „oto jestem”. Rosenzweig słusznie podkreśla, że istotą religii nie jest 
poszukiwanie Boga przez człowieka, lecz poszukiwanie człowieka przez Boga15.  

                                                
12 Por. T. Gadacz, Franza Rosenzweiga filozofia religii, art. cyt., s. 150. 
13 Por. tamże, 149. 
14 F. Rosenzweig, Gwiazda Zbawienia, dz. cyt., s. 267. 
15 Bardzo podobne rozumienie istoty religii można znaleźć u innego żydowskiego myśliciela  
A.J. Heschela. Zob. A.J. Heschel, Człowiek nie jest sam. Filozofia religii, tłum. z ang. K. Wojtkowska-
Lipska, Kraków 2001, s. 69. 
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Dar Bożej Miłości znajduje swój wyraz w przykazaniu: „Będziesz miłował Pana, 
Boga twojego, z całego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił”. Można 
tutaj mówić o pewnym paradoksie miłości objawiającej się w relacji religijnej16. O ile 
nikt trzeci nie może człowiekowi nakazać miłości i do niej zmusić, zasada ta jednak 
nie dotyczy Boga. Bóg jako kochający człowieka całkowicie bezinteresownie może 
skierować nakaz miłości i jest on głosem samej miłości. Przykazanie miłości jest 
apelem skierowanym do teraźniejszości, jest wezwaniem: „Kochaj Mnie”, „Odpowiedz 
natychmiast na moją miłość”. Miłość nie jest oczekiwaniem, lecz natychmiastową 
odpowiedzią. Interpretując myśl Rosenzweiga bardziej właściwym określeniem 
tajemnicy Bożej miłości byłoby stwierdzenie „Bóg kocha” niż „Bóg jest miłością”.  
W wyrażeniu „Bóg kocha” już jest zawarty apel, wezwanie i przykazanie17.  

Gdyby miłość kierowała się w stronę przyszłości nie byłoby przykazaniem, 
nakazem, apelem, ale byłaby tylko suchym prawem. A właśnie jedynie to przykazanie 
jest absolutnie niezdolne stać się prawem, jest najczystszym i najwyższym 
przykazaniem18. Miłość jako istota objawienia przejawia się zatem pod znakiem 
wielkiego „dziś”. Rosenzweig wyraża to przykładem miłości ludzkiej. Na wezwanie 
miłości kochającego odpowiada przyznanie się do miłości ukochanej. Rosenzweig 
pisze: „Kochający nie przyznaje się do swojej miłości. Jak miałby to uczynić ? Nie ma 
na to czasu. Zanim by ją wyznał, już by przeminęła. Nie byłaby więcej 
teraźniejszością.(...) Kochający mówi prawdziwie tylko w formie żądania miłości, a nie 
w formie przyznania się do niej. Inaczej ukochana. W niej wyznanie nie staje się 
kłamstwem. Jej miłość raz zrodzona, jest stała, niezmienna”19. 

Jak człowiek odpowiada na objawienie miłości Bożej? Patrzy w przeszłość  
i widzi swoją „Sobość”. Wstydzi się jej, wstydzi się tego czasu, w którym jeszcze nie 
kochał, nie doświadczał i nie odpowiadał na miłość. Odpowiedzią na objawienie jest 
więc wyznanie grzechów i swojej słabości. Na Boże przykazanie „Będziesz miłował...” 
człowiek winien odpowiedzieć: „Zgrzeszyłem”. 

Wraz z wyznaniem grzeszności dusza pozbawia się wstydu. Może już być 
pewna Boskiej miłości i wie, że jej wyznanie zostaje przyjęte. W tym momencie 
objawienie ostatecznie burzy mury otaczające „Sobość”. „Wyznanie duszy, 
wyzwalającej się od wstydu w tym najwyższym punkcie jej wyznania samej siebie, 
otwierającej się całkowicie przed Bogiem, jest już czymś więcej niż wyznaniem 
własnej grzeszności. Jest ono już bezpośrednio wyznaniem Boga, a nie staje się nim 
dopiero. Dusza pozbywając się wstydu i odważając się wyznać swoją własną 
przynależność do teraźniejszości, a więc osiągając pewność Bożej miłości, może teraz 
poświadczyć i wyznać tę Bożą miłość, którą poznała. Z wyznania grzechów wyłania się 
wyznanie wiary”20. W ten sposób Bóg poprzez świadectwo wiary człowieka ukazuje 
swą widzialną rzeczywistość. Człowiek odnajdując swój byt w miłości jednocześnie 
poświadcza byt Objawiciela. Objawienie przynosi człowiekowi jeszcze jeden dar - 
modlitwę. Dla Rosenzweiga interpretacja fenomenu religii, która nie uwzględniałaby 
relacji modlitewnej mija się całkowicie z rzeczywistością religii. Pierwsza modlitwą 
jest modlitwa o zdolność do modlenia się, wraz z nią pojawi się dopiero 
praktykowanie modlitwy. Ostateczną formą modlitwy jest błaganie do Boga, aby Jego 
                                                
16 Na temat koncepcji miłości u Rosenzweiga zob. M. Bardel, Mocna jak śmierć. Zagadnienie miłości w 
antropologii filozoficznej Franza Rosenzweiga, Kraków 2001. 
17 Por. J. Greisch, Le Buissont ardent et les lumières de la raison. L’invention de la philosophie de la 
religion, t. 1, Paris 2002, s. 233. 
18 Por. T. Gadacz, Wolność a odpowiedzialność, dz. cyt., s. 157. 
19 F. Rosenzweig, Gwiazda Zbawienia, dz. cyt., s. 299. 
20 Tamże, s. 302. 
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miłość dotknęła i przemieniła cały świat. Staje się krzykiem skierowanym  
w przyszłość, dzięki czemu pojawia się trzecia zasadnicza relacja wpisana  
w rzeczywistość, a jest nią relacja zbawienia.  

 

4. Zbawienie 

 

Zbawienie w ujęciu Rozenzweiga związane jest nie tyle z odniesieniem 
człowieka do Boga, z jego dążeniem do zjednoczenia się z Nim, ale jest specyficzną 
relacją człowieka do świata. Możliwe są tutaj dwie charakterystyczne postawy, 
określane w Gwieździe Zbawienia jako postawa mistyka i świętego.  

Mistyk jest przykładem zamkniętej w sobie „Sobości”, która w reakcji na 
przykazanie miłości, otwiera się przed Bogiem. Ale otwiera się tylko przed Nim, 
wyłącznie Jemu ufa. Dusza nie chce słyszeć i nie chce widzieć niczego, co nie jest tym 
Jedynym. Mistyk jest kimś, kto oddaje się całkowicie Bogu, do tego stopnia, że 
zamyka się całkowicie na świat zewnętrzny. Co więcej, traktuje świat, jakby nie był 
obecny, jakby nie był dziełem rąk Boga. Mistyk jest przykładem człowieka, który 
przyjmuje objawienie, ale jakby nie korońca, nie chcę bowiem zaakceptować prawdy, 
że poza osobistą relacją człowieka z Bogiem może istnieć jeszcze jakaś inna, np. 
relacja Boga do świata, czy człowieka do drugiego człowieka. Rosenzweig pisze  
o mistyku jako o tym, który traktuje świat jak gdyby był stworzony przez samego 
diabła: „mistyk nie jest człowiekiem, nawet połowicznie. Jest on tylko naczyniem 
swego przeżytego zachwycenia. Oczywiście on mówi, lecz to, co mówi jest tylko 
odpowiedzią, a nie słowem, jego życie jest tylko oczekiwaniem a nie wędrówką.  
A tylko człowiek, u którego odpowiedź przemieniłaby się w słowo, oczekiwanie na 
Boga w wędrówkę przed Bogiem, tylko taki człowiek byłby rzeczywistym, pełnym 
człowiekiem.”21 Oczywiście interpretacja mistycyzmu przez Rosenzweiga jest bardzo 
uproszcza, wystarczyłoby odnieść się do mistyki chrześcijańskiej czy mistycznego 
ruchu chasydzkiego, aby dostrzec, że głębokim doświadczeniom mistycznym 
towarzyszyła i winna towarzyszyć akceptacja, a nawet misja wobec świata 
otaczającego mistyka.  

„Człowiekiem zbawienia” we właściwym tego słowa znaczeniu jest dla 
Rosenzweiga święty. Jest on przykładem kogoś, kto doświadczywszy daru bożej 
miłości autentycznie nią żyje, nie zadowalając się samą kontemplacją Boga. Relacja 
Bóg-człowiek musi zostać poszerzona. Odczytuje on dalszą część przykazania miłości: 
„Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” i uświadamia sobie, że miłość 
do Boga powinna znaleźć swój wyraz w miłości do bliźniego. Działanie świętego 
skierowane jest ku światu, ku światu bowiem dąży miłość bliźniego.  

Kim jest bliźni? Najprostsza odpowiedź na to pytanie brzmi: to ten, kto w tej 
właśnie chwili jest mi najbliższy. Jest on przedmiotem mojej miłości, paradoksalnie, 
nie ze względu na siebie samego, ale dlatego, że znalazł się tu i teraz, że jest mi w tym 
momencie najbliższy, w sensie przestrzennym i czasowym. W tym momencie jest 
blisko mnie. Ale bliźni jest jednocześnie symbolem czegoś innego, odsyła mnie  
w przyszłość, ukazuje pewien kierunek. „Miłość, kiedy zmierza zastępczo ku temu, 
który w ulotnej chwili jej teraźniejszości jest w danym wypadku jej najbliższy,  
w rzeczywistości zmierza do całości wszystkich – ludzi i rzeczy – którzy kiedykolwiek 
                                                
21 Tamże, s. 341. 
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mogliby zająć to miejsce jej bliźniego. Zmierza więc ostatecznie do wszystkiego, do 
całego świata”22. Rosenzweig odróżnia przykazanie miłości od moralności. 
Przykazanie zmierza do zbawienia świata, to znaczy ludzkości, poprzez konkretnego 
człowieka – bliźniego. Moralność natomiast dąży do zbawienia człowieka poprzez 
zbawienie całego świata, czyli ludzkości. Miłość w swym poświeceniu się realnemu 
człowiekowi nie ma czasu myśleć o ideach, mora1ność zajęta ideą, gubi 
indywidualnego, żywego człowieka. 

Relacja zbawienia ukazuje jeszcze mocniej dynamiczny charakter świata. O ile 
człowiek, podobnie jak i Bóg, już są, to świat się staje, podlega ciągłemu procesowi 
odnowy. Świat stworzony przekształca się powoli w Królestwo Boże. Wzajemne 
oddziaływanie człowieka i świata nie jest jednak wystarczające. Musi być ono 
dopełnione przez samego Boga jako jego Zbawcę. Jemu okazywane jest 
dziękczynienie i jedynie On może spełnić nasze modlitwy. Dziękczynienie, w którym 
dokonuje się zjednoczenie duszy ze światem, staje się dla człowieka antycypacją 
nadchodzącego Królestwa Bożego. Przyszłość nabiera tutaj dla zbawienia tego samego 
znaczenia, które dla Stworzenia miała przeszłość, a dla Objawienia teraźniejszość. 

Ostatecznym więc celem, do którego wiedzie zbawienie jest sam Bóg. Pojawia 
się tutaj kolejny paradoks w myśli, nie tylko człowiek jest zbawiony, ale także sam 
Bóg. „Jest On bowiem nie tylko tym, który zbawia, lecz także tym, który jest 
zbawiony. W Zbawieniu świata poprzez człowieka, człowieka w świecie, Bóg zbawia 
samego siebie. Człowiek i świat znikają w Zbawieniu, ale Bóg osiąga pełnię”23.  
W zbawieniu Bóg staje się wszystkim i jednym – a więc tym, czego przez wieki szukało 
ludzkie myślenie. Nie mogło go znaleźć, gdyż Wszystkiego i Jednego jeszcze nie ma. 
Ono dopiero nadchodzi24. 

 

Zakończenie 

 

Zasadnicze pytanie, które nasuwa się po lekturze Gwiazdy Zbawienia Franza 
Rosenzweiga dotyczy samego statusu uprawianej przez niego filozofii. Czy mamy tu 
jeszcze do czynienia z autonomiczną refleksją filozoficzną? Czy przyjęcie kategorii 
objawienia jako zasady odsłaniającej podstawowe tezy o świecie nie jest już 
uprawianiem teologii zamiast filozofii?  

Twórczość Rosenzweiga zbliża się w swojej metodzie do stanowiska, które 
należałoby określić mianem filozofii religijnej, odróżniając ją od filozofii religii. Ta 
ostatnia usiłuje dystansować się wobec konkretnych religii, jest wobec nich neutralna, 
natomiast filozofia religijna, a dokładnie mówiąc, podmiot, który ją uprawia, 
świadomie podejmuje refleksję wychodząc od faktu swojej wiary, usiłuje dokonać 
refleksji i opisu filozoficznego tego faktu25. Tak czyni właśnie Rosenzweig, świadomie 
podejmując decyzję o wykorzystaniu objawienia judeochrześcijańskiego jako 
podstawowej zasady interpretacji. Zakłada więc prawdziwość tegoż objawienia, co dla 
filozofii religii może być jedynie jednym z ewentualnych zadań, a nie punktem wyjścia 

                                                
22 Tamże, s. 355. 
23 Tamże, s. 386. 
24 Por. T. Gadacz, Wolność a odpowiedzialność, dz. cyt., s. 193-194. 
25 Por. H. Duméry, Critique et religion. Problèmes de méthode en philosophie de le religion, Paris 
1957, s. 9. 
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dla analiz26. Teologia natomiast, która jest intelektualnym opracowaniem treści religii 
oraz norm z niej wynikających, zakłada prawdziwość konkretnego objawienia. 
Zarówno filozofia religii, jak i teologia należą do nauk uniwersalnych, ich 
przedmiotem jest cała istniejąca rzeczywistość, którą rozpatrują w kategoriach 
ostatecznych. Zasadniczą różnicą między nimi jest to, że filozofia opiera się całkowicie 
i wyłącznie na rozumie, czyli na naturalnych zdolnościach poznawczych człowieka, 
zaś teologia mimo swego zakorzenienia w racjonalności jako zasadnicze źródło 
poznawcze przyjmuje objawienie, którego treść w zdecydowanej części przynależy do 
porządku nadracjonalnego. Różnica jawi się w punkcie wyjścia. Filozofia rozpoczyna 
swoje rozważania od poszukiwania uniesprzeczniających racji dla istniejącej 
rzeczywistości, dochodząc do konieczności przyjęcia ostatecznej przyczyny jakim jest 
Absolut, teologia natomiast odwrotnie, wychodzi od rzeczywistości objawienia, a więc 
ukazuje najpierw ostateczny fundament rzeczy, dedukując z niego treść zawartą 
implicite, proponując konkretne wnioski dla faktów jednostkowych.  

Czy należałoby więc potraktować Gwiazdę Zbawienia Rosenzweiga tylko  
i wyłącznie jako traktat teologiczny? Wydaje się jednak, że można tu mówić o tzw. 
filozofii chrześcijańskiej, ale w rozumieniu tego pojęcia zaproponowanym w encyklice 
Jana Pawła II Fides et ratio27. Filozofia chrześcijańska może bowiem posiadać pewien 
obiektywny aspekt, który dotyczy samej treści filozofii. Według Ojca św. „Objawienie 
ukazuje wyraźnie pewne prawdy, których rozum, być może, nigdy by nie odkrył, 
gdyby był zdany na własne siły, choć nie są one niedostępne dla jego naturalnego 
poznania.”28 Interpretując to pojęcie w encyklice J.A. Kłoczowski uważa, że 
objawienie nie musi pełnić roli uzasadniającej, lecz tylko naprowadzającą. Wiara 
wskazuje na konkretne zagadnienia i problemy, którymi rozum, posługując się 
wyłącznie swoimi siłami, może, a nawet powinien się zająć. Objawienie jest w stanie 
ubogacić nasze poznanie filozoficzne wytyczając mu nowe obszary zainteresowań. 
Rezygnacja z tej „ukierunkowującej” roli wiary byłaby wielką stratą dla człowieka i dla 
samej filozofii. Jan Paweł II proponuje więc rozumienie filozofii chrześcijańskiej nie 
jako konieczność posługiwania się Objawieniem, jako argumentem uzasadniającym 
w refleksji filozoficznej, lecz jedynie jako cennym światłem wytyczającym nowe 
możliwości i zadania dla działania ludzkiego rozumu29.  

Interpretacja nakazu miłości zaproponowana przez Rosenzweiga podkreśla 
zasadniczą prawdę związaną z miłości. Miłość nie jest tylko postawą emocjonalną.  
Z pewnością uczucia towarzyszą miłości, ale nie stanowią jej istoty. Uczucia są 
niezależne od naszej woli, są reakcjami na sytuacje zewnętrzne. I rzeczywiście trudno 
jest pod przymusem wywołać uczucia życzliwości czy zatroskania. Ale jeżeli istotą 
miłości jest pragnienie autentycznego dobra dla drugiej osoby, to wezwanie do 
miłowania, przynaglenie do przyjęcia takiej postawy staje się czymś oczywistym  
i normalnym. Nie wolno bowiem człowiekowi przejść obojętnie wobec dobra 
stojącego obok niego człowieka, nie można zamknąć oczu na jego potrzeby, co więcej 
trzeba zatroszczyć się o to dobro jak najszybciej – tu i teraz. Właśnie po to, aby to nam 
uświadomić, Bóg sięgnął po formę nakazu.  

                                                
26 Na temat zagadnienia prawdziwości religii w filozofii zob. np. Filozofować w kontekście teologii, t. 2: 
Problem religii prawdziwej, P. Moskal (red.), Lublin 2004. 
27 Por. Jan Paweł II, Fides et ratio, 76. 
28 Tamże. 
29 Por. J. A. Kłoczowski, Filozofia chrześcijańska? Dyskusja w kontekście encykliki «Fides et ratio», w: 
Polska filozofia wobec encykliki «Fides et ratio, M. Grabowski (red.), Toruń 1999, s. 51-62. 
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Miłość a przyjaźń w etyce Arystotelesa 

 

 
1. Płaszczyzny porównania miłości i przyjaźni 
 
W antropologii personalistycznej miłość jest doświadczeniem, tym co się 

rozwija ku spełnieniu. Miłość jest procesem przekształcania się sympatii w przyjaźń, 
procesem wiedzionym życzliwą wolą: „Ja chcę dobra dla ciebie tak, jak chcę go dla 
siebie samego, dla mojego samego 'ja'„1. Sympatia i życzliwość stale są obecne w owej 
obiektywizacji ku przyjaźni, bo cały czas idzie o konkretne dwie osoby, które 
wzajemnie się sobie spontanicznie wybrały i ten wybór umocniły we wzajemnej 
przyjaźń, która jest pochodną miłości, nie zaś powinności. 

W Etyce nikomachejskiej2 Arystotelesa już jest nakreślony związek między 
miłością i przyjaźnią, ukazany i wzbogacony potem przez personalizm. Arystoteles 
bada i rekonstruuje tę relację, antropologia personalistyczna ją dopełnia i uwyraźnia 
nie tylko na bazie dedukcji. Pogłębia ją zwłaszcza w zakresie rozumienia miłości jako 
cnoty chrześcijańskiej, jako relacji międzyosobowej wzorowanej na relacji Stwórcy do 
stworzenia.  

 U Arystotelesa związek między miłością i przyjaźnią występuje przede 
wszystkim w dwojakim ujęciu:  

1) Często pojęcia te występują zamiennie; miłość jest rozważana równolegle  
z przyjaźnią ze względu na ich początek w upodobaniu (sympatii), ze względu na 
dobro jako ich przedmiot, ze względu na zabarwienie uczuciowe im towarzyszące  
i wymagania etyczne w stosunku do stron. 

2) Miłość jest albo utożsamiana z prawdziwą (doskonałą) przyjaźnią, albo jest 
traktowana jako zwieńczenie przyjaźni. 

 Generalnie, relacja przyjaźni do cnoty i do miłości nie jest przez Arystotelesa 
jasno określona3. Najogólniej, przyjaźń występuje w relacji z cnotą lub jest czymś na 
kształt cnoty4. Jeśli miałaby być cnotą w sensie arystotelesowskim, to powinna być 
jakimś umiarem5. Czy miałaby być umiarem w stosunku do miłości, skoro - jak się 
okaże - miłość jest nazwana „pewnym nadmiarem przyjaźni6„? Wtedy miłość byłaby 
traktowana jako namiętność uczuciowa. Z drugiej strony, przyjaźń od miłości 

                                                
1 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność. Studium etyczne, Katol. Ośr. Wydaw. Veritas, Londyn 1964,  
s. 72. 
2 Arystoteles, Etyka nikomachejska, tł. D. Gromska, PWN, Warszawa 2007. 
3 D. Gromska, Przypis 82, w: Arystoteles, Etyka nikomachejska, op. cit., s. 276.  
4 Arystoteles, Etyka nikomachejska, op. cit., 1155a, s. 236.  
5 W greckich zestawach cnót obywatelskich przyjaźń jest wymieniana obok męstwa, sprawiedliwości, 
powściągliwości, roztropności. U Arystotelesa przyjaźń jest rozważana jako cecha konstytutywna 
wspólnoty, o czym traktuje punkt 8 niniejszej pracy i wtedy nabiera sensu cnoty obywatelskiej, 
ważniejszej niż sprawiedliwość.  
6 Arystoteles, Etyka nikomachejska, op. cit., 1171a, s. 276. 



W TROSCE O MIŁOŚĆ 

 

 F I D E S  E T  R A T I O  
 

Strona 19 

różniłaby się nie ze względu na ilościowe natężenie lecz na jakość7, głównie ze 
względu na źródło w upodobaniu i ze względu na tęsknotę za przedmiotem 
upodobania. Zatem przyjaźń nie jest wprost cnotą w stosunku do miłości, ani nie jest 
miłością lecz jest związana z dzielnością etyczną (cnotą) i jest zależna od miłości. 

 
2. Platoński rys przyjaźni 
 
Arystoteles rozwija Platońskie rozważania o przyjaźni, zawarte m.in. w dialogu 

Lizys, Dla Platona „przyjacielem, jeśli ktoś jest, to jest przyjacielem komuś, lgnie do 
czegoś” (…) „ze względu na coś i przez coś” (…) „ze względu na pewne dobro, które 
jest miłe”8. Platon za Sokratesem uważa przyjaźń za najważniejszy cel życia9.  

Platon hierarchizuje dobra (czyli „to, co miłe”) według kryterium doskonałości 
udziału idei Dobra w poszczególnych dobrach. Mówi Platon z jednej strony o „pociągu 
przyjaznym do rzeczy miłych”, a z drugiej strony mówi o pociągu do tego, „co miłe 
samo przez się”10. Pociąg się objawia, gdyż „pożądanie jest przyczyną przyjaźni i to, co 
pożąda, to ciągnie przyjaźnie ku przedmiotowi pożądania w tym czasie, gdy pożądanie 
trwa”11.  

 Moment upodobania i pożądania jako początek przyjaźni jest zatem wspólny 
przyjaźni i miłości. Wspólny jest też udział idei Dobra w przedmiocie miłości  
i przyjaźni. Platońska hierarchizacja dóbr, które są przedmiotem miłości, ma swój 
odpowiednik w hierarchizacji celów przyjaźni tak u Platona, jak i u Arystotelesa.  

 Dla Arystotelesa przyjaźń jest pierwszorzędnym celem życia moralnego, 
zwłaszcza dla tych, którzy nie są w stanie osiągnąć najwyższej formy szczęścia, czyli 
kontemplacji Dobra Najwyższego (w sensie filozoficznym). Arystoteles wyróżnia 
zhierarchizowane typy przyjaźni (miłości). Najpierw wskazuje na przyjaźń, której 
celem jest korzyść (na przyjaźń utylitarną, interesowną, ze względu na pożytek). 
Następnie - na przyjaźń, której celem jest przyjemność (na przyjaźń hedonistyczną); 
jest ona doskonalszą formą przyjaźni niż przyjaźń interesowna, bo uczestniczy w niej 
uczucie; czynnik emotywny jest tu silniejszy niż intelektualny. W końcu wyróżnia 
przyjaźń, której celem jest dobro drugiego (przyjaźń prawdziwą, przyjaźń doskonałą, 
nazywaną też prawdziwą miłością), opartą na dzielności etycznej. Jako 
najdoskonalsza forma przyjaźni przyjaźń prawdziwa kształtuje się w czasie i wymaga 
poznania partnera; występuje rzadko, bo rzadko ludzie są doskonali moralnie, dzielni 
etycznie12. 

 
3. Przedmiot i charakterystyka przyjaźni prawdziwej (doskonałej) 

w porównaniu z miłością 
 
Arystoteles relację prawdziwej przyjaźni (miłości) między osobami przedstawia 

jako wymianę daru: „Jeśli przyjaźń ma charakter zobowiązania moralnego, to nie 
formułuje się wyraźnie żadnych warunków, lecz to, co się w niej ofiarowuje jako dar 
czy jako cokolwiek innego, ofiarowuje się przyjacielowi jako takiemu”.13 Przedmiotem 

                                                
7 Ibidem, 1167a, s. 266; por. przypis 3. 
8 Platon, Lizys, w: Platon, "Ion, Charmides, Lizys", tł. W. Witwicki, Wydaw. Antyk, Kęty 2002, 218 C – 
219 C, s. 111-112. 
9 Ibidem, 212 A, s. 99. 
10 W. Witwicki, Przypis 27, w: Platon, Lizys, op. cit., s. 114. 
11 Platon, Lizys, op. cit., 221 D, s. 115.  
12 Arystoteles, Etyka nikomachejska, op. cit, 1156a, s. 239-240.  
13Ibidem, 1163a, s. 256. 
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przyjaźni jest to co godne, czyli „to, co dobre, co przyjemne i co pożyteczne”14, przy 
czym to co pożyteczne jest dzięki temu co dobre i przyjemne. Pierwsze dwa rodzaje 
przyjaźni - utylitarna i hedonistyczna - są nietrwałe, bo potrzeby, korzyści czy 
upodobania w przyjemnościach ulegają z czasem zmianie. 

 Zarówno w przypadku miłości jak i przyjaźni można zapytać: Czy 
przedmiotem miłości i przyjaźni jest dobro jako takie, czy to, co dobre wydaje się 
okazującemu miłość lub przyjaźń? Jest zatem wspólne miłości i przyjaźni zagadnienie 
subiektywności i obiektywności ich przedmiotu, związane z kolejnym problemem 
sposobu obiektywizacji. Przyjaźni, inaczej niż miłości, nie można żywić do 
przedmiotów nieożywionych, ani do osób, które nie są tego świadome15.  

 Według Arystotelesa: „Doskonałą formą przyjaźni jest przyjaźń między ludźmi 
etycznie dzielnymi i podobnymi do siebie w dzielności etycznej”16. Taka miłość czy 
przyjaźń jest trwała dopóty, dopóki każda ze stron zachowuje dzielność etyczną. 
Ludzie etycznie dzielni są ludźmi dobrymi, wzajemnie dla siebie pożytecznymi  
i miłymi wobec siebie, w bezwzględnym sensie pożytku i przyjemności. Aby powstała 
przyjaźń doskonała, potrzeba czasu niezbędnego do nabrania przekonania, że druga 
osoba jest godna przyjaźni. „Chęć przyjaźni” jest spontaniczna, ale przyjaźń jest 
procesem; musi dojrzewać.  

 Jeśli ktoś jest cnotliwy (dzielny etycznie), to pozostaje w trwałej dyspozycji do 
bycia dzielnym, jak i czyni coś zgodnie z zasadami dzielności. Do przyjaźni potrzebne 
jest współżycie, bo bez niego można mówić jedynie o życzliwości. Z drugiej strony 
samo upodobanie w przebywaniu ze sobą nie musi być przyjaźnią, może być 
koleżeństwem. Podczas gdy miłość jest namiętnością, to dla Arystotelesa „przyjaźń 
jest trwałą dyspozycją”17, ukierunkowującą na miłość, „bo przedmiotem umiłowania 
mogą też być przedmioty martwe, w z a - j e m n a jednak miłość jest wynikiem 
wyboru, a wybór wynikiem trwałej dyspozycji”18. Przyjaźń zatem jako trwała 
dyspozycja jest arystotelesowską cnotą etyczną19.  

 
4. Proporcjonalność i granice przyjaźni a proporcjonalność  

i nieograniczoność miłości 
 
Jakkolwiek przyjaźń cechuje równość, a ta jest charakterystyczna dla ludzi 

dobrych, przyjaźń i miłość mogą mieć miejsce, gdy nie zachodzi warunek równości, 
np. w relacjach: ojciec-syn, starszy-młodszy, zwierzchnik-podwładny. Tu ujawniają 
się różne podobne funkcje stron relacji przyjaźni i miłości, różne są zatem podobne 
formy miłości i przyjaźni: „miłość powinna być proporcjonalna, więc ten kto lepszy 
powinien doznawać więcej miłości niż jej żywić, (...) bo kiedy miłość jest 
proporcjonalna do wartości każdej ze stron, to wytwarza się pewnego rodzaju 
równość, która przecież uchodzi za cechę charakterystyczną przyjaźni”20. Odwrotnie 

                                                
14 Ibidem, 1155b, s. 238. 
15 Arystoteles przyjaźń rozumie jako relację zwrotną między osobami jej świadomymi. Zdaje się w ten 
sposób zawężać znaczenie słowa filos, bowiem Władysław Witwicki pisze, że termin ten po grecku 
znaczy zarówno przyjaciel (w sensie podmiotowym, czynnym) jak i miły (w sensie przedmiotowym, 
biernym). Można by zatem nazwać przyjacielem (w znaczeniu filos) kogoś, kto nie odpowiada 
przyjaźnią, jak i być przyjacielem sztuki, nauki, zwierząt, tj. bez wzajemności (por. W. Witwicki, 
Przypis 16, w: Platon, Lizys, op. cit., s. 100). Wystarczyłoby jednostronne upodobanie, które w języku 
polskim pozwala nazwać takiego kogoś raczej miłośnikiem niż przyjacielem.  
16 Arystoteles, Etyka nikomachejska, op.cit., 1156b, s. 240. 
17 Ibidem, 1157b, s. 243. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem, 1106a, s. 110. 
20 Ibidem, 1158b, s. 246. 
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jak w przypadku równości w odniesieniu do sprawiedliwości, równość w odniesieniu 
do przyjaźni oznacza „równość ilościową”, a dopiero następnie jest proporcjonalna do 
wartości. 

 Przyjaźń ma swoje granice. Gdy różnica między stronami jest bardzo duża, 
przyjaźń staje się niemożliwa. Jest zatem pewien paradoks, bo wtedy przyjaciel, aby 
zachować przyjaźń, nie powinien by przyjacielowi życzyć największego dobra. Miłość 
jest namiętnością, a przyjaźń jest w stosunku do niej jakby cnotą, wyznaczoną przez te 
ograniczenia21. Ostatecznie jednak miłość gwarantuje stałość i trwałość przyjaźni 
prawdziwej. 

 Naganna dla Arystotelesa próżność wyzwala u ludzi chęć raczej doznawania 
uczucia przyjaźni od innych niż darzenia przyjaźnią. W ten sposób występuje 
sprzeczne pospolite zapotrzebowanie na faktycznie fałszywą przyjaźń, którą po 
mistrzowsku udają pochlebcy, bo czują się jak wchodzący w łaski kogoś wyższego,  
z nadzieją na własną pomyślność, albo czują się dowartościowani przez łaskę 
zwierzchnika. Wyższy zaś w stosunku do pochlebców zdaje się odczuwać przyjemność 
z władzy nad nimi. Arystoteles upomina, że przyjaźń polega „raczej na kochaniu 
aniżeli byciu kochanym” (…) „zaletą przyjaciela jest kochanie”22. Podaje przykład 
matek, którym często wystarczy obdarowanie swoich dzieci uczuciem, nie zaś jego 
odwzajemnienie. 

 Arystoteles rozważa następny paradoks: Ci, co są dobrodziejami, bardziej 
sobie cenią wyświadczone komuś dobro niż ci, którzy to dobro otrzymali. Człowiek 
niedojrzały uważa otrzymywanie dóbr za coś bardziej naturalnego niż ich dawanie. 
Swoista troska wierzycieli o dłużników nie ma, rzecz jasna, nic wspólnego z miłością, 
bo jest nakierowana na korzyść, bądź to na zwrot długu, bądź na dobre samopoczucie 
wierzyciela-dobrodzieja. Prawdziwi dobrodzieje są przyjaciółmi tych, których 
obdarowali i nie oczekują odpłaty - jak w miłości odczuwają radość z przysługi  
i podobnie jak artysta kochają bezinteresownie swe dzieło. 

 Arystoteles bezinteresowność daru przyjaźni uzasadnia sensem istnienia  
i działania. Istnienie „jest dla wszystkich czymś wyboru i miłości godnym”, a ma 
istnienie swoją podstawę w działaniu, aktualizuje się w dziele. „Jest (…) dla 
dobroczyńcy moralnie piękne to, co zależy od jego działania, tak że raduje go 
człowiek, którego czyn jego dotyczył (…) najprzyjemniejsze jest to, co się łączy z 
działaniem, i to jest najbardziej miłości godne”23. Obdarowany zaś jest bierny, nie jest 
podmiotem lecz przedmiotem działania. „Pamięć uczynionych rzeczy moralnie 
pięknych jest miła, pamięć odniesionych korzyści wcale nie lub mniej miła”.  

 
5. Życzliwość w przyjaźni i miłości  
 
Życzliwość - jak wspomnieliśmy - jest konieczną składową przyjaźni i miłości, 

ale żadną z nich nie jest, ponieważ: po pierwsze - życzliwość nie jest przyjaźnią, gdyż 
występuje także w stosunku do osób nieznanych, nieświadomych tego; po drugie - 
życzliwości brak jej przemożnej siły pragnienia i silnej intensywności, 
charakteryzujących miłość; po trzecie - życzliwość jest spontaniczna i powierzchowna, 

                                                
21 Ibidem. 
22 Ibidem, 1159a, s. 247. 
23 Ibidem, 1168a, s. 268. Widać tu podporządkowanie elementu subiektywnego warstwie ontycznej, tu 
hylemorfizmowi, a np. u M. Zabierowskiego – antropizmowi; por. M. Zabierowski, Wszechświat i 
człowiek, Ofic. Wydaw. Pol. Wroc., Wrocław 1993. 
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nie wymaga przyzwyczajenia i współdziałania, co jest konieczne dla miłości  
i przyjaźni. W relacji do przyjaźni i miłości życzliwość ma się następująco:  

1) Jest „początkiem przyjaźni, tak jak radość oczu jest początkiem miłości”, jak 
upodobanie.  

2) Życzliwość jest swoiście „nieczynną przyjaźnią”, chyba, że z biegiem czasu, 
jeśli się umacnia w przyzwyczajenie i pozostaje przy celach niezwiązanych z 
przyjemnością i korzyścią, to staje się przyjaźnią, bo – jak prawdziwa przyjaźń - od 
początku jest nakierowana na drugiego.  

3) Życzliwość jest sprawiedliwą formą odwdzięczenia się człowieka, który 
otrzymał jakieś dobro. 

 4) Źródłem życzliwości, podobnie jak prawdziwej przyjaźni i miłości, jest 
dzielność etyczna i prawość.24 

 
6. Szczęście a przyjaźń i miłość 
 
Arystoteles stawia następujące pytanie: Jeżeli za atrybut szczęścia uznać 

Najwyższe Dobro, to czy człowiek, który posiadł owo najwyższe dobro, czyli człowiek 
szczęśliwy, potrzebuje jeszcze czegoś, czyli przyjaciół? Według Arystotelesa we 
wszystkim co dobre mieści się przyjaźń, bo, zgodnie ze słynną tezą, „człowiek jest 
istotą społeczną i do współżycia z innymi się narodził”25. Człowiek etycznie dzielny 
charakteryzuje się tym, że wyświadcza bezinteresownie przysługi innym. Czy zatem 
przyjaciel bardziej jest potrzebny w szczęściu czy w nieszczęściu?  

 Człowiek szczęśliwy nie potrzebuje przyjaciół ze względu na korzyści dla 
siebie, ani dla przyjemności. Potrzebuje ich jednak, aby realizować się w tym, co 
najistotniejsze – w działaniu szlachetnym i przyjemnym. Przyjaciele człowiekowi 
szczęśliwemu stwarzają możliwość uczynienia ich przedmiotem troski, radowania się 
z ich pomyślności, odnajdowania w ich działaniach swoich własnych szlachetnych 
celów i zasad: „Współżycie z ludźmi etycznie dzielnymi może też (…) dać sposobność 
do ćwiczenia się w dzielności etycznej”26. Ponadto życie samotne jest przykre. Życie  
w przyjaźni zapewnia najważniejsze - ciągłość działania, czemu samotność 
przeszkadza. 

 
7. Ontyczny korzeń przyjaźni 

 

W rozbudowanym sylogizmie Arystoteles wywodzi konieczność przyjaźni  
z egzystencjalnego pnia ontologii człowieka. Przyjaźń zatem nie jest dla Arystotelesa 
zasadniczo relacją na poziomie psychologicznym: 

 
„Jeśli (...) samo życie jest dobre i przyjemne (zdaje się to wynikać już stąd 

chociażby, że wszyscy do niego dążą, a najbardziej ludzie prawi i szczęśliwi; dla nich 
bowiem życie jest najbardziej pożądania godne i koleje ich żywota są najszczęśliwsze); 
i jeśli ten, kto widzi, spostrzega, że widzi, i ten, kto słyszy, spostrzega, że słyszy, i ten, 
kto chodzi, spostrzega, że chodzi - i w odniesieniu do wszystkich innych funkcji 
istnieje podobnie jakaś świadomość tego, że je wykonujemy, tak że możemy 
spostrzegać, że spostrzegamy, i myśleć, że myślimy: i jeśli to, że spostrzegamy  
                                                
24 Ibidem, 1167a, s. 266. 
25 Ibidem, 1169b, s. 272. 
26 Ibidem, 1170a, s. 273. To zapowiada sproblematyzowanie samego czynu jak w teorii aktu św. 
Tomasza z Akwinu, a współcześnie por, K. Wojtyła, Osoba i czyn, w: K. Wojtyła, „Osoba i czyn oraz 
inne studia antropologiczne”, Wyd. Tow. Nauk. KUL, Lublin 2000, s. 43-344. 
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i myślimy jest spostrzeganiem, że istniejemy (bo istnienie określiliśmy jako 
spostrzeganie lub myślenie); jeśli dalej spostrzeganie, że się żyje, jest samo przez się 
czymś przyjemnym (życie jest z natury swej czymś dobrym, a stwierdzać w samym 
sobie obecność tego, co dobre, jest rzeczą przyjemną); i jeśli życie jest czymś 
pożądania godnym, zwłaszcza dla ludzi dobrych, ponieważ istnienie jest dla nich 
czymś dobrym i przyjemnym (jako że radują się spostrzegłszy w sobie to, co jest dobre 
samo w sobie); jeżeli wreszcie człowiek etycznie wysoko stojący odnosi się do swego 
przyjaciela tak jak do siebie samego (przyjaciel bowiem jest jego drugim „ja”) - [jeżeli 
więc to wszystko tak jest], to istnienie przyjaciela jest dla każdego człowieka w tym 
samym lub prawie w tym samym stopniu pożądania godne, co jego własne 
istnienie”27.  

 
„Przyjaciel należy do rzeczy pożądania godnych”28. Człowiek szczęśliwy 

powinien zatem dbać o posiadanie przyjaciół etycznie dzielnych.  
 
8. Przyjaźń jako cecha konstytutywna wspólnoty, solidarność  

a sprawiedliwość  
 
Sprawiedliwość jako cecha wspólnoty jest cnotą obywatelską. Według 

Arystotelesa, we wspólnocie (od małej grupy po wspólnotę globalną) zawsze 
występuje jakaś forma przyjaźni, która czyni ze zbiorowiska indywiduów całość 
organistyczną, skupioną wokół realizacji wspólnego dobra. (O masowej przyjaźni 
można mówić tylko między współobywatelami29). Poziom owego zjednoczenia, 
wspólnotowości jest „miarą” tak przyjaźni jak i sprawiedliwości. W zależności od 
rodzaju wspólnoty przyjaźnie bywają luźniejsze lub ściślejsze, jak i w zależności od 
rodzaju więzi międzyludzkich występują różne rodzaje sprawiedliwości  
i niesprawiedliwości.30 

 Przyjaźń, która kształtuje wspólnotę, jest dla Arystotelesa ważniejsza niż 
sprawiedliwość, bo funduje egzystencjalnie wspólnotę, w której, dopiero gdy ona jest 
(istnieje), można zaprowadzać sprawiedliwość. Ci, którzy tworzą prawa i ci, którzy 
pilnują przestrzegania prawa, powinni być w pierwszym rzędzie przyjaciółmi 
obywateli, bo „[n]ajwłaściwszą formą sprawiedliwości jest, jak się zdaje, 
ustosunkowanie się przyjazne”31. Przyjaźń nie potrzebuje sprawiedliwości, 
sprawiedliwość zaś potrzebuje przyjaźni.32 Toteż ważniejsze jest kształtowanie  
w społeczeństwie przyjaźni, rozumianej jako miłość społeczna, czy solidarność33, niż 
sprawiedliwości. Wspólnoty małych grup (charakteryzowane przez różne rodzaje 
przyjaźni) należą do wspólnoty państwowej. Wspólnotą państwową zarządza władca, 
którego celem powinien być jej stały pożytek jako całości (wspólne dobro). Wspólnoty 
składowe mają na celu pożytki partykularne i często ograniczone czasowo34. 

                                                
27 Arystoteles, Etyka nikomachejska, op. cit., 1170b, s. 274.  
28 Ibidem, 1170b, s. 275. 
29 Ibidem, 1171a, s. 275-276. 
30 Ibidem, 1160a, s. 249. 
31 Ibidem, 1155a, s. 237. 
32 Arystoteles, Etyka nikomachejska, op. cit., 1155a, s. 236-237.  
33 Por. T. Grabińska, M. Zabierowski, Aksjologiczny krąg Solidarności. Rekonstrukcja uniwersalizmu 
solidarnościowego i jego uzasadnienie w nauce społecznej Jana Pawła II, Ofic. Wydaw. Pol. Wroc., 
Wrocław 1998; Etyka gospodarowania. Uniwersalizm Jana Pawła II i Solidarności, Wydaw. Atut, 
Wrocław 2009. 
34 Arystoteles, Etyka nikomachejska, op.cit., 1160a, s. 249. 
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 Arystoteles wyróżnia trzy rodzaje ustrojów państwa – w kolejności malenia 
doskonałości: królestwo (K), arystokracja (A), politeja (P) i trzy odniesione do nich 
zdegenerowane postaci ustrojów: tyrania, oligarchia, demokracja. Właściwym trzem 
formom organizacji wspólnoty państwowej odpowiadają trzy rodzaje relacji 
domowych: (K) ojciec-syn, (A) mąż-żona, (P) brat-brat. Każdemu zatem z tych 
ustrojów przyporządkować trzeba określony rodzaj przyjaźni, w relacji do 
określonego rodzaju sprawiedliwości. Królestwo charakteryzuje się przewagą 
dobrodziejstw, podobnie jak miłość ojcowska; przewagą uczuć dodatnich, czcią dla 
przodków; sprawiedliwością, jak i przyjaźnią - nie równymi lecz proporcjonalnymi do 
wartości. W arystokracji miłość, jak i sprawiedliwość są proporcjonalne do stopnia 
dzielności moralnej w zakresie świadczonego wzajemnie dobra i potrzeb. W politeji, 
podobnie jak w koleżeństwie, sprawiedliwość i przyjaźń są równo dzielone35. 
„Nagrodą dzielności i dobroczynności jest cześć, a pomocą w potrzebie jest zysk”.  
W politejach ta zasada obowiązuje, bo: „wspólnego dobra udziela się tym, co 
przyczyniają się do jego wzrostu, a cześć jest wspólnym dobrem. Niepodobna bowiem, 
by ktoś ze wspólnego dobra czerpał i korzyść, i cześć”36.  

 W formach ustrojów zdegenerowanych jest mało tak sprawiedliwości, jak  
i przyjaźni. W tyranii nie ma ich wcale lub prawie wcale. Występuje 
instrumentalizacja zhierarchizowanych relacji międzyludzkich, podobna jak  
w stosunku ludzi do zwierząt: „niewolnik jest ożywionym narzędziem, a narzędzie 
nieożywionym niewolnikiem”. Sprawiedliwość może mieć tu tylko charakter 
konwencjonalny, umowny.37 

 
 
*** 
 
Studiowanie relacji miłości do przyjaźni, jak i atrybutów miłości i przyjaźni w 

Etyce nikomachejskiej Arystotelesa, a następnie porównanie wyników studium z 
chrześcijańskim rozumieniem miłości i przyjaźni, może być doskonałym przykładem 
tezy, że wiedza zdobywana rozumem (jak u Arystotelesa) nie stoi w sprzeczności z 
wiedzą czerpaną z wiary w Objawienie, lecz jest przez nią istotnie uzupełniania. Jan 
Paweł II wzywa, aby fides i ratio „odbudowały ową głęboką jedność, która uzdalnia je 
do działania zgodnego z ich naturą i respektującego wzajemną autonomię. 
Odpowiedzią na odwagę (parresia) wiary musi być odwaga rozumu”38. 

  
 
 
 
 

                                                
35 Ibidem, 1161a, s. 252. 
36 Ibidem, 1163 b, s. 257-258. 
37 Ibidem, 1163b, s. 257-258; 1161b, s. 252. Gdy w przyjaźni występuje przewaga jednej ze stron, to 
może dojść do pretensji odnośnie do wkładu w przyjaźń, co jest „kresem przyjaźni”. Przyjaźń 
obarczona jednostronnym nieproporcjonalnym wkładem staje się obowiązkiem.  
38 Jan Paweł II, Enc. Fides et ratio, Rzym 1998, 48.  



W TROSCE O MIŁOŚĆ 

 

 F I D E S  E T  R A T I O  
 

Strona 25 

 
 
Dr Witold Starnawski 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
Warszawa 
 
 

Pedagogia miłości 
 
 
Co to właściwie jest „pedagogia miłości”? Pedagogia to pewna świadoma droga 

wychowania, a więc nie tylko umiejętność, ale również refleksja. Pedagog to ten, kto 
pokazuje drogę, a więc wychowawca, ale zarazem ktoś świadomy czym ta droga jest, 
jakie są jej uwarunkowania, na jakich założeniach się opiera. „Pedagogia miłości”  
w najbardziej narzucającym się znaczeniu oznacza więc „uczenie” miłości, 
wychowywanie do niej. Jednak nie o takie znaczenie nam chodzi. 

Chodzi nam o znaczenie, w którym podmiotem, który „uczy”, pokazuje, 
odsłania nie jest pedagog, lecz sama miłość. To ona ma w pewien sposób odsłaniać 
siebie samą, pokazywać czym jest. I ten właśnie „sposób”, to pedagogia. Tym „co” 
(„kto”) mówi jest sama miłość. Pociąga i pokazuje JAK ją osiągnąć, JAK do niej dojść. 
A odpowiadanie na pytanie JAK człowiek ma stać się lepszy, doskonalszy, to zadanie 
wychowawcy, pedagoga. On ma pokazać drogę, zachęcić do pokonywania trudności; 
wybór celu i jego ocena jest rzeczą etyki, filozofii, religii.  

Wciąż jednak nie bardzo wiadomo co mamy na myśli mówiąc, że to sama 
miłość coś ujawnia, pokazuje, zachęca. Czy nie jest to tylko górnolotny sposób 
mówienia, który niewiele ma wspólnego z rzeczywistością?  

Intuicja zawarta w takim sposobie mówienia sprowadza się do faktu, że zanim 
zaczniemy szukać miłości, zanim ktoś stanie się dla nas przewodnikiem na tej drodze 
(pedagogiem) miłość już jest nam w pewien sposób dana. Wyprzedza nasze 
poszukiwania, rozświetla je i prowadzi: czasem jak blady promyk światła pojawiający 
się z przodu, czasem z tylu jak niewidoczna dla nas łuna rozświetlająca drogę. Wydaje 
się, że możemy i chcemy szukać miłości, gdyż ona sama daje się szukać i pozostawia 
„ślady”, które pozwalają nie zagubić drogi. Na uzasadnienie tej tezy można przytoczyć 
argumenty, wcale nie błahe i – co równie ważne – nie angażujące wyspecjalizowanej 
wiedzy filozoficznej czy teologicznej, i przynajmniej na poziomie pierwszego 
zrozumienia dostępne każdemu człowiekowi1.  

Pierwszy ma charakter teoretycznej refleksji i odwołuje się do faktu 
przygodności ludzkiego istnienia, a równocześnie uznania, że „istnieć” jest czymś 
dobrym (transcendentalne rozumienie dobra). Każdy człowiek jest stworzony i jako 
taki jest znakiem „czynu miłości”. (…) w akcie stworzenia, bez pytania, nawet bez 
możliwości pytania, zostaliśmy niczym strzała skierowani ku celowi – pisze  
J. Pieper2.  

Taka interpretacja nie wymaga teologicznych założeń, nie mówi wiele  
o Stwórcy, ale o samym człowieku bardzo wiele – że w momencie stwarzania był 

                                                
1 Są tacy, którzy sądzą, że im bardziej coś przekracza ich zdolności pojmowania, im bardziej jest 
skomplikowane i trudne do zrozumienia, tym bardziej godne jest uznania; przypomina to jednak 
postawę wielbiciela mocnych trunków, w którym największy szacunek wzbudza ten, któremu on nie 
daje rady. 
2 J. Pieper, O miłości, tłum. I. Gano, Pax, Warszawa 1983, s. 97. 
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chciany (dobrze, żeby istniał), a ponieważ nadal istnieje, to znaczy, że wciąż jest 
podtrzymywany w istnieniu, a więc wciąż niejako jest stwarzany i wciąż jest 
potwierdzany (dobrze, że jest)3. Także ten, kto narzeka na przydzielony mu los, jest 
niezadowolony ze swoich zalet i wad, z czasów, w których przyszło mu żyć, z osób,  
z którymi musi dzielić to bycie w świecie, może buntować się na wiele sposobów, nie 
zdoła jednak zmienić faktu, że istnieje „będąc podtrzymywany w istnieniu” i jak 
wszystko, cokolwiek istnieje, jest dobry4 (oczywiście nie w znaczeniu moralnym). To 
jest pierwszy ślad uprzedzającej stwórczej Miłości.  

Jest również ślad bardziej prozaiczny, do którego nie zawsze chętnie się 
przyznajemy. Największy nawet filozof czy kontestator musi przyznać, że nie spadł  
z nieba, lecz przyszedł na świat jako dziecko, a nawet – o zgrozo – jako 
nieuformowany zarodek i płód, dla którego „całym światem” jest organizm matki; jej 
życie służy jego życiu. Matka wprowadza dziecko w świat, ochrania je stwarza mu 
środowisko życia, jak mówi Fromm, daje mleko, a co ważniejsze niekiedy także miód, 
a więc przekazuje mu przeświadczenie, że dobrze jest żyć, dobrze jest być małym 
chłopcem lub dziewczynką, dobrze jest być na świecie5. Uczy go więc miłości: nie 
słowami, lecz miłując. W tym miejscu możemy dostrzec pewien rys strategii miłości 
polegający na tym, że nauka miłości polega na czynieniu miłości.  

Ślady miłości rozsiane są w świecie szeroko – dla tego, kto chce je widzieć. 
Można je dostrzec we wszystkim co dobre lub piękne niejako samo w sobie, to znaczy, 
kiedy można powiedzieć o jakiejś rzeczy: „dobrze, że jest”. Tak można powiedzieć 
oglądając krajobraz, słuchając odgłosów natury, ale również – jak zauważa Clive 
Staples Lewis – ciesząc się z istnienia wspaniałego wina6. Obcowanie z prozaicznymi 
rzeczami bywa czasem bezinteresowne, i taka postawa każe się nam cieszyć z nie 
tkniętych siekierą lasów, których nigdy nie zobaczymy i troszczyć się o to, czy ogród 
lub pole łubinu będą nadal istniały. Nie tylko lubimy te rzeczy, ale jeszcze 
stwierdzamy, przywłaszczając sobie na chwilę Boskie prerogatywy, że są „bardzo 
dobre”7.  

 
1. Miłość siebie samego 
 
Warto jednak zwrócić uwagę na najważniejszy ślad miłości przyrodzonej, który 

dostępny jest każdemu i to aż w nadmiernej obfitości. Jest nim miłość własna. Nikt 
właściwie nie może narzekać, że ma jej za mało, problemy rodzą się dlatego, że jest jej 
zbyt wiele, lub raczej, że nie pielęgnowana, nie przystrzygana i pozostawiona sama 
sobie łatwo wyradza się w egoizm i hołdowanie swoim upodobaniom i zachciankom, 
kosztem innych. Zbyt łatwo zapomina się, że miłość własna jest człowiekowi dana – 
nie stwarza jej, lecz zastaje. Nie ma chyba nic bardziej „łatwego” dla człowieka jak 
działanie na rzecz siebie samego, dla swego dobra. A przecież „ten”, dla którego się 
tak staramy wcale nie jest najłatwiejszy w obcowaniu: jest kapryśny, gnuśny, 
zrzędliwy, ociężały, zmienny w nastrojach albo uparty jak osioł; trudno go zachęcić, 
jeszcze trudniej wytrwać mu w postanowieniach, zdradza siebie samego, próbuje 

                                                
3 Pieper wśród wielu innych przytacza wypowiedź J. P Sartre’a: Istotą szczęścia miłości jest to, że 
czujemy się usprawiedliwieni, że istniejemy oraz L. Grünhuta: Jako, że Bóg mnie kocha, ponieważ to 
ja jestem, przeto naprawdę jestem niezastąpiony na świecie; zob. J. Pieper, O miłości, s. 36 i 41. 
4 Osobliwie brzmią niekiedy te „pretensje”, kierowane są bowiem często przez ludzi deklarujących się 
jako niewierzący i właściwie muszą oni jakby „tymczasowo” uwierzyć w istnienie Boga, aby znaleźć 
adresata swoich pretensji, które mają uzasadniać ich przekonanie, że ktoś taki nie istnieje.  
5 Erich Fromm, O sztuce miłości, tłum. A. Bogdański, Rebis, Poznań 2007, s. 58. 
6 Clive Staples Lewis, Cztery miłości, tłum. M. Wańkowiczowa, Pax, Warszawa 1962, s. 18. 
7 Tamże, s. 24.  
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oszukiwać, usprawiedliwia każdą słabość. A jednak mimo tylu wad, które nie 
zmusiłyby nikogo obcego do zajmowania się nami, my sami nie rezygnujemy, ciągle 
na nowo wierzymy sobie, mamy nadzieję, że się poprawimy, że przestaniemy zrzędzić 
i złościć się. Czy ktokolwiek z nas wytrzymałby to, gdyby nie było w nim pomocy  
z zewnątrz jaką jest przyrodzona miłość własna?  

Pedagogia miłości polega więc na tym, że jej najsilniejszy wyraz został w nas 
umieszczony w sposób trwały. W miłości do innych możemy się zniechęcić – do siebie 
nigdy. Mamy więc niejako po ręką miarę miłości, nie musimy jej daleko szukać8. Nie 
można oczywiście zapominać, że ta miłości przyrodzona, jeśli nie zostanie ujęta w 
karby władzy mnie samego stanie się – jak każda siła natury – żywiołem, który mnie 
porwie i zniewoli. Miłość siebie samego jest w pewnym sensie największym zadaniem 
jakie człowiek ma do wypełnienia. Można powiedzieć, że taka miłość „powierza nam 
siebie samych”. Kto zatroszczy się o mnie, kto będzie walczył o mnie, o moje dobro  
i doskonałość, jeśli nie zrobię tego ja sam? Dlatego ta miłość powinna zaczynać się – 
jak pokazuje Karol Wojtyła w Miłości i odpowiedzialności oraz w Osobie i czynie – od 
posiadania siebie, panowania sobie, aby stać się stanowieniem o sobie – a tak 
przecież Wojtyła określa wolność. W ten sposób dochodzimy do tezy, że miłość siebie 
jest równocześnie realizacją wolności. Nie można jednak zapomnieć o perspektywie – 
największym aktem miłości siebie jest ofiarowanie siebie, rezygnacja z siebie.  

 
2. Strategia miłości 
 
To, o czym pisaliśmy wyżej czyni, mam nadzieję, bardziej zrozumiałym 

przekonanie, że miłość mówi o sobie, ujawnia siebie samą. Wskażmy teraz niektóre – 
nie twierdzę, że najważniejsze – przejawy tej samoujawniającej się strategii miłości.  

 
1). Miłość pociąga wzwyż 
Widzi więcej niż można zobaczyć „zwykłym wzrokiem”, dostrzega więcej 

możliwości niż ten, kto jest obojętny lub nieprzychylnie nastawiony, widzi, kogoś 
lepszym niż jest. To właśnie sprawia, że, jak zauważa Pieper, doznając miłości 
czujemy się zawstydzeni9. Wiemy, że nie jesteśmy tak piękni i dobrzy. Nie jest to tak 
wielki paradoks, można bowiem powiedzieć, że ten kto patrzy z miłością nie tylko 
dostrzega jaki ktoś jest, ale również kim powinien być, „widzi” jak duże są możliwości 
stojące przed człowiekiem i traktuje je jakby już były jego. Właśnie w ten sposób 
matka wprowadza dziecko w świat – można by powiedzieć „pociąga je w górę”. Matka 
uczy swoje dziecko mowy mówiąc do niego, tak jakby rozumiało, na długo 
przedtem, zanim może ją zrozumieć10. Miłość nieustannie więc zachęca człowieka, 
aby stał się tym, kim jest naprawdę. Mówi do niego: nie rezygnuj, możesz, potrafisz, 
dasz radę, stać cię na więcej. I każdy pedagog wie, że taka strategia przynosi dobre 
owoce. Właściwie dopiero na tym etapie wychowanie przemienia się z tresury w 
wewnętrzną przemianę, której autorem jest sam człowiek – zaczyna on pragnąć 
doskonalić siebie i zyskuje siły, aby to czynić.  

 

                                                
8 E Fromm przypomina, że egoizm i miłość własna są sobie przeciwne: Nie ma takiego pojęcia 
człowieka, które by nie obejmowało również mnie oraz nie tylko inni ludzie, lecz i my sami jesteśmy 
obiektami naszych uczuć i postaw; O sztuce miłości, dz. cyt., s. 66. 
9 Por. J. Pieper, O miłości, dz. cyt., s. 43.  
10 C. S. Lewis, O wierze i moralności chrześcijańskiej, tłum. M. Ponińska, Pax, Warszawa 1959, s. 234. 
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2). Zachowuje różnorodność 
Miłość jest dążeniem do zjednoczenia. Głosy w tej sprawie filozofów dawnych  

i współczesnych są podobne11. Warto jednak przypomnieć, że nie chodzi tu  
o jednolitość; filozofia klasyczna wyraźnie podkreśla pluralizm rzeczywistości. Także i 
w miłości zachowana zostaje różnorodność i odmienność. (…) miłość jest 
zjednoczeniem, w którym zachowana zostaje integralność człowieka, 
jego indywidualność – stwierdza Fromm12. K. Wojtyła wyraźnie podkreśla, że jedność 
jaka zachodzi w miłości oblubieńczej, najdoskonalszej z postaci miłości nie niszczy 
odrębności i jest dopiero możliwa na gruncie ontycznej samotności podmiotów.  
I właściwie dopiero nieprzekazywalne i nieodstępne w płaszczyźnie ontycznej „ja” 
umożliwia ten dar z siebie jakim jest miłość oblubieńcza13. Jedność, o którą chodzi  
w miłości nie jest jednością treści, ale raczej jednością bycia, jednością woli czy ducha, 
nie stapiającą się w jedną całość. Pedagogia oznacza w tym przypadku dostrzeżenie 
różnorodności i uznanie jej za coś bardziej wartościowego niż jednolitość. Rozmaitość 
i wielość rzeczy jest dziełem zamysłu Stwórcy – jak twierdzi Tomasz z Akwinu, gdyż 
jedno stworzenie nie zdoła wyczerpująco przedstawić Jego dobroci14. Warto przy tej 
okazji przytoczyć uwagę C. S. Lewisa, który, analizując przyjaźń, jak sam stwierdza 
najszlachetniejszą postać przyrodzonej miłości, zauważa, że musi ona wykluczać15.  

 
3). Pozory zamienia w rzeczywistość 
Niezmiernie interesującym aspektem strategii miłości jest to, co Lewis nazywa 

„stwarzaniem pozorów”16. Uważa on, że są dwa sposoby przybierania pozorów: jeden 
polega na oszukiwaniu innych, drugi na czymś co można by nazwać oszukiwaniem 
swoich uczuć – warto przyjąć życzliwą postawę (mimo, że nie odczuwa się 
życzliwości) i zachowywać się tak jakby się było milszym człowiekiem niż się jest w 
rzeczywistości. A potem często okazuje się, że człowiek staje się naprawdę życzliwszy 
Jest to więc gra, która staje się rzeczywistością. Bardzo często jedynym sposobem 
zyskania jakiejś zalety jest zachowywać się tak, jakby się ją już miało - stwierdza 
Lewis17.  

 
4). Łączy przeciwieństwa 
Miłość przejawia się w również w dziwnej zdolności łączenia przeciwieństw. 

Potrafi połączyć dystans i zaangażowanie. Dystans wobec siebie ujawniający się  
w obiektywizmie zdolności patrzenia na siebie jakby z boku, umiejętności samooceny 
czy autoironii.  

Potrafi również łączyć cierpienie z radością. Każdy kto kocha wie, że kochać to 
być narażonym na cierpienie18. Ale ta wiedza o konieczności cierpienia nie sprawia 
przecież, że kochający chce zrezygnować z miłości (już nawet przedstawienie matce 
propozycji, by zrezygnowała z miłości do dziecka, która ją wiele kosztuje, wydaje się 
niestosowne). Jednocześnie ci, którzy kochają przyciągają innych do siebie, emanuje  
z nich radość i pewność okupiona ceną, której postronni zwykle nie znają.  

                                                
11 Inaczej mówi Emmanuel Lévinas, który uważa, że jednoczenie zacierałoby odrębność Innego (por. 
np. Czas i to, co inne, przeł. Jacek Migasiński, KR, Warszawa 1999).  
12 E. Fromm, O sztuce miłości, dz. cyt., s. 32 
13 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, TN KUL, Lublin 1982, s. 87-92. 
14 Zob. Summa teologiczna I, 47, 1. 
15 Zob. C. S. Lewis, Cztery miłości, dz. cyt., s. 78-86. 
16 Zob. O wierze i moralności chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 225-235. 
17 Tamże, s. 229.  
18 C. S. Lewis, Cztery miłości, dz. cyt., s. 139. 
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Prawdziwa miłość nie może objeść się bez delikatności. Dyskrecja i takt to 
sposób w jaki przejawia się jej obecność; równocześnie bywa gwałtowna i walcząca, 
jak mówią mistycy, miłość Boża jest „tysiąc razy bardziej wymagająca i twarda niż 
sprawiedliwość” – powtarza Pieper za Bernanosem19.  

 
3. Antypedagogia nienawiści 
 
Nie można jednak zapominać, że przyrodzona miłość sama z siebie nie 

wydoskonali osoby, a bywa, że może doprowadzić do samozniszczenia człowieka. 
Dotyczy to zwłaszcza tych postaci miłości, które określa się jako Wenus lub Eros. 
Lewis zwraca uwagę, że tu silniej niż gdzie indziej pojawia się niebezpieczeństwo 
ubóstwienia miłości przyrodzonej. A to znaczy, że „w imię miłości” można zrobić 
niemal wszystko. „Dla miłości nie dbałem o moich rodziców, porzuciłem dzieci, 
oszukałem wspólnika, opuściłem przyjaciela w potrzebie” – to rozumowanie według 
prawa miłości wydaje się słuszne (…) czyż można złożyć na ołtarzu miłości 
cenniejszy dar niż własne sumienie? w ten sposób Lewis20 odtwarza sposób 
usprawiedliwiania czynów haniebnych przez człowieka owładniętego taką miłością.  

I tak jak istnieje logika miłości, pojawia się również jakaś logika nienawiści. 
Nie śmiem jej nazwać „pedagogią nienawiści”, ale niewątpliwie jest tak, że sama 
nienawiść „podpowiada” jak podążać jej drogą: rozpoczyna się od – chciałoby się 
powiedzieć „zwykłej” – niechęci wobec innego człowieka, ta przeradza się w złość, 
która napędza samą siebie i wyszukuje wszelkie rzeczywiste i urojone powody do złej 
oceny, czuje swoiste „zadowolenie” w tym, kiedy znajdzie coś złego, co można 
drugiemu przypisać, a kończy się na utwierdzeniu siebie samego, że ktoś jest zły jako 
człowiek, sam w sobie, a więc źle jest, że istnieje, lepiej, żeby go nie było. Jest to dosyć 
przerażające stwierdzenie, nawet, jeśli pozostaje tylko w granicach słów, o ileż 
bardziej, jeśli staje się postawą lub zamienia się w czyn. Z tej perspektywy lepiej 
można zrozumieć co to znaczy, że czynem miłości na najniższym poziomie, 
wymaganiem, które winniśmy każdemu człowiekowi jest pozwolić mu być21. I że 
ludziom często trudno jest zdobyć się na taki gest minimalnej życzliwości. Może z 
obawy, że miłość zechce więcej i wtrąci nas z błogiego spokoju i stanu 
samozadowolenia? I uderzy w największych swych wrogów: wygodę i obojętność.  

 
 

                                                
19 O miłości, s. 55. 
20 S. Lewis, Cztery miłości, dz. cyt., s. 131. 
21 Zob. J. Pieper, O miłości, dz. cyt., s. 30. 
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Miłość jako najpełniejszy sposób wyrażania siebie 
 

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, 
a miłości bym nie miał, 
stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. 
Gdybym też miał dar prorokowania 
i znał wszystkie tajemnice, 
i posiadał wszelką wiedzę, 
i wszelką możliwą wiarę, 
tak iżbym góry przenosił, 
a miłości bym nie miał, byłbym niczym. 
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, 
a ciało wystawił na spalenie, 
lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał1. 

 
Czymże jest miłość i jakie ma znaczenie, gdzie znajduje swe źródło? Kiedy 

człowiek kocha dojrzale i jak dojrzewać do takiej miłości, w której promieniu bledną 
ludzkie języki, a nawet języki aniołów brzmią jak miedź lub cymbał. Na nic 
człowiekowi zda się dar prorokowania, ani tak potężna wiara, która góry przenosi, 
jeśli nie ma tam miłości. Wszelka nauka i wiedza akademicka traci swój sens i istotę 
bez miłości, a żadne poświęcenie, a nawet śmierć dla kogoś lub czegoś bez miłości, nie 
da nic człowiekowi.  

Miłość jest podstawową potrzebą człowieka, jest największym motorem 
ludzkich działań, ludzie jej pragną, poszukują, są szczęśliwi, gdy ją „znajdują”. Miłość 
zawiera w sobie wiele elementów i aspektów. W dojrzałej i prawdziwej miłości 
obejmującej miłość do samego siebie, miłość do drugiego człowieka i miłość do Boga, 
ludzie wyrażają samych siebie i transcendują siebie. Miłość obejmuje w sposób 
całościowy człowieka, jego emocje, uczucia, procesy poznawcze, rozumowanie, 
intelekt, wolę, działanie, a także sferę duchową. Dzięki miłości i przez miłość człowiek 
podejmuje różnorodne działania na rzecz dobra innych ludzi, społeczeństwa. To 
miłość sprawia, że ludzie decydują się na wspólne życie w małżeństwie z drugą osobą, 
to miłość sprawia, że ludzie wybierają drogę życia zakonnego lub kapłańskiego, by 
spełniając swe powołanie nieść ludziom Boga, to miłość sprawia, że ludzie poświęcają 
swój czas, swoje zdolności umiejętności w pracy zawodowej dla dobra innych ludzi 
tworząc ogólnonarodowe dobro, to miłość sprawia, że ludzie tworzą poezję, piszą 
książki, malują obrazy, rzeźbią, budują, komponują muzykę, to miłość sprawia, że 
ludzie poświęcają się dla innych lecząc ich, ucząc ich, wychowując, opiekując się nimi, 
to miłość sprawia, że ludzie są w stanie sobie przebaczyć, uśmiechnąć się do siebie, 
pomóc sobie w potrzebie, powiedzieć dobre słowo. Tak więc miłość jest tym, dzięki 
czemu człowiek może wyrazić siebie w sposób najpełniejszy, sensownie i twórczo 
przeżyć życie z poczuciem samorealizacji i szczęścia. 

                                                
1 1 List św. Pawła do Korytian, XIII,1-13. 
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Miłość nie tylko dostarcza energii do działania i jest sposobem przeżywania 
życia, ale jest także treścią rozważań teoretycznych, naukowych wielu dyscyplin. 
Każda z nich stara się przedstawić najszerszy i najgłębszy aspekt miłości ludzkiej 
pokazując, czym ona jest po to, by można było ją jak najpełniej poznać, ale przede 
wszystkim przeżyć, doświadczyć i w pełni siebie zrealizować i urzeczywistnić. 

 
1. Koncepcja „autoewolucji” M.S. Pecka 
 

M. Scott Peck w książce Drogą mniej uczęszczaną definiuje miłość jako...”wolę 
poszerzania własnego Ja w trosce o własny lub cudzy rozwój duchowy”2. M.S. Peck 
nazywa ten rozwój „autoewolucją” i dotyczy także drugiego człowieka. Taka definicja 
implikuje określone właściwości i sposoby realizowania tak rozumianej miłości. 

1) Ukierunkowanie miłości na cel, którym jest rozwój duchowy obu stron. 
2) Rozszerzenie granic własnego ja wpływa na rozwój człowieka, a więc powoduje 

wzniesienie się na wyższy, duchowy poziom funkcjonowania. 
3) Definicja obejmuje miłość samego siebie i miłość bliźniego. Zależność jest taka, 

że człowiek nie jest zdolny do miłości drugiego człowieka, jeśli sam siebie nie 
kocha. 

4) Poszerzanie granic własnego ja wymaga pracy nad sobą i aktywnego wysiłku3. 
M.S. Peck w swojej definicji miłości zwraca uwagę na słowo „wola”, które 

warunkuje istotną różnicę pomiędzy pragnieniem miłości a czynem, czyli realizacją 
miłości. Zarówno pragnienie jak i czyn współwystępują w miłości, jednak samo 
pragnienie miłości nie koniecznie przekłada się na czyn. Dopiero pierwiastek woli  
w miłości daje szansę zadziałaniu. Pragnienie miłości nie jest jeszcze miłością, 
ponieważ nie ma miłości bez działania i zaangażowania się. Miłość jest zatem aktem 
woli, intencją i działaniem. Wola człowieka zakłada możliwość dokonania wyboru 
miłości. Człowiek nie musi kochać, ale jeśli kocha, to dlatego, że dokonał takiego 
wyboru i chce kochać4.  

Miłość w koncepcji M.S Pecka rozumianą jako wolę poszerzania własnego Ja  
w trosce o własny lub cudzy rozwój duchowy zakłada szczególna aktywność ludzi 
pozostających ze sobą w związku miłości. Człowiek kochając stara się bowiem 
wykorzystywać wszystkie swoje umiejętności, zdolności, a także tkwiące w nim 
potencjalne możliwości w celu jak najpełniejszego rozwoju duchowego własnego  
i osoby kochanej. Wymaga to dokonania wyboru i realizowania konkretnych działań 
na rzecz miłości. Miłość ma miejsce jedynie wówczas, gdy człowiek dzięki niej i dla nie 
czyni wysiłki dla własnego i innych rozwoju duchowego i w ten sposób wyrażając 
miłość sam realizuje się w sposób najpełniejszy. 

 
2. Koncepcja dojrzałej miłości E. Fromma 
 

Miłość według Ericha Fromma jest „postawą, pewną właściwością charakteru, 
która określa stosunek człowieka do świata w ogóle, a nie do jednego obiektu 
miłości”5. 

                                                
2 M.S. Peck, Drogą mniej uczęszczaną Nowa psychologia miłości, tradycyjnych wartości i rozwoju 
duchowego. Wydawnictwo MEDIUM. Warszawa 1998, s. 67. 
3 Tamże, s.68.  
4 Tamże, s.69. 
5 E. Fromm, O sztuce miłości, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2004, s. 55. 
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Postawa miłości jest sposobem angażowania człowieka wobec innych. Miłość 
jako postawa wiąże się z tym, iż w jednostce kształtuje się struktura poznawcza, 
emocjonalna i behawioralna, która jest formą pozytywnego ustosunkowania się do 
świata w ogóle. 

E. Fromm wyróżnił pięć rodzajów miłości: miłość braterską, miłość matczyną, 
miłość samego siebie, miłość Boga i miłość erotyczną. 6 

Miłość braterska jest podstawą innych typów miłości. Podstawą tego rodzaju 
miłości jest odpowiedzialność za drugiego człowieka i troska o niego. Ujawnia się ona 
w jego poszanowaniu i poznawaniu oraz chęci ułatwienia życia innym ludziom. Miłość 
braterska jest miłością do wszystkich ludzi, ponieważ nie ma w niej wyłączności. 
Występuje natomiast otwarcie na innych i ich potrzeby oraz uczucie zjednoczenia, 
solidarności i pojednania z innymi. Jeżeli człowiek jest otwarty na drugiego 
człowieka, to dostrzeże w nim brata. Miłość braterska zakłada symetryczność relacji, 
to znaczy przyjmuje, iż wszyscy ludzie są sobie braćmi, czyli są równymi sobie ludźmi.  

Miłość matczyna według E. Fromma jest największą i najbardziej pozbawioną 
elementu wzajemności ze wszystkich uczuciowych więzi, które występują między 
ludźmi. Jest to najwyższy rodzaj miłości, ponieważ jest całkowicie altruistyczna  
i pozbawiona egoizmu. Matka rodząc, wychowując i opiekując się swym dzieckiem, 
kocha je bezwarunkowo, jedynie za to, że istnieje. Z miłością obserwuje dziecko jak 
rośnie, rozwija się, dorasta, aż w końcu odchodzi i zakłada własną rodzinę. Matka nie 
otrzymuje za miłość dziecka nic w zamian i niczego nie oczekuje. Miłość matczyna jest 
wszechobejmująca, wszechopiekuńcza i wszechmiłująca7. 

Zdaniem E. Fromma matki, które nie potrafią pogodzić się z odejściem  
i usamodzielnieniem się swojego dziecka nie wykształciły w sobie miłości matczynej,  
a jedynie są tylko kochającymi kobietami. Nie pozwalają własnemu dziecku stać się 
dorosłym, nie potrafią zaakceptować i pogodzić się z faktem, że mają prawo do 
wyboru własnej drogi życia. Takie matki są pozbawione umiejętności, zdolności 
kochania dziecka miłością matczyną. Miłość matczyna w ujęciu E. Fromma jest 
bardzo dojrzałą miłością, wymagającą od kobiety – matki, takiej postawy, która  
z jednej strony kocha bezgranicznie swoje dziecko, ale poprzez wychowanie, 
akceptację, i miłość przygotowuje je do pełnej samodzielności w dorosłym życiu. 
Kobieta kochająca prawdziwą miłością matczyną nie spodziewa się od dziecka 
wdzięczności ani za trud urodzenia, ani za trud wychowania, ani nie kształtuje dziecka 
według własnego modelu, kim powinno być i jaki zawód wybrać, lecz pragnie jedynie 
przygotować go odpowiednio i to jak najlepiej do życia w dorosłości. 

Miłość ojcowska i macierzyńska różnią się od siebie przede wszystkim tym, że 
matka odczuwa do dziecka miłość bezwarunkową i pozostaje z nim w bliższym 
związku. Natomiast ojciec jest pozbawiony związku biologicznego z dzieckiem i nie 
posiada „danej z natury” umiejętności kochania jego tylko dlatego, że jest to jego 
dziecko. Miłość ojcowska jest warunkowa, to znaczy, że jest wywołana przez różne 
czynniki, które są zdeterminowane określonymi cechami i sposobami zachowania się 
dziecka. Ojciec kocha zawsze dziecko „za coś”, dziecko na miłość ojcowską powinno 
sobie zasłużyć. Ojciec bowiem w wychowywaniu dziecka pełni inną rolę niż matka. Ma 
za zadanie pomagać dziecku w przezwyciężaniu egocentryzmu, przekazać mu system 
wartości i uczyć je odpowiedzialności, a także stymulować jego rozwój społeczny.8 

Następny rodzaj miłości wyróżnionej przez E. Fromma to miłość erotyczna, 
która polega na pragnieniu całkowitego połączenia, zespolenia się z drugim 

                                                
6 Tamże. 
7 http://milosc-mlodziezy.eprace.edu.pl/271,Milosc_w_ujeciu_Ericha_Fromma.html. 
8 K. Pospiszyl, Ojciec a rozwój dziecka, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980, s.32. 
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człowiekiem. Jest to uczucie bliskości, czułości, domagające się wyłączności  
i związane jest przede wszystkim z pożądaniem seksualnym. Miłość erotyczna 
zawężająca się do aktu seksualnego może jednak tworzyć złudzenie związku,  
w którym ludzie pozostają sobie obcy i mają poczucie osamotnienia. Stąd miłość 
erotyczna, która wiąże ze sobą ludzi wymaga zaangażowania się obu stron relacji w 
taki sposób, żeby zaspokoić wzajemnie potrzeby erotycznego związku. 

Szczególnym rodzajem miłości wyróżnionym przez E Fromma jest miłość 
samego siebie. Człowiek, by móc kochać drugiego człowieka musi posiadać miłość do 
samego siebie. Warunkiem miłości drugiego człowieka jest więc kochanie samego 
siebie. To pozostaje w pełnej analogii do jednego z przykazań miłości religii 
chrześcijańskiej: Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość samego siebie nie 
jest jednak przejawem egocentryzmu i egoizmu. Afirmacja samego siebie, własnego 
życia, szczęście, rozwój i wolność mają swoje źródło w zdolności kochania samego 
siebie, w trosce, szacunku, odpowiedzialności i poznaniu. Jeżeli człowiek potrafi 
kochać w sposób produktywny, kocha również samego siebie, jeżeli potrafi kochać 
tylko innych, nie potrafi kochać w ogóle. Kochać siebie, to przede wszystkim oznacza 
kochać innych ludzi. Człowiek kochając siebie kocha innych, a także kocha życie, 
czerpie z niego radość i zadowolenie. Człowiek, który kocha tylko siebie, czyli 
interesuje się wyłącznie sobą, nic nie daje innym, ale chce brać, nie szanuje potrzeb 
innych, patrzy na świat z punktu widzenia własnych korzyści, ocenia innych pod 
kątem przydatności do własnych celów. Taki człowiek czuje się osamotniony  
i niezdolny do miłości. Nie potrafi kochać innych, ale też i nie potrafi kochać samego 
siebie. Miłość samego siebie wymaga poznania samego siebie, akceptacji samego 
siebie, afirmacji i umiejętności wyjścia poza własną osobę w kierunku drugiego 
człowieka. Ukształtowanie dojrzałej postawy wobec samego siebie okazuje się jednak 
jednym z najtrudniejszych zadań, które stoją przed każdym człowiekiem począwszy 
od pierwszych chwil jego życia. Łatwo tu o poważne nieporozumienia i błędy. 
Niektórzy sądzą, że miłość do samego siebie jest człowiekowi wrodzona i w związku  
z tym nie wymaga ona żadnego wysiłku. W rzeczywistości bowiem nie jest prawdą, że 
każdy człowiek potrafi kochać samego siebie w sposób spontaniczny i bez wysiłku. 
Przeciwnie, zajęcie dojrzałej postawy wobec samego siebie wymaga wyjątkowo dużego 
wysiłku, pracy nad sobą, wyzbycia się mechanizmów zakłamywania prawdy o sobie 
oraz wewnętrznej dyscypliny. Objęcie samego siebie dojrzałą miłością jest warunkiem 
podjęcia odpowiedzialnego życia za siebie samego i drugiego człowieka. Jeśli człowiek 
powinien kochać drugiego za to, że jest człowiekiem, to i siebie powinien za to samo 
kochać9. 

Natomiast miłość Boga jest rodzajem szczególnej miłości. Bóg reprezentuje dla 
człowieka wartość najwyższą, dobro upragnione, do którego ludzie podążają. Sposób 
miłości Boga odpowiada sposobowi miłości człowieka.10 Miłość do Boga uwzględnia 
wszystkie przymioty Boga, który jest sam Miłością i widzenie siebie z perspektywy 
umiłowanego dziecka Bożego. 

E. Fromm wymienia kilka cech nierozłącznie związanych z przeżywaniem 
miłości. Są nimi: troska, poczucie odpowiedzialności, poszanowanie oraz poznanie. 
Człowiek kochający troszczy się o drugiego człowieka, a także czuje się za niego 
odpowiedzialny. Sprawia, by druga osoba była zadowolona, zdrowa, szczęśliwa. To 
wszystko są przejawy prawdziwej miłości. Ponad to pozostaje w głębokiej i pełnej 
szacunku postawie dla tego, jaką osobą jest kochana istota. Nie pragnie dominować 

                                                
9 E. Fromm, O sztuce miłości, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2004. 
10 http://milosc-mlodziezy.eprace.edu.pl/271,Milosc_w_ujeciu_Ericha_Fromma.html. 
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nad nią, zmieniać jej, lecz akceptuje ją w pełni zachowując własną autonomię. 
Ostatnią cechą jest poznanie. Aby w pełni szanować należy najpierw poznać osobę, 
wykazać swoje zainteresowanie jej osobowością, potrzebami i dążeniami. Poznanie to 
łączy się z chęcią poznania „tajemnicy człowieka”. W miłości pragnienie poznania 
zostaje zaspokojone w momencie zespolenia z kochaną istotą. Wydaje się, zatem 
konieczne obiektywne poznanie drugiego człowieka oraz samego siebie, by wyzbyć się 
wszelkich złudzeń i bez fałszywych ocen zespolić się w miłości. Poznanie człowieka  
i zespolenie się z nim może prowadzić do pełni szczęścia. Postawy te są od siebie 
bardzo zależne i warunkują psychiczne porozumienie11. 

E. Fromm uważa, że ludzie często zatracają swą indywidualność, poczucie 
niepowtarzalności własnej osoby w wyniku postępu cywilizacji, technologii, 
centralizacji, specjalizacji przedsiębiorstw, biurokratyzacji i zmechanizowania. 
Współczesny człowiek zajęty sprawami codziennego życia, pracy zawodowej w 
kontaktach z drugim człowiekiem jest powierzchowny. Często nie potrafi zaufać 
drugiej osobie w bezpośrednim zbliżeniu czy oddać się drugiemu człowiekowi 
całkowicie, a także postępować spontanicznie. Człowiek niekiedy zadowala się tzw. 
pseudo-miłością, która nie ma nic wspólnego z dojrzałą i prawdziwą miłością. 
Dojrzała miłość Erich Formm pisze, iż miłość polega na obdarzaniu miłością innych 
ludzi. Miłość dojrzała występuje wówczas, gdy spełnione są następujące warunki: 

1) Prawdziwa miłość jest wówczas, gdy człowiek prawdziwą przyjemność 
czerpie z dawania, a nie z brania.  

2) Prawdziwa miłość jest wówczas, gdy człowiek, który kocha kieruje się  
w swojej relacji dobrem drugiej osoby.  

3) Prawdziwa miłość jest wówczas, gdy człowiek kochając czuje się 
odpowiedzialny za zaspokajanie wszelkich potrzeb osoby drugiej, zwłaszcza 
psychicznych. Odpowiedzialność człowieka jest po prostu jego odpowiedzią 
na potrzeby drugich.  

4) Prawdziwa miłość jest wówczas, gdy człowiek akceptuje odmienność  
i indywidualność innych i pozwala na to oraz pomaga w tym, by oni  
w sposób pełny i rozwijający realizowali samych siebie.  

5) Prawdziwa miłość do drugiego człowieka wyraża się poprzez pragnienie 
pełnego poznania kochanej osoby12.  

Miłość sama w sobie jest działaniem, polegającym na dawaniu siebie, przy 
równoczesnym zachowaniu własnej indywidualności. Nie pozwala na zatracenie się 
lub całkowite uzależnienie od drugiej osoby, jednocześnie zachowując postawę 
otwartości na drugą osobę, jej pragnienia, uczucia, potrzeby zdolności, 
zainteresowania. Miłość stanowi wartość moralną i jest istotnym składnikiem 
osobowości człowieka mającym wpływ na jego zachowanie. Człowiek posiada 
wrodzoną potrzebę miłości i jej rozwoju i to stanowi bazę dla kształtowania się 
postawy miłości i jej rozwoju. To miłość pobudza do aktywności i działania, wykracza 
poza granice własnej osoby, poza własny egoizm i subiektywizm. Miłość wraz  
z uczuciami i pragnieniami jest źródłem energii psychicznej zasilającej motywy 
decyzji i działania. Człowiek dając siebie drugiemu rozwija się i jednoczy. Dzięki 
miłości może przezwyciężyć uczucie izolacji i osamotnienia, pozostając sobą, 
zachowując integralność. Uczucie to pobudza do angażowania się, troszczenia  
o drugiego, działania dla jego dobra, empatii, odpowiedzialności. Dzięki tak 

                                                
11 E. Fromm, O sztuce miłości...dz. cyt., 
12 Tamże.  
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przeżywanej miłości człowiek ma szansę najpełniej wyrazić siebie, urzeczywistnić 
siebie stając się darem dla drugiego13. 

 
3. Koncepcja miłości P. Bardisa jako sposobu zaspokajania  

potrzeb człowieka 
 

P. Bardis swoją koncepcję miłości oparł o potrzeby człowieka i sposoby ich 
zaspakajania u siebie i innych ludzi. Wyróżnił trzy rodzaje potrzeb: potrzeby fizyczne, 
potrzeby psychologiczne oraz potrzeby społecznościowe. Gdy osoby kochające się 
zaspokajają swoje potrzeby w równej mierze i na wysokim poziomie, to wówczas 
miłość jest kompletna. Gdy potrzeby zaspokajane są na niskim poziomie, bądź tylko 
niektóre z nich, to miłość jest niepełna14. 

P. Bardis uwzględniając siłę zaspokajania określonych potrzeb podzielił miłość 
na trzy typy, w których jedna z nich jest miłością kompletną, a pozostałe dwie są 
niepełne. 

Pierwszy rodzaj miłości kompletnej typ Orfeusza i Eurydyki. Potrzeby fizyczne, 
psychologiczne i społeczne są zauważane, brane pod uwagę dostrzegane przez obie 
strony relacji i zaspokajane na równym, zadowalającym poziomie. Jest to miłość, w 
której obie strony angażują się czynnie w zaspokajanie wszystkich potrzeb własnych  
i obiektu miłości. Jest to miłość silna, uszczęśliwiająca, dająca satysfakcję osobom 
kochającym się. 

Drugi rodzaj miłości niepełnej to typ Zeusa. Charakteryzuje się przecenianiem 
potrzeb fizycznych przez osoby będące ze sobą w relacji, albo jednej z nich. W tym 
typie miłości osoby niedoceniają wcale lub w sposób niewystarczający potrzeb 
psychologicznych i społecznościowych. 

Trzeci rodzaj miłości niepełnej to typ Penelopy. Jest to rodzaj miłości 
odwrotnej do typu Zeusa, ponieważ nadmiernie cenione są potrzeby niefizyczne, zaś 
niedoceniane zostają potrzeby fizyczne15. 

Miłość niepełna niekompletna jest tragiczna, nie zaspokajająca wszystkich 
potrzeb człowieka, a przez to zawsze ludzie tak kochający mają poczucie braku  
i niespełnienia. W sytuacji poczucia braku, pozostający niedosyt koncentruje osoby na 
ich brakach, wyzwala to wzajemne pretensje, żale i nie motywuje do działań na rzecz 
dobra drugiej osoby. Miłość kompletna w koncepcji P. Bardisa wymaga od osób 
kochających się wzajemnego poznania własnych potrzeb i równoczesnego 
zaangażowania się w pełne ich zaspokojenie, a przez to osoby kochające mogą 
aktywnie i twórczo zaangażować się w zaspokajanie potrzeb, a tym samym najpełniej 
wyrazić samych siebie 

 
4. Koncepcja trzech składników miłości R. Stenberga 
 

Według Roberta Sternberga miłość można opisać przy pomocy trzech 
zasadniczych składników, które pojawiają się w procesie miłości. Są nimi: intymność 
namiętność i decyzja/zobowiązanie (B. Wojciszke nazywa to zaangażowaniem  

                                                
13 Tamże. 
14 http://pl.wikipedia.org/wiki/Miłość. 
15 Dokładniej koncepcję Bardisa opisuje w swojej książce J. Rostowski: Zarys psychologii małżeństwa, 
PWN, Warszawa 1987. 
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w związek). Składniki te ewoluują i ulegają ciągłej przemianie w czasie trwania 
związku16. 

Intymność, czyli bliskość obejmują wszelkie pozytywne uczucia i działania 
wzmagające przywiązanie osób do siebie, bliskość i wzajemną zależność. 

Według R. Sternberga, na intymność składają się: 
 pragnienie dbania o dobro partnera, 
 przeżywanie szczęścia w obecności partnera i z jego powodu, 
 szacunek dla partnera, 
 przekonanie, że można na niego liczyć w potrzebie, 
 wzajemne zrozumienie, 
 wzajemne dzielenie się przeżyciami i dobrami duchowymi i materialnymi, 
 dawanie i otrzymywanie uczuciowego wsparcia, 
 wymiana intymnych informacji, 
 uważanie partnera za ważny element własnego życia17. 

Intymność jest zbiorem przeżyć charakterystycznych dla procesu miłości. 
Dynamika intymności w trakcie trwania związku jest łagodna, tzn. siła uczuć i działań, 
składających się na nią wzrasta powoli i jeszcze wolniej opada. Emocje występujące  
w intymności wiążą się m.in. z umiejętnością komunikowania się, wzajemnym 
zrozumieniem i udzielaniem sobie wsparcia i pomocy. Wiele z tych umiejętności 
wykształca się, gdy osoby pozostające ze sobą w związku miłości poznają wzajemnie 
siebie. Z czasem trwania związku człowiek uczy się rozpoznawać przeżycia, emocje, 
sposoby reagowania, funkcjonowania drugiej osoby, potrafi na podstawie zachowań 
niewerbalnych odczytać stan psychiczny oraz rodzaj przeżyć drugiego. Ponadto  
w czasie trwania relacji osoby ujawniają sobie własne upodobania, przyzwyczajenia, 
potrzeby. W miarę upływu czasu trwania miłości jest coraz mniej takich obszarów, 
które są nie znane dla obojga. Początkowe wzajemne otwieranie się osób na siebie, 
poznawanie się, ujawnianie swoich potrzeb, zainteresowań, daje możliwość 
pozytywnych reakcji i kontrreakcji partnerów miłości. Udane scenariusze 
kontaktowania się ze sobą są dla osób zaangażowanych bardzo nagradzające i stąd 
początkowo intymność w związku rośnie, a potem w sposób naturalny bardzo powoli 
maleje.  

Drugim składnikiem miłości wyróżnionym przez R. Sternberga jest 
namiętność, która wyraża się w przeżywaniu silnych emocji mających zabarwienie 
pozytywne jak i negatywne. Gdy intensywność namiętności jest wysoka, przeżywa się 
takie emocje, jak pożądanie, radość, podniecenie, tęsknotę, zazdrość, niepokój. 
Stanom tym towarzyszy silna motywacja do połączenia się z obiektem miłości, 
fizycznej bliskości oraz kontaktów seksualnych. Często w praktyce, zwłaszcza 
współcześnie miłość utożsamiana jest z namiętnością18.  

Koniec namiętności lub znaczne jej obniżenie rozumiane jest często jako 
„koniec” miłości. 

Dynamika namiętności jest różna od intymności. W początkowym etapie 
miłości namiętność jest bardzo silna i niepodatna na świadome kierowanie. Tak, jak 
szybko namiętność rośnie, tak samo szybko po pewnym czasie spada i choć jest to fakt 
nieunikniony, spadek namiętności nie jest równoznaczny z końcem miłości, ale  
z pewną charakterystyczną cechą całego procesu miłości. Namiętność nie może 
wzrastać w „nieskończoność”, wszystko bowiem, co wywołuje u człowieka silne 
emocje, w miarę upływu czasu staje się mniej ekscytujące. 
                                                
16 B. Wojciszke, Psychologia miłości. Intymność. Namiętność. Zaangażowanie. GWP. Gdańsk 1999, s. 
8. 
17 Tamże, s.8,9, 
18 Tamże, s. 12n. 



W TROSCE O MIŁOŚĆ 

 

 F I D E S  E T  R A T I O  
 

Strona 37 

Na wykresie 1 przedstawiono wzrost i spadek intymności wraz z upływem 
czasu trwania związku.  

 
Wykres 1. 

 
Wykres 2 przedstawia krzywą wzrostu i spadku namiętności w miarę trwania 

relacji miłości.  
 

Wykres 2.  
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Trzeci czynnik miłości w koncepcji R. Sternberga to zaangażowanie  
w utrzymanie związku (decyzja/zobowiązanie). Czynnik ten obejmuje wszelkie 
działania mające na celu przekształcenie miłości w trwały i jak najbardziej 
satysfakcjonujący związek. Jest to świadoma decyzja, co do tego, czy osoby pragną 
zostać w danym związku i angażować się w jego rozwój poprzez określone działania 
dla dobra związku, a więc dla dobra osób go stanowiących. Jest to taki składnik 
miłości, którego nasilenie zależy od sposobu funkcjonowania i działania osób 
pozostających w związku. Silne zaangażowanie może być czynnikiem bardzo 
skutecznie podtrzymującym dany związek. Wśród osób pragnących trwać w związku  
i zadowolonych z małżeństwa, zaangażowanie jest zazwyczaj najsilniejszym 
składnikiem podtrzymującym uczucie miłości w danym związku19. 

Dynamika zmian w czasie trwania związku w znacznym stopniu różni się od 
pozostałych składników miłości. Wraz z początkiem miłości, gdy dwoje ludzi decyduje 
się na pozostanie w związku i rozwój miłości, zaangażowanie stopniowo rośnie. Gdy 
osiągnie ono swój maksymalny poziom, to zazwyczaj utrzymuje się na nim do końca 
trwania związku. Na wykresie 3 przedstawiono krzywą ilustrującą dynamikę czynnika 
miłości zaangażowania w związek. 

 

Wykres 3. 

 
 
Zmiany w konstelacji dynamiki wyróżnionych składników intymności, 

namiętności i zaangażowania wpływa na dynamikę całego związku miłości. Zdaniem 
R. Sternberga dynamika podstawowych składników miłości nie wynika z okoliczności 
zewnętrznych, życiowych osób będących w związku, co raczej z samej istoty miłości. 
Pozwala to na przyjęcie typowych faz związku miłosnego układające się w pewną 
naturalną kolejność, w których występują wymienione czynniki miłości z określonym 
natężeniem, albo nie występują wcale: 

1) Zakochanie (występuje tylko namiętność); 
2) Romantyczne początki (występuje namiętność i intymność); 

                                                
19 Tamże, s.15n. 
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3) Związek kompletny (występują wszystkie czynniki: namiętność, intymność  
i zaangażowanie); 

4) Związek przyjacielski (występuje intymność i zaangażowanie, ale bez 
namiętności); 

5) Związek pusty (występuje zaangażowanie, bez namiętności i intymności); 
6) Rozpad związku (nie ma w ogóle namiętności i intymności i następuje także 

decyzja obojga z osób pozostających w relacji bądź jednej z nich o 
wycofaniu nawet zaangażowania)20.  

 
Wykres 4 ilustruje zróżnicowanie dynamiki trzech podstawowych składników 

miłości wyznaczających pięć możliwych faz związku miłości: zakochanie, romantyczne 
początki, związek kompletny, związek przyjacielski, związek pusty. Możliwa jest także 
szósta faza – rozpad związku. 

 
Wykres 4. 

 
 
Mimo, że wyróżniono kilka faz miłości, nie znaczy, że każdy związek, każda 

relacja miłości i każde małżeństwo przechodzi przez wszystkie.  
Miłość może rozpocząć się i zazwyczaj tak jest w rzeczywistości od fazy 

zakochania. W fazie trwania związku zaczynają rozwijać się trzy jej składniki, przy 
czym najsilniej przybiera na sile namiętność. Później w fazie zakochania pojawią się 
symptomy charakterystyczne dla coraz bardziej rozwijającej się miłości. Miłość 
przechodzi w fazę romantycznych początków, która charakteryzuje się wzrostem 
intymności. Jest zazwyczaj krótkotrwała. Zainteresowani sobą i rozbudzeni 
namiętnością partnerzy zaczynają się częściej ze sobą spotykać, rozmawiać o sobie  

                                                
20 Tamże, s. 19n. 
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i o tym, co ich bezpośrednio dotyczy, ich pragnień, potrzeb, zainteresowań i ich życia 
codziennego. Wszystko to wzmaga zainteresowanie wzajemne sobą i wzajemne 
poznawanie, czego efektem jest wzrost intymności. W tej fazie pojawia się także 
decyzja utrzymania związku na stałe, a więc decyzja na małżeństwo i miłość 
przechodzi w fazę trzecią - fazę związku kompletnego. Charakteryzuje się ona 
występowaniem wszystkich trzech składników: intymności, namiętności 
zaangażowania w związek. Wiąże się to zazwyczaj z podjęciem decyzji o ślubie, 
zamieszkaniu razem, a więc dokonaniem wyboru utrzymania, pielęgnowania  
i trwania danego związku. Jest to faza najbardziej zadowalająca dla osób będących w 
związku miłości, a także najbardziej nasycona emocjami. Osiągają oni najwyższy 
stopień intymności. Podobnie teraz ich zobowiązanie jest bardzo mocne, to znaczy, że 
podejmują wspólne działania na rzecz dobra związku i rozwoju miłości. W przypadku, 
gdy osoby nie podejmują wystarczających starań, żeby związek utrzymać, a więc nie 
wzmacniają intymności i namiętności, albo weszli w związek, w którym nie było 
namiętności, to znajdują się w fazie związku przyjacielskiego. Faza ta pozbawiona jest 
składnika namiętności, który jeśli był utożsamiany z samą miłością, może oznaczać, 
że w danym związku miłość wypaliła się. Dla wielu ludzi jednak wejście w fazę 
związku przyjacielskiego oznacza możliwość jeszcze satysfakcjonującego okresu dla 
ich związku. Uwzględniając fakt, że w fazie tej dominuje zaangażowanie, które jest 
zależne od woli osób kochających się, jak i intymność, która tylko po części także jest 
od niej zależna, można stwierdzić, że przedłużenie tej fazy jest zależne od woli obojga 
partnerów. Trudne może być dla nich podtrzymanie intymności na wysokim 
poziomie, a więc wzajemne zaufanie, lubienie się, chęć pomagania i otrzymywania 
pomocy. Jeśli nie uda się podtrzymać intymności, związek przechodzi w ostatnią z faz 
- fazę związku pustego. Charakteryzuje się on tylko zaangażowaniem, które jest 
jedynym składnikiem podtrzymującym go. Można tak określić ten rodzaj relacji, że 
jest jedynie pozostałością po miłości, gdyż opierając się na samym zaangażowaniu, 
należy się liczyć z możliwością, że któryś z partnerów zapragnie zmiany i zrezygnuje z 
dalszego trwania takiego związku. Jest to faza, która nie musi pojawić się w związku, 
o ile partnerom uda się podtrzymać intymność. Jednak w momencie spadku 
intymności, zaangażowanie może również podtrzymywać dany związek z równie 
dobrym rezultatem. Jeżeli dochodzi do tej fazy najczęściej związek przechodzi w fazę 
szóstą, czyli rozpad związku21. 

 
5. Teoretyczny model miłości J. Lee  
 

John Lee wyodrębnił sześć typów miłości. Jednostkę pozostającą w relacji  
z drugim człowiekiem może charakteryzować jeden z typów miłości, albo też może 
reprezentować ich kombinację. J. Lee wyróżnił trzy typy podstawowe (pierwotne), do 
których należy Storge, Eros i Ludus i trzy pochodne (wtórne) – Pragma, Mania  
i Agape22. 

Storge to miłość zrównoważona, czuła, przyjacielska, w której osoby kochające 
silnie łączy intymność i założenie, że bez względu na okoliczności nawet 
niesprzyjające, zostaną przyjaciółmi. Miłość przyjacielska jest postawą, w której 
zawarte są wszystkie trzy sfery: uczuciowa, poznawcza i behawioralna. Występuje tu 
wzajemność relacji i aktywne zaangażowanie na rzecz dobra związku i każdej osoby. 

                                                
21 Tamże. 
22 Dokładny opis koncepcji miłości J. Lee znajduje się w książce J. Rostowskiego, Zarys psychologii 
małżeństwa. Psychologiczne uwarunkowania dobranego związku małżeńskiego, PWN, Warszawa 
1987. 
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Intymność fizyczna może pojawić się później w trakcie trwania relacji, jednak nie jest 
ona istotna. Najważniejszym w tym typie miłości jest to, by być dobrym, wiernym, 
empatycznym i oddanym przyjacielem.  

Miłość Eros jest odpowiednikiem miłości romantycznej, w której 
charakterystyczne jest zafascynowanie kochaną osobą, a zwłaszcza jej sferą fizyczną. 
Osoby prezentujące ten typ wierzą w miłość od pierwszego wejrzenia i uważają, że jest 
to wręcz pożądane, by w taki właśnie sposób zakochać się i stworzyć związek 
doskonały, w którym miłość będzie trwała. Partnerzy pragną być do siebie podobni, 
jak najwięcej czynności wykonywać wspólnie. Charakterystyczny jest tu silny pociąg 
fizyczny, dlatego też dość wcześnie uwzględniany jest element seksualności i podjęcie 
współżycia seksualnego. Partnerom zależy na tym, by drugiej osobie dostarczać jak 
największej ilości przyjemności, w tym także w sferze seksu. 

Miłość Ludus traktuje miłość jako zabawę, grę. Gra ta polega głównie na tym, 
by zwyciężyć, a więc wykazać się większymi zdolnościami, dowieść swej wyższości nad 
drugą osobą, udowodnić, że się jest lepszą. Seks w takim związku odgrywa rolę 
szczególną, ale jest formą zaspokojenia jedynie własnych przyjemności. Jeśli osoby  
w miłości typu Ludus w sferze seksualnej mają jakieś problemy, to zamiast starać się 
je rozwiązywać, rezygnują z tej relacji i poszukają nowego partnera. W wyrażaniu 
miłości Ludus występuje najczęściej koncentracja na własnej osobie i przedmiotowe 
traktowanie drugiej osoby. 

Miłość maniakalna powstaje jako kombinacja Erosu i Ludusu. Relacja z drugą 
osobą ma więc charakter intensywny i obsesyjny, w której często myśl o partnerze jest 
przyczyną ciągłego lęku przed jego utratą. Polega na stałej potrzebie podtrzymywania 
uczuć i uwagi przez partnerów, a także nieustannego rozpraszania wątpliwości, co do 
wierności i zaangażowania. Tego typu relacja koncentrując się na obawach i lękach o 
związek wyczerpuje osoby będące w takiej relacji. Rzadko kiedy tworzy się głębsza 
więź, a jednostki obsesyjnie zaangażowane tracą energię na działanie, by nie utracić 
obiektu miłości niż na budowaniu lepszego i bardziej satysfakcjonującego związku. W 
miłości maniakalnej, mimo, że partnerzy relacji są aktywnie zaangażowani, to jednak 
ich kierunek działań nie wydobywa z nich tego, co w nich najlepsze, a jedynie 
koncentruje uwagę na tym jak nie stracić obiektu miłości. To ich ogranicza i nie 
rozwija i w takiej miłości nie są w stanie naprawdę w pełni wyrazić siebie samych. 

Pragma to miłość praktyczna powstała z kombinacji Ludus i Storge. 
Przedstawiciele tego typu inwestują w miłość, dokonując kalkulacji zysków i strat, 
jakie mogą osiągnąć angażując się w dany związek. Związek jest możliwy tylko z taką 
osobą, który odpowiada tak kochającym osobom ze względu na pochodzenie  
i warunki życiowe. Ten typ miłości może być satysfakcjonujący dla osób będących  
w takiej relacji. Zawsze korzystne jest dla jakości związku, gdy osoby kochające się 
potrafią poznać się na tyle dobrze, że realnie są w stanie określić wady, zalety danej 
osoby, albo słabsze i silniejsze strony partnerów interakcji. Jednak obawiam się, czy 
jednak w miłości można tak wszystko „wykalkulować”, obliczyć zyski czy straty  
i w wyniku pozytywnego obliczenia zaangażować się w związek. Człowiek jest przecież 
niepowtarzalną indywidualnością, wciąż dynamicznie zmieniającą się jednostką, 
którego nie można wtłoczyć w sztywne ramy zysków i strat. 

Miłość Agape powstała w wyniku kombinacji Eros i Storge. Jest to miłość 
ofiarna, pełna poświęcenia i troski o drugą osobę. W miłości osoba koncentruje się na 
dobru drugiej strony i stąd występuje tu aktywne i pełne zaangażowanie się w 
tworzeniu więzi. Jest to moralny ideał miłości w etyce chrześcijańskiej jak i innych 
religii. Oznacza troskę o osobę kochaną bez oczekiwania czegokolwiek w zamian. Ten 
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rodzaj miłości pozwala na pełne ujawnienie i urzeczywistnienie siebie jako osoby  
i drugiej osoby relacji miłości Agape23. 

 
6. Miłość jako spotkanie i jednoczenie osób w koncepcji K. Wojtyły 
 

Karol Wojtyła ujmuje miłość jako fundament do budowania wzajemnych 
relacji między dwojgiem ludzi. Miłość kobiety i mężczyzny jest szczególną formą 
miłości, która w efekcie prowadzi do jedności dwojga osób stając się jednym ciałem. 
Odmienność płci podkreśla głębsze znaczenie ciała kobiety i mężczyzny, dzięki 
któremu mogą jednoczyć się z Bogiem w tworzeniu nowego życia. Ciało człowieka jest 
pewnego rodzaju sferą „sacrum” pozwalającą przekazywać życie. Zdolność 
przekazywania życia Stwórca wpisał w istotę ludzką i może ona się realizować jedynie 
przez prawdziwą miłość.  

K. Wojtyła wyraźnie zaznacza, iż: Miłość (...) jest nie tylko dążeniem, ale 
daleko bardziej jeszcze - spotykaniem się, jednoczeniem osób24.   

Miłość jest czynnikiem łączącym kobietę i mężczyznę pozwalającym na pełną 
realizację dwojga osób poprzez to, że ich dusze i ciała spotykając się i jednoczą w akcie 
oddania i wzajemnego działania dla wspólnego dobra. Jednak, aby miłość w pełni 
mogła się realizować, istnieje potrzeba odwzajemnienia. Bez odwzajemnienia miłość 
może stać się przyczyną bólu i cierpienia. Miłość, która nie została odwzajemniona 
skazana jest na klęskę. Wzajemność relacji przede wszystkim stanowi o dojrzałości 
miłości. Miłość powinna być oparta na trwałym fundamencie, jakim jest wartość  
i godność drugiego człowieka. Miłość ściśle jest związana z odpowiedzialnością, gdyż 
odpowiedzialność za miłość niesie ze sobą odpowiedzialność za osobę. Istotą miłości 
jest więc odpowiedzialność (...) Im większa odpowiedzialność za osobę, tym więcej 
prawdziwej miłości25.  

Miłość pomaga człowiekowi w pełni się realizować oraz wyrazić samego siebie. 
Miłość pozwala drugiemu człowiekowi wydobyć z niego, co najlepsze, najpiękniejsze  
i to w codziennym trudzie życia zrealizować. Każdy człowiek został obdarzony 
miłością przez Boga. Stwórca przelał całą swoją miłość na człowieka. Człowiek w 
swoim życiu wciąż otrzymuje miłość jako najwspanialszy dar od Boga. Jednak to, czy 
z niego skorzysta i rozwinie go we właściwym kierunku zależy wyłącznie od niego 
samego. Każdy człowiek został powołany do miłości i może w pełni odnaleźć samego 
siebie tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego.  

 
7. Miłość dojrzała jako najwyższa forma wyrażania samego siebie 
 

Zdolność kochania jest podstawą wszystkich prawidłowych kontaktów  
z ludźmi. Polega na umiejętności i chęci zrozumienia drugiego człowieka i na 
aktywnym działaniu dla jego dobra. Taka postawa w stosunku do innych ludzi 
wymaga dojrzałości i nabycie jej jest procesem długotrwałym i niestety nie zawsze 
zakończonym powodzeniem. Jednak miłość jest dla człowieka najwyższą pobudką do 
dojrzewania, do stawania się kimś dla siebie, drugiego i dla Boga.  

Miłość kobiety i mężczyzny staje się dojrzała poprzez przyjęcie drugiej osoby  
w jej rzeczywistym wymiarze posiadanych zalet, wad, umiejętności, zdolności  
i potencjalnych możliwości, czyli przyjęcie osób takimi, jakimi są naprawdę. W miarę 

                                                
23 http://milosc-lodziezy.eprace.edu.pl/274,Typologia_milosci_wedlug_Johna_Lee.html. 
24 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, KUL, Lublin 1986, s.88. 
25 Tamże, s.117. 
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wzrastania miłości między osobami kochającymi rozwija się wrażliwość na potrzeby 
drugiego człowieka, wzrasta gotowość do wychodzenia z własnych oczekiwań mniej 
lub bardziej nierealnych aż do przyjęcia drugiego i życia dla drugiego. W miarę 
rozwoju miłości osoby stopniowo odchodzą od pierwotnego źródła swojego 
zainteresowania, jakim było projektowane wyobrażenie o sobie samych, a odkrywając 
jednocześnie piękniejszą rzeczywistość drugiej osoby, są gotowi uznać i uszanować 
wzajemną inność. W miłości dojrzałej kocha się człowieka nie tylko pomimo jego wad, 
ale trochę właśnie ze względu na jego wady, bo jego wady czynią go w życiu 
bezbronnym, w jakimś stopniu stanowią jego ograniczenie w rozwoju i w tym, co 
mógłby zdobyć. Wówczas kocha się po to, by osłonić go przed wszystkim, co mu 
zagraża. W miłości dojrzałej czuje się odpowiedzialność za drugiego człowieka.26 
Zaciera się granica pomiędzy tym, co dobre „dla mnie”, a tym, co dobre „dla ciebie”. 
To, co osoby kochające się robią dla siebie, robią w gruncie rzeczy dla dobra drugiej 
osoby, czyli także swojej miłości. 

Istotę i sens miłości dojrzałej J. Witczak w opisał w kilku następujących 
wyznacznikach:  
 jest trwała i obopólna,  
 opiera się na poznaniu ukochanego partnera,  
 opiera się na poznaniu samego siebie,  
 umie obdarzać uczuciem drugą osobę,  
 wyraża gotowość pokochania uczuć i pragnień egoistycznych,  
 dąży do utożsamienia się ukochaną osobą,  
 uwzględnia dobro partnera, jego istotne potrzeby,  
 uwzględnia potrzeby własne27.  

Można wyróżnić określone cechy miłości dojrzałej, których nabywanie w 
trakcie trwania miłości wymaga od osób kochających się stałej pracy nad 
udoskonalaniem związku pozwalając tym samym rozwijać i wyrażać w pełni samych 
siebie28. 

1) Dojrzała miłość wymaga rzeczywistej znajomości samego siebie i drugiej 
osoby. W trakcie trwania związku miłości następuje obiektywizacja siebie  
i drugiej osoby.  

2) Dojrzała miłość wyznacza sobie dalekosiężne cele w oparciu o trwałe wartości. 
Potrafi czekać, nie zniechęcając się, jest odporna na rozczarowania i potrafi dla 
dobra drugiej osoby rezygnować. 

3) Dojrzała miłość potrafi korzystać z pomocy innych i prosić o radę. Przyjmuje 
zatem własne ograniczenia i możliwości, rozwija pokorę i odpowiedni dystans 
do samego siebie. 

4)  Dojrzała miłość szanuje indywidualność i autonomię każdej osoby. 
5) Osoby kochające potrafią komunikować się ze sobą, wyrażać swoje emocje, 

swój gniew i niezadowolenie w sposób nie niszczący lecz budujący. 
6) W dojrzałej miłości osoby potrafią przezwyciężać własny egoizm i zaangażować 

się aktywnie i twórczo na rzecz drugiej osoby. 

                                                
26 M. Braun-Gałkowska, Psychologia domowa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008. 
27 S. Mokrzycka http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU8002. Dokładniejszy opis składników 
miłości można znaleźć w książce J. Witczak, Kłopoty z miłością, Instytut Wydawniczy Związków 
Zawodowych, Warszawa 1982. 
28Cechy miłości opracowano w oparciu o cechy miłości dojrzałej podanej przez V. Alfonso SJ, Radość 
bycia człowiekiem, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002. 
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7) Osoby kochające się dojrzałą miłością podejmują w równym stopniu wysiłek 
tworzenia rodziny, wspólnego wychowywania dzieci i zaangażowania  
w czynności życia codziennego. 

8) Dojrzała miłość wymaga pewnej giętkości i umiejętności przystosowywania się. 
Trzeba działać według zaistniałych potrzeb i warunków, a niekoniecznie 
według sztywnych schematów i podziałów ról na tzw. „damskie” i „męskie”. 

9) W miłości dojrzałej seksualność osiąga harmonię i spójność w najgłębszej 
sferze osoby, w taki sposób, że oddanie siebie i współżycie seksualne stają się 
prawdziwym i wymownym znakiem czułości i bliskości obu osób. Jest także 
wyrazem radości i wdzięczności, przebaczenia i akceptacji, wyrażającym za 
pomocą ciała to, czego niekiedy słowami wyrazić nie potrafią29. 
Istotę miłości prawdziwej i dojrzałej przedstawia hymn o miłości świętego 

Pawła, w oparciu, o który można podać określone cechy dojrzałej miłości.  
1) Cierpliwość - Miłość cierpliwa jest.  
2) Dobroć i troska o drugiego człowieka i siebie samego – łaskawa jest.  
3) Wspaniałomyślność - Miłość nie zazdrości.  
4) Pokora - nie szuka poklasku, nie unosi się pychą.  
5) Godność, szacunek dla siebie i drugiego człowieka - dopuszcza się 

bezwstydu.  
6) Oddanie - nie szuka swego.  
7) Tolerancja i wyrozumiałość - nie unosi się gniewem.  
8) Przebaczenie - nie pamięta złego.  
9) Uczciwość - nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się  

z prawdą.  
10) Ofiarność - wszystko znosi.  
11) Zaufanie - wszystkiemu wierzy.  
12) Zaufanie św. Opatrzności Bożej - we wszystkim pokłada nadzieję, 

wszystko przetrzyma30. 
 

Miłość rozumiana jako angażowanie się dla dobra innego człowieka, łączy się 
zawsze z ponoszeniem osobistych kosztów. Tam, gdzie nie ma gotowości do złożenia 
osobistej ofiary, nie należy mówić o miłości, ale o sentymentach, z których w praktyce 
zwykle niewiele wynika. Każdy człowiek świadomie lub nieświadomie tęskni do 
prawdziwej miłości, będącej źródłem szczęścia. Tylko nie każdy rozumie, że o tym czy 
i jak dane mu będzie przeżyć on sam decyduje.  

Miłość jako dar zakłada uznanie i pragnienie dobra osoby ukochanej, jej i jego 
dobra najbardziej rzeczywistego i konkretnego, a nie jakiegoś dobra ogólnego, 
niewyraźnego i usytuowanego w świecie iluzji i romantycznych mrzonek. Miłość 
małżeńska jako akt oddania oznacza, że ktoś oddaje siebie samego innej osobie z 
pełną bezinteresownością, dla wspólnego dobra zachowując godność osoby. Kochać 
prawdziwą miłością, to chcieć ze wszystkich sił dobra drugiej osoby, nawet  
w pominięciu siebie, czynić wszystko tak, by ona wzrastała i rozwijała się, stając się  
z każdym dniem coraz bardziej człowiekiem, takim, który kocha siebie, innych i Boga, 
a przez to takim, który realizuje i urzeczywistnia samego siebie.  

Miłość jest największym dobrem i prawdziwym bogactwem ludzkości. Bogatym 
zaś jest ten, kto daje. Ten, kto obawia się, by nie zubożeć nigdy nie jest dość bogaty, 
by dać. 

                                                
29 V. Alfonso SJ, Radość bycia człowiekiem, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002. 
30 1.List św. Pawła do Korytian, XIII,4-8. 
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Egoizm czy altruizm? 
 
 
Altruizm i egoizm są postawami, które człowiek zajmuje wobec drugiego 

człowieka. I choć bez specjalnych wyjaśnień czujemy przynaglenie, by być wobec 
drugiego człowieka bezinteresownymi, to doświadczenie siebie jako bytu zamkniętego 
w granicach własnego ciała domaga się dbałości o tę całość, którą jesteśmy. Z drugiej 
strony nasze 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” mogę 
oczekiwać, że zostanę przyjętym przez niego. Znalezienie odpowiedzi dla tych 
niepewności związane jest z rozpoznaniem siebie w drugim, ale 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 tym terminie „odrębność” to można, by było powiedzieć, że 
metafizycznie jesteśmy egoistami, bo zamknięci jesteśmy w naszej substancjalności. 
W naszym pożądaniu, wyłaniającym się z nas jak ze swoistego centrum, cały świat 
wydaje się przedstawiać jako „dla nas”. Niemniej w naszej naturze leży ten rodzaj 
ruchu, przemiany woli, który ustanawia intencjonalną bytowość miłości. Miłość 
ludzka nie jest substancjalna, ale intencjonalna i jako przypadłość naszego bytu może 
otwierać nas na substancję drugiej osoby. 

 
1. Analiza struktury aktu miłości  
 
Analiza aktu miłości prowadzona przez Tomasza z Akwinu pokazuje, że starał 

się on ten akt zestawić z innym ludzkim aktem, tzn. poznaniem.1 Kresem wsobnego 
działania intelektu jest pojęcie, a kresem wsobnego działania woli jest miłość, czyli 
miłość, ten byt to coś wyłonionego w woli. Jej bytowość (bytowość miłości) polega na 
działaniu. Miłość bytuje na sposób działania. W działaniu mamy zawsze do czynienia 
z jakąś relacją do przedmiotu. Dlatego miłość bytowo będąca działaniem ma zawsze 
odniesienie do swego przedmiotu. Przez miłość podmiot miłujący zostaje pociągnięty 
do przedmiotu umiłowanego. Miłość jest tym „przez co” stykamy się z przedmiotem, 
czyli przez co wola działa (id quo voluntas operatur). Jest pewne podobieństwo 
miedzy pojęciem-kresem poznania, a miłością- kresem przemiany woli. Jednak o ile 
pojęcie jest pośrednikiem w stosunku do poznawanego przedmiotu zewnętrznego 
oraz jest tym co jest poznawane, bo posiada treści (jest więc na sposób rzeczy), to 
miłość istniejąca w woli nie ma w sobie treści. Ona nie jest tym, co bezpośrednio się 
kocha. Bezpośrednio jest kochany sam przedmiot. Miłość to impuls, który nakłania 

                                                
1 M.A. Krąpiec, Struktura aktu miłości u św. Tomasza z Akwinu, Roczniki Teologiczno–Kanoniczne, 
t.6, 1959, s. 135-154.  
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podmiot do połączenia się z przedmiotem umiłowanym. Jest pewnym trwałym 
„ciążeniem” do umiłowanego przedmiotu. To ciążenie, które jest wywołane w woli 
przez przedmiot nie polega na wyłonieniu w woli, jak w procesie poznania, jakiegoś 
podobieństwa. Dlatego określając to, co dzieje się w naszym pożądaniu, Tomasz 
rezygnuje z terminów typowych na określanie poznania (transformatio, informatio, 
formatio). Te wyrazy oznaczają jakieś podobieństwo rzeczy w intelekcie. Przemiana 
woli daje natomiast raczej przystosowanie, współmierność do przedmiotu 
ukochanego. Tomasz decyduje się użyć słów oznaczające jakieś dopasowanie (coapto, 
consonatia, convenientia, connaturalitas, aptituudo).  

 
2. Dlaczego otwieramy się na drugiego człowieka miłością?  
 
Drugi jest dobrem proporcjonalnym dla nas. My jesteśmy dobrem 

proporcjonalnym dla niego. Ta równość wartości ustanawia porządek jedności, który 
w optymalnym rozwoju miłości prowadzi do altruizmu, wyrażającego się w postawie 
służby. Ona (równość osób) upomina się o nas w każdym naszym działaniu. Jest 
sztuką, której się uczymy. Rozpoznanie prawdy o jakości osobowej równości  
w istnieniu i uszanowanie jej w odpowiedzi, którą dajemy na 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. Bo w tym 
dopasowaniu się spotykam swoją miarę (tj. miarę bytu istniejącego samoświadomie, 
istniejącego 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 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.  

 
3. Spotkanie drugiego  
 
W opisie spotkania drugiej osoby, w bezinteresowności, jest przede wszystkim 

stwierdzenie tego faktu i próba odtworzenia go w słowach. G. Marcel wskazuje na 
jakąś inklinację do drugiego osobowego bytu (a w głębi do Ty-Absolutu).2 Jest więc w 
nas jakaś podatność do bycia z drugim i ona domaga się w nas tego przekraczania 
siebie i szukania więzi z drugą osobą. Ona wyraża się już naszą osobową obecnością. 
Marcel mówi o apelu – zaproszeniu do własnej subiektywności, którą manifestujemy 
przez całą symbolikę ciała. Odbiór tego apelu wymaga pokory i jest też okazją do 
odkrywania mnie dla siebie samego, mojej subiektywności i mojej niewystarczalności. 
W tym odkryciu siebie rodzi się gotowość udzielenia się innemu. Ofiarowania. Ten 
ruch wymaga myślenia o innym i o sobie nie jako o zbiorze przymiotów, tego 
wszystkiego, co posiadam, co zdobyłem. Takie myślenie w perspektywie „mieć” 
zamienia nasz stosunek do nas samych w bardzo rzeczowy. Traktujemy wtedy siebie, 
swój byt, na kształt mienia, które posiadamy, które możemy określić ilościowo i które 
jest utracalne. Kocham wtedy drugiego za coś, tak jak kocham siebie za coś. Jeśli takie 
spojrzenie na siebie i drugiego staje się podstawowe egzystencjalnie to człowiek jest 
egoistą. Egoizmu nie należy mylić z tym, że chcemy być doceniani przez innych za 
nasze zdolności, walory, że potrzebujemy akceptacji innych. To obecne w nas 
pragnienie jest też ważne, ale nie pierwotne. Ma być przeżywane w perspektywie 

                                                
2 G. Marcel, Być i mieć, Warszawa 1986; tenże, Homo viator, Warszawa 1984. 
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osobowego istnienia, rozwoju, doskonalenia, które jest częścią osobowego bycia.  
J. Pieper słusznie zauważa, że nie można oddzielić bycia od bycia takim oto.3 Te dwie 
strony zbyt mocno łączą się w każdym z nas. Patrząc na kochaną osobę mamy jedno i 
drugie na myśli. Miłość jest jednak przede wszystkim wrażliwością na istnienie 
drugiej osoby. Gdy miłość się rozwinie ogarniając akt istnienia tworzący osobę 
przymioty przestają być pierwszoplanowe. Pragniemy po prostu, by drugi był. 

 
4. Wspólnota 
 
G. Marcel zauważa: By powstała rzeczywistość „my” potrzeba wzajemnego 

„goszczenia” „ty” w sferze prywatności „ja”. M. Nedoncelle nazywa to wolą wzajemnej 
osobowej promocji – czyli sprzyjaniem wzajemnemu rozwojowi osobowemu4.  
G. Marcel porównuje ten akt miłości do dzielenia się swoją pełnią, udzielania siebie 
jako pewnego „kredytu”, by ubogacić drugiego. Miłość to dawanie i przyjmowanie. To 
także otwartość na zranienia. To zdolność do odczuwania smutku, a nawet przyjęcie 
nieotrzymania. To bycie dotkniętym, przebaczającym. To trwanie. By miłość 
dokonywała się, urealniała, potrzeba stałości, obecności i świadectwa – tzw. twórczej 
wierności. 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. M. Nedoncelle, zauważa, że 
miłość tworzy stan synergii dwóch świadomości, jest stopniowym odnajdywaniem 
drugiego. Ten proces wiedzie od świadomości egzystencji, przez rozpoznawanie myśli 
jego o mnie, dalej przez ich akceptację, by wreszcie w całkowitej wzajemności, która 
jest jakąś przeźroczystością dwóch świadomości, zamknąć „obwód miłości”. We 
wspólnocie „my” nie znikają podmioty. Rozwój wzajemności jest zawsze ograniczony. 

 
5. Bezinteresowność  
 
W miłości zapłatą jest drugi. Radość płynąca z bycia z nim. Z obcowania z 

wartością równą mojej. Tak altruizm łączy się ze szczęściem ku któremu ciąży ludzkie 
życie i miłością siebie. J. Pieper, idąc za św. Augustynem, św. Tomaszem z Akwinu, 
dostrzega w tym pragnieniu szczęścia, dobra dla siebie, praźródło wszelkiej miłości do 
innych. Miłość będzie opierała się na tym, że zachowujemy się do innych jak w 
stosunku do siebie. Ta miłość siebie, która jest związana z pragnieniem 
urzeczywistnienia celu stojącego przed każdym z nas, jest strażniczką naszej wolności, 
naszej godności. Miłość innych jest odbiciem miłości, którą mamy do siebie, jako 
osoby. To przejście od jednej do drugiej formy miłości (od miłości siebie do miłości 
drugiego) nie jest jakimś skokiem nad przepaścią, ale spokojnym splataniem się tych 
wątków. Jeśli coraz pełniej rozumiem, że kochanie w perspektywie celu ostatecznego 
jest czymś dobrym to szczęście innych harmonizuje z moim szczęściem, wręcz tworzy 
cząstkę mojego szczęścia. 

Miłość jest więc jakąś jednością i pozwoleniem na „być” osoby. J. Pieper 
nazywa to nawet mocniej: udzielenie prawa istnienia drugiemu. Nie żeby w naszej 
mocy leżało stworzenie kogoś(taka jest tylko miłość Boga), ale raczej chodzi  
o opowiedzenie się za czyimś istnieniem. Wpuszczenie go do mojej świadomości bycia 
i w tym sensie udzielenie drugiemu prawa do życia i tylko w takim wymiarze 
dokonuje się jakaś kontynuacja Bożego stwarzania. Miłość jest sposobem chcenia 

                                                
3 J. Pieper, O miłości, Warszawa 1993; tenże, O miłości, nadziei i wierze, Poznań 2000. 
4 M. Nedoncelle, Wartość miłości i przyjaźni, Kraków 1993. 
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właśnie przez zgodę na to, że coś jest. Gdy J. Pieper zadaje sobie pytanie, po co to 
utwierdzanie drugiego w dobru jego bytu, w końcu przecież każdy wie, że jest, jego 
odpowiedź nie jest zaskakująca: człowiek, by rozwinąć się, potrzebujemy tego 
spotkania z drugą osobą, z jej bezinteresownym potwierdzeniem własnego dobra. 
Tylko tak miłość ludzka dopełnia bezinteresowną miłość Boga. Chodzi o miłość 
właśnie niezasłużoną, konfrontującą nas z naszą „nie-wspaniałością”, przedzierającą 
się przez naszą niedoskonałość, w ocenie wynoszącą nas ponad nas. 

 
6. Egoizm  
 
Dopuszczenie takiej (bezinteresownej) miłości- daru uderza w podstawę 

formowania się w nas egoizmu. Walczy z naszą chęcią samowystarczalności.  
M. Nedoncelle dostrzega, że choć autentyczny status osoby jest kolegialny, to nasza 
zdolność do współtworzenia „my” jest nieustannie zagrożona od strony naszej natury 
cielesnej, witalności, oddziaływanie bytów nieosobowych. Tu kryje się też trud 
spotykania drugiego. Pragnienie samowystarczalności zamyka nasz świat w naszych 
potrzebach używania, pcha nas w kierunku rywalizacji. C. S. Lewis zauważa, że jest  
w nas taka niezgoda na dar, którym jesteśmy. 5 Przyjęcie siebie jako daru odczytujemy 
w darze miłości drugiego. To jest dla nas trudne. Nie chcemy nic za darmo, jakby nie 
chcemy takiego darmowego istnienia. Wolimy być kochani za nasze walory.  
W darmowości (darmowością)jesteśmy zawstydzeni. Potrzebujemy jednak tego 
zawstydzenia, ono może być owocne. Można powiedzieć też tak: ponieważ nasze życie 
jest nieustannym stawaniem się w swoim człowieczeństwie, ponieważ ubieramy się w 
różne walory, powrót do świadomości daru jest niezbędną równowagą. W tym jest 
trudność miłości. 

Miłość jest wymagająca. Nie bagatelizuje zła, ale przebacza. Kochając kogoś, 
dbamy, by sprawy kochanej osoby przedstawiały się dobrze. Nie ze względu na nas, 
ale na tę osobę. W miłości jest więc, jak mówił Arystoteles, Tomasz z Akwinu, 
życzliwość (benevolentia – życzymy innemu tego co, uważa się za dobre.) Współ-
chcemy z drugim. To jest to dopasowanie w woli. Patrzenie w jedną stronę. A więc nie 
kocha się osób użytecznie, jak kocha się rzeczy. 

W kochaniu drugiego jest jednak radość i nasze szczęście. Naturalnym owocem 
miłości jest radość. Lewis, Pieper mówią, człowiek jest „głodną istotą”. Potrzebuje 
miłości, ale jednocześnie nie ma mocy sprawić, by coś lub ktoś był godny miłości. 
Porządek metafizyczny jest następujący: najpierw coś jest, potem jest doświadczenie 
istnienia (prawda), a potem miłosna afirmacja (dobro). W afirmacji czyjegoś istnienia 
jako dobra dla mnie jest pierwotniejszy fakt jego dobra (ja nie czynie go dobrym) i ten 
fakt spotyka fakt ludzkiej umiejętności rozpoznania tego dobra. Ludzka miłość (jako 
odniesienie do osób) jest ze względu na dobro osoby.  

Czym jest egoizm? Jest jakoś zawłaszczaniem sobie drugiego, bądź przez użycie 
bądź przez obojętność. Jest świadomością świata, którego centrum staje się „ja” (dany 
człowiek), dysponujący innym jak rzeczą. W egoizmie jest brak tej 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. 

Filozoficznym uzasadnieniem miłości jest wyjątkowość ludzkiego bytu. 
Podmiotowość istnienia człowieka (jestem samoświadomie istniejącym bytem) 
ustanawia prymat osób nad rzeczami, hierarchię wartości, dalej - wagę moralności, 

                                                
5 C. S. Lewis, Cztery miłości, Warszawa 1993. 
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która chroni dobro osoby, i która ma swoje źródło w decyzji człowieka, jego sumieniu,  
i która musi być poddana wychowawczej trosce, by fakt posiadania nie zdominował 
samego osobowego istnienia oraz by sprawiedliwość była dopełniona miłosierdziem. 

To, co wydaje się być kluczowe, to ukazanie głębokiego konfliktu miedzy 
altruizmem a brakiem miłości do siebie, oraz egoizmem i miłością siebie. A więc, o ile 
kocham siebie jako osobę, kocham drugiego człowieka. Jeśli nie kocham siebie 
okazuje fałszywą wzajemność w relacjach z innymi ludźmi - jestem egoistą. Dlatego 
dla miłości ważne jest poznawcze ujęcie podobieństwa, co do formy, z drugim 
osobowym bytem i miłość siebie jako wzór miłości względem innych osób. W tym 
rozpoznawaniu siebie są ważne i rozumność, i wolność, i ograniczoność ciała,  
i emocjonalność człowieka. One wszystkie tworzą niepowtarzalną siatkę jego 
osobowości i daru jakim człowiek jest dla innych. O ile pojmę siebie jako osobę, o tyle 
„wpuszczę” w swoją przestrzeń drugiego - ty na równych prawach. W egoizmie nie ma 
tego rozpoznania. 

Miłość własna jest istotą postaw społecznych, które będziemy ujawniać w 
naszym 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 nas wraz 
z naszą pogłębiającą się relacją ze światem innych osób. 
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Miłość zawsze i wszędzie 
Credo pedagogiczne Matki Elżbiety Czackiej 

 
 
Słusznie niektórzy zauważają, aby nie nadużywać słów: zawsze i wszędzie, 

tłumacząc, że w ten sposób unikniemy zbyt daleko idących uogólnień i uproszczeń w 
ocenie różnych zjawisk. Zwłaszcza wówczas, gdy jakaś sprawa wymaga pewnego 
wycieniowania. 

Wydaje się jednak, że gdy chodzi o miłość, tego typu określenia są jak 
najbardziej na miejscu i świadczą o ponadczasowym i ponadprzestrzennym wymiarze 
tej wartości. 

To z pewnością miała też na myśli Matka Elżbieta Róża Czacka, określając, że 
„miłość zawsze i wszędzie” powinna stanowić priorytet naszego życia – zarówno w jej 
wymiarze humanistycznym, jak i nadprzyrodzonym. 

Można by znaleźć wiele miejsc w pismach Założycielki Dzieła Lasek, 
świadczących o takim a nie innym wymiarze i usytuowaniu miłości – o czym 
wspominałem, mówiłem i pisałem już wiele razy przy różnych okazjach, prezentując 
myśl Matki Czackiej. 

Nie powtarzając tamtych treści, chciałbym dzisiaj głębiej wniknąć w istotę Jej 
Dzieła naznaczonego Miłością, a nazwanego na początku jego istnienia: TRIUNO. 
Nawiązała w ten sposób do rzeczywistości Trójcy Przenajświętszej, w której wzajemne 
relacje Osób Boskich powiązane są Miłością. Zatem już od samego początku 
powoływania swojego Dzieła do życia, Matka Czacka myślała o tej najdalej posuniętej 
analogii filozoficzno-teologicznej, jako fundamencie swoich założeń i działań. 

Otóż w teologii istnieją dwa oddzielne traktaty: „De Deo Uno” i „De Santissima 
Trinitate” – „O Bogu Jedynym” i ‘O Trójcy Przenajświętszej”. U Wincentego Granata 
można znaleźć też prostsze określenie: „De Deo Uno et Trino” – obejmujące zarówno 
Jedyność jak i Troistość Osób Bożych. 

Matka Elżbieta Róża Czacka, przyjmując termin TRIUNO, 
najprawdopodobniej miała na uwadze to ostatnie sformułowanie, jak się wydaje, 
najbardziej oddające tajemniczą rzeczywistość Miłości Boga Trójjedynego. 

Może to być swoistego rodzaju model budowania miłosnych relacji osobowych 
w rodzącej się dopiero co wspólnocie, nazywanej dzisiaj Dziełem Lasek. 

Mimo, iż nazwa TRIUNO ma już rangę historyczną, to jej istota wydaje się 
dzisiaj wciąż żywa. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że szczególnie w obecnych 
czasach należałoby podjąć trud odkrycia tej jedynej w swoim rodzaju Rzeczywistości 
Osobowej na nowo. Być może jest to jedno z najpilniejszych zadań do odrobienia w 
świetle totalnego zjawiska zrywania więzi osobowych, oraz innych zagrożeń, 
naruszających różne struktury życia wspólnotowego. Wydaje się, że jest to również 
ważne nie tylko u progu setnej rocznicy powołania przez Różę Czacką swojego Dzieła, 
ale także dla wszystkich, którzy zatroskani są o właściwy kształt Miłości – o czym 
świadczy również szeroki zestaw tematów włączonych w problematykę dzisiejszej 
Sesji. Oby była to dla nas kolejna lekcja uczenia się umiejętności życia w jedności,  
a zarazem nie naruszającej odrębności i integralności osób. 
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Matka Czacka, mówiąc o TRIUNO miała na myśli specyficzną społeczność, 
złożoną z trzech ugrupowań ludzkich: osób niewidomych, osób duchownych i osób 
świeckich. Biorąc jednakże pod uwagę uniwersalny charakter dzisiejszego 
sympozjum, pominę szczegóły związane ze specjalistyczną stroną zagadnień ściśle 
tyflologicznych, a podkreślę te treści, które mają walor ogólny; ważny dla nas 
wszystkich – w kontekście potrzeb budowania wszelkiego rodzaju wspólnot miłości. 

Budowanie tego typu wspólnot w oparciu o model Trójcy Przenajświętszej nie 
jest oryginalnym odkryciem Matki Czackiej, niemniej jednak fakt, że w nazwie 
swojego Dzieła expressis verbis zaznaczyła ona to teologiczne zakorzenienie, sprawia, 
iż jest to coś wyjątkowego. 

Wsparcie dla tego typu zakorzenienia można odnaleźć w twórczości 
Wincentego Granata, który ten jedyny w swoim rodzaju „zabieg” powiązania życia 
człowieka z życiem Trójcy Przenajświętszej charakteryzuje następująco: „Najgłębszy 
sens personalizacji świata polega na tym, aby istoty rozumne mogły zdobywać coraz 
większą samodzielność i autonomiczność, by rozwijały swoją aktywność i dawały 
swoisty, osobowy wkład w ogólną ludzką kulturę. Dogmat chrześcijański o Trójcy 
Świętej i o powołaniu człowieka, by w jej życiu brał wiekuisty udział daje podstawę 
wspomnianej personalizacji. Człowiek jest powoli przygotowywany, by wiekuiście był 
sobą, był kimś jedynym niepowtarzalnym, a równocześnie był zharmonizowany 
społecznie na wzór Bożych Osób”1. 

Mamy zatem tutaj wyraźne wskazanie, aby spełniając swoje powołanie 
chrześcijańskie, starać się żyć według reguł, jakimi kieruje się Bóg w Trójcy Jedyny.  
W teju sytuacji autentyczna religijność nie szuka wówczas różnych surogatów, 
mających rzekomo ułatwić pełną realizację swojego człowieczeństwa, lecz odwołuje 
się do relacji osobowej i zasady miłości samego Boga. „Nauka o Bogu – jak pisze 
Wincenty Granat – daje zasady, na których powinna się oprzeć autentyczna 
religijność obca wszelkiemu formalizmowi, magii, stosunkowi kupieckiemu do Boga; 
bliska natomiast winna być przyjacielskiemu obcowaniu, w którym uznaje się 
zależność od pełni bytu, lecz równocześnie pielęgnuje zażyłość i miłość, objawiającą 
się w tworzeniu dobra”2. 

Oto ów zasadniczy grunt, z którego wyrosła koncepcja wspólnoty TRIUNO 
Matki Czackiej, która będąc sama niewidomą, zajęła się całkowicie i bez reszty innymi 
osobami niepełnosprawnymi, realizując podstawowe przykazanie Miłości. 

 By jeszcze mocniej powiązać założenia Matki Czackiej z modelem relacji 
osobowych uobecnionych w życiu Trójcy Świętej, posłużmy się refleksją Klausa 
Hemmerlego, który zauważa, że jest to nic innego, jak bezwarunkowe 
ukierunkowanie swojego życia ku Miłości (przez duże „M”), „którą jest sam Bóg, która 
w Jezusie daje sama siebie i która udziela nam Ducha, abyśmy również my dawali się 
sobie. 

Taka duchowość – pisze dalej K. Hemmerle – ma charakter kontemplacyjny, 
ponieważ we wszystkim zauważa ona ślady miłości, spotyka miłość we wszystkim, 
nawet w tym, co najbardziej ciemne i wyobcowujące, w krzyżu”3. 

Jakże bliskie jest to myślenie Matce Czackiej, dla której Krzyż stał się dźwignią 
Jej życia duchowego. Do dzisiaj na co dzień w Laskach osoby tam pracujące 
pozdrawiają się formułą: „Przez Krzyż – do Nieba”. Zaś siostry codziennie w swoich 

                                                
1 W. Granat, Bóg Jeden w Trójcy Osób, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1962, s.13. 
2 Tamże. 
3 K. Hemmerle, Tezy ontologii trynitarnej, Przekład i wprowadzenie ks. L. Skolik, Wydawnictwo 
JEDNOŚĆ, Kielce 2003, s. 76-77. 
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modlitwach wołają: „Caritas Christi urget nos” oraz „ Pax et gaudium in Cruce” – czyli 
„Miłość Chrystusa przynagla nas” oraz „Pokój i radość w Krzyżu”. Oczywiście 
wszystkie te trzy formuły jednocześnie zwrócone są ku perspektywie 
Zmartwychwstania. 

 Jest to więc duchowość, która ze słabości uczyniła platformę odbicia ku Bogu  
i bliźnim – szczególnie poszkodowanym przez los. 

Klaus Hemmerle, jakby uzupełniając założenia Matki Czackiej, powiada, że 
„Dawanie-siebie ma również wymiar horyzontalny – pomiędzy nami; życie Boże 
powinno być przeżywane w naszej wspólnocie, ma stać się światem, ma stać się 
przestrzenią, w której mieszka Pan, tak aby świat uwierzył”4. 

W dalszej części swych rozważań autor ten określa ową przestrzeń, jako 
przestrzeń Miłości, co w konsekwencji sprawia, że każda wspólnota, kierująca się nią, 
nie jest już „wspólnotą roszczeń i konsumpcji, lecz służby. Największą godnością, 
najwyższym prawem, najlepszą inicjatywą każdego jej członka, jego niezastąpionością 
jest – kochać jako pierwszy, jako pierwszy służyć”5. 

Tak też rozumiała wspólnotę Matka Czacka, dla której właściwie rozumiana 
służba nie wyznaczała granic Miłości, lecz otwierała nieograniczony obszar życia w 
Bogu - tego tajemniczego rodzaju ontologii trynitarnej – popartego całkowitym 
oddaniem się na służbę niewidomym zarówno fizycznie jak i duchowo. 

Myślę, że najtrafniej wyrażają to słowa samej Założycielki Dzieła Lasek, które 
zapisała w swoim Dyrektorium: 

  
„Dzieło to z Boga jest i dla Boga. Innej racji bytu nie ma. Gdyby zboczyło z tej 

drogi, niech przestanie istnieć. Ma więc na celu oddawanie czci Bogu w Trójcy Świętej 
Jedynemu”6. 

„Jak mieszkanie Trójcy Przenajświętszej jesteśmy u źródła wszelkich łask, stąd 
ufność bezgraniczna w Ojcowską Opatrzność Bożą i wiara, i ufność w potęgę łaski 
Bożej, która z nas słabych i grzesznych uczynić może narzędzia swej Opatrzności”7. 

Tak więc Dzieło Matki Elżbiety Czackiej to swoistego rodzaju Środowisko Boże 
– by nawiązać do koncepcji rozwoju Teilharda de Chardin – w którym naczelne 
miejsce jest przeznaczone dla wszechogarniającej Wspólnoty Miłości. 

Jest to ten rodzaj wspólnoty – jak to określa wspomniany już wcześniej Klaus 
Hemmerle – która nie jest już tylko „stowarzyszeniem osób złączonych wspólnym 
celem, lecz jest samym życiem. Jeśli bowiem życie to dokonuje się według wzoru 
trynitarnego dawania-siebie, wówczas każda strata staje się zyskiem, każde 
opuszczenie-siebie – odnalezieniem-siebie, oczywiście tylko przez krzyż. Jednostka  
i całość przełamują potrzebę konkurencyjności, a we wzajemnych relacjach stają się 
obszarem, w którym potwierdza się boskie życie doświadczane tu i teraz”8. 

 
By zachęcić do takiej a nie innej praktyki Miłości, chciałoby się powtórzyć za 

Zygmuntem Krasińskim – autorem „Psalmu Miłości”: 
„Ciałom wszystkim rozdać chleba –  
Duszom wszystkim – myśli z nieba! 
Nic nie spychać nigdy w dół, 
lecz do coraz wyższych kół 

                                                
4 Tamże, s. 77. 
5 Tamże, s. 78. 
6 Matka Elżbieta Czacka, Dyrektorium, oprac. M. Banaszek, M. Prussak, współpraca K. Michalak, 
Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2007, s. 163. 
7 Tamże, s. 166. 
8 K. Hemmerle, dz. cyt., s. 78-79. 
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iść przez drugich podnoszenie –  
Tak Bóg czyni we wszechświecie! 
Bo cel światów – szlachetnienie!” 
 
Owo uszlachetnianie się przez Miłość w sposób niezwykle sugestywny,  

a zarazem prosty, wyraziła Matka Elżbieta Czacka w swoim „Hymnie o Miłości’. Mimo 
iż został ów tekst napisany z myślą o środowisku Lasek, dobrze byłoby potraktować go 
jako swoistego rodzaju credo pedagogiczne – możliwe do aplikacji we wszelkich 
wspólnotach zatroskanych o optymalny kształt relacji międzyludzkich. Być może – 
nawet w okrojonej nieco formie – posłuży niektórym jako swoistego rodzaju mały 
rachunek sumienia: 

„Podstawą życia w Laskach – pisze Matka Czacka – musi być miłość.. Miłość 
Boga i bliźniego. Miłość nadprzyrodzona, której towarzyszy mądrość. Miłość, która 
wszystkich z sobą łączy w prawdzie, w życzliwości, sprawiedliwości i dobroci. Miłość, 
która widzi istotną wartość człowieka, nie zważając na usterki lub drobne 
śmieszności.. Miłość, która potrafi karcić, gdy tego zachodzi potrzeba, mając na 
względzie dobro osoby, którą się karci, i dobro jej otoczenia. Miłość, która nie waha 
się usunąć nawet osobę szkodliwą dla innych. Miłość, która stara się wchodzić  
w potrzeby wszystkich, starając się o to, by każdemu jak najlepiej było. Miłość, która 
przede wszystkim ma na celu dobro dusz wszystkich i dobro każdej duszy z osobna.. 
Miłość, która z dobrocią zwraca się do wszystkich, unikając wszystkiego, co może 
komu niepotrzebną sprawić przykrość. Miłość, która z serdecznością potrafi 
smutnych pocieszać, dodają im siły i odwagi do życia. Miłość cierpliwa, cicha, 
pogodna, pełniąca uczynki miłosierne z zapomnieniem o sobie. Miłość, która nie 
toleruje w sobie albo w innych sądów, krytyk, obmów, plotek, bolesnych żartów. 
Miłość, która jest taką samą w oczy jak i za oczy. Miłość równa, nieulegająca zmianom 
i nastrojom. Miłość wierna i stała, czerpiąca całą siłę swoją z Boga. Miłość surowa dla 
siebie, a wyrozumiała dla drugich. Miłość nie podejrzliwa, a roztropna. Miłość bez 
egoizmu i bez zazdrości, mająca na celu nie siebie, ale bliźnich. Miłość delikatna  
i wrażliwa na cierpienia bliźnich. Miłość mająca oczy otwarte na ich potrzeby. Miłość, 
która się nigdy nie wynosi, a nikogo nie poniża. Miłość, która modlitwą i uczynkiem 
kocha przeciwników i nieprzyjaciół. Miłość, która widzi w każdym bliźnim samego 
Pana Jezusa. Miłość, która szuka przede wszystkim obcowania z Bogiem i z Boga 
czerpie siłę i umiejętność obcowania z bliźnimi. Miłość, która się cieszy z powodzenia 
bliźnich, z ich zalet i cnót.. Miłość, która nikomu niczego nie zazdrości. Miłość w 
intencji i miłość objawiająca się na zewnątrz. Miłość prosta, serdeczna, życzliwa 
każdemu. Miłość usłużna i zapobiegliwa. Miłość domyślna i zaradna. Miłość i dobroć 
w spojrzeniu i w wyrazie twarzy, i w całym zachowaniu. Miłość spokojna  
i uspokajająca. Miłość czynna i nigdy niestrudzona. Miłość odważna i szlachetna. 
Miłość poświęcająca się i ofiarna. Miłość nie czułostkowa, a głęboka i prawdziwa. 
Miłość w myślach, słowach i uczynkach.… 9 

Słowem – miłość zawsze i wszędzie. 
 
 

                                                
9 Matka Elżbieta Czacka, dz. cyt., s. 172-174. 
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Dlaczego zgubiliśmy w miłości 
to co najważniejsze 

 

 

Wstęp 
 
Temat niniejszych rozważań brzmi zagadkowo, a nawet zawiera element 

intelektualnej prowokacji. Czy można odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie -co jest 
miłość i że coś w niej jest najważniejsze? Proste badanie typu: skończ zdanie: miłość 
według mnie jest to….. wskazuje, że dla jednych jest to seks, dla innych sympatia, 
przyjaźń, oddanie wzajemne, dla innych poświęcenie, a nawet heroizm i mistyka. 

W takim razie w jakim znaczeniu można mówić, że coś w miłości jest 
najważniejsze, czyli co innego mniej ważne? Czy nie jest tak jak opisuje Antoine de 
Saint-Exupéry w „Małym księciu”, że „to co najważniejsze skrywa się przed 
wzrokiem”1, „najważniejsze jest to co niewidoczne”2. Niewidoczne, ale jak się okazuje 
można dookreślić przez dwa bogate w treść słowa: oswojenie i odpowiedzialność. „Co 
to znaczy oswajać?” - pyta Mały Książę Lisa, a ten odpowiada „oswajać tzn. ‘tworzyć 
więzi’3. I dodaje, co Mały książę powtarza jak refren: „Już zawsze będziesz 
odpowiedzialny za to co oswoiłeś… Jestem odpowiedzialny za tę Różę”4. Może właśnie 
to są dwa istotne elementy każdej prawdziwej miłości: pierwszy – oswojenie czyli - 
zakochanie, uczucie szczególnej bliskości i przynależności (tyś moja. tyś mój) oraz 
drugi - odpowiedzialność za tę „oswojoną” osobę. Ona dała się oswoić bo poczuła 
jakichś zachwyt - „to ty” i zaufanie „tylko dla ciebie”.  

Nie ma wątpliwości, że „Mały Książę” jest perełką literatury na temat miłości.  
Ta refleksja nad subtelną wnikliwością autora „Małego Księcia” oraz tytuł 

dzieła K. Wojtyły „Miłość i odpowiedzialność” zainspirowały mnie do stwierdzenia, że 
tym co najważniejsze w trwałej miłości rozumianej nie tylko jako uczucie, ale jako 
postawa życiowa jest: ostatnio zagubione w życiu i zapomniane w nauce (zwłaszcza 
psychologii) to wyposażenie osobowości które od wieków określane było jako – wola. 
A więc mocne chcenie, wybór, decyzja, troskliwe trwanie, odpowiedzialność.  

Dlaczego – można zapytać – tak się stało, że wymiar woli i odpowiedzialności 
jest co najmniej za mało doceniany? Miłość doświadcza się w czasie, w trwaniu,  
w wierności. Wierność to miłość w czasie. Przecież: chcę, decyduję, wybieram, 
postanawiam to treść codziennego życia. Dlaczego warto powtórzyć - problem woli w 
dzisiejszych trendach naukowych, zwłaszcza w psychologii jest pomijany i wydaje się 
mało aktualny. Podobnie zresztą jak problem miłości, wierności, miłości wiernej, 
odpowiedzialności? 

                                                
1 A. de Saint-Exupéry, Mały Książę, Wyd. ALGO, Toruń 2005, s. 62. 
2 Tamże, s. 65. 
3 Tamże, s. 56. 
4 Tamże, s. 62 i 68. 
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Z dwóch, jak się wydaje powodów:  
- po pierwsze dlatego, że w psychologii ciągle niestety pokutuje „freudowskie 

ukąszenie”. Zdaniem autora książki „Miłość i wola”, R. May’a „Freud narzucił teorię 
pojmującą człowieka - jego ciało i wewnętrzne <ja> jako mechanizm napędzany za 
pomocą popędów, głównie popędu seksualnego”5.Wola (według Freuda) jest siłą 
represyjną, narzędziem tłumienia tych popędów6; 

- po wtóre lekceważenie woli to skutek neopozytywistycznej metodologii 
uznającej za naukowe tylko te zjawiska psychiczne, które poddają się empirycznemu 
pomiarowi7. Stąd w podręcznikach psychologicznych pojęcie woli jest zwyczajnie 
zastępowane pojęciem motywacji, a o miłości jest mniej jak o nienawiści, czy modnej 
dzisiaj w mediach przemocy. Po prostu dlatego, że to ostatnie jest łatwiej mierzalne.  

Wielu jednak autorów8 coraz wyraźniej wskazuje na konieczność powrotu do 
dawnych mądrych, jednoznacznych pojęć takich właśnie jak miłość, wola, 
świadomość, godność.  

 I słusznie. Przecież główną przyczyną wielu dramatów osobistych i patologii 
społecznych w dzisiejszym świecie (wystarczy tylko wymienić uzależnienia i rozwody) 
ma swoją przyczynę w osłabieniu, albo nawet całkowitej erozji woli. Od ponad 30 –tu 
lat prowadzę poradnictwo i terapię kryzysujących małżonków. I co słyszę wielokrotnie 
„no tak, ja to rozumiem, wiem dobrze, zgadzam się, powinno się to zmienić, ale nie 
mam siły, moja wola bardzo słaba, cóż, czuję się bezradny, muszę więc brać narkotyki, 
muszę pić, muszę się rozejść z moja żoną. 

Odwołajmy się jeszcze pozytywnie do obrzędu zawierania małżeństwa. 
Celebrans stawia wtedy pytanie nie o uczucie - „czy kochasz”, to jest jakoś oczywiste, 
ale właśnie o to co może dawać trwałość kochaniu-miłości, a więc o wolę – decyzję 
„czy chcesz, czy chcecie” i odpowiedź „chcemy”; czy decydujecie się starać o waszą 
miłość, troszczyć się wzajemnie o to, aby wasza miłość nie usychała i nie więdła, ale 
stale się rozwijała? Miłość bowiem to dynamiczny proces, droga, wędrówka. Więc 
pytanie o wolę, o decyzję, mocne postanowienie, przypieczętowane małżeńską 
przysięgą. Ale rola woli jest istotna nie tylko w momencie przysięgi małżeńskiej, 
istotna jest w całym małżeńskim życiu, zwłaszcza wtedy gdy pojawia się kryzys  
i kuszenie odejścia. Tzw. „wahanie się” co zrobić – to huśtawka właśnie woli „Biję się  
z myślami, - mówi zawiedziony w swoim oczekiwaniu Mateusz. Moja żona nie może 
mieć dziecka… nie wiem co zrobić - waham się czy trwać dalej, skłaniam się nawet do 
tego, żeby odejść, wziąć rozwód…., ale po wielu rozmowach podjęliśmy decyzję, że 
zaadoptujemy dziecko” Ta wypowiedź Mateusza to jakby zapis procesu woli, który 
składa się zwyczajnie z czterech kroków: poznanie jakiegoś dobra, namysł, decyzja, 
wykonanie.  

Sądzę, że warto podjąć próbę „przywołania” na powrót zagubionej woli.  
R. May pisze na początku swojej książki Miłość i wola pisze: „Od dawna sądzę, że 
miłość i wola wzajemnie od siebie zależą i i stanowią jedność”9.Wola bez miłości to 
manipulacja… a miłość pozbawiona mocy woli staje się sentymentalna i niepewna”10. 

                                                
5 R. May, Miłość i wola, wyd. PIW, Warszawa 1978, s. 70. 
6 Tamże, s. 253. 
7 Por. J Trzópek, Problem woli. Antropologia filozoficzna a psychologia mechanizmów 
regulacyjnych,, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, 2003; W. Szewczyk, Kim jest człowiek. 
Zarys antropologii filozoficznej, Wyd. Biblos, Tarnów 2009, s. 189-200.  
8 Por. M. Straś-Romanowska, Na tropach psychologii jako nauki humanistycznej, PWN, Warszawa 
1995. 
9 R. May, dz.cyt.,  s. 25. 
10 Tamże, s. 25. 
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Dwie główne myśli – punkty mojego przedłożenia: 
- Najpierw - wola ludzka jako podstawowe (obok myślenia i uczuć) 

wyposażenie psychiczne człowieka 
- Następnie - zaprezentowanie i wyjaśnienie definicji miłości podanej przez M. 

Nedoncelle’a (+1976) „Miłość to „zdecydowana wola wzajemnej promocji osób”, oraz 
w zakończeniu - jak przywrócić, wzmocnić znaczenie woli w relacjach miłości? 

 
 
1. Wola ludzka jako podstawowe (obok myślenia i uczuć) 

wyposażenie psychiczno-duchowe człowieka 
 
Rozumienie miłości jest ściśle związane z antropologią. Pytanie -  
kim jest człowiek i odpowiedź na nie wyprzedza pytanie – jaka jest jego miłość. 

„Koncepcja człowieka wyprzedza wszelkie wyobrażenie o miłości”11 Bowiem 
„interpretacja miłości wypływa z i interpretacji natury ludzkiej”12. Św. Augustyn 
wyraził to krótkim adagium: „Talis est quisque homo, qualis eius dilectio” („taki jest 
człowiek jaka jest jego miłość”13). Im większy człowiek tym większa jego miłość.  

Popatrzmy na schemat struktury osoby: 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cztery elementy struktury osoby: cielesność z instynktem seksualnym i 
zmysłowością, oraz trzy „wyposażenia” psychiczno-duchowe: rozumność- zdolność 
myślenia, uczucia – zdolność miłości, wola – zdolność decyzji.  
- cielesność. Mój zmysł wzroku cię dostrzegł, poznałem cię, podobasz mi się, budzi się 

instynkt seksualny - eros pożądania;  

                                                
11 J.Pieper, O miłości, Wyd. PAX, Warszawa 1983, s. 97. 
12 HR. Hazo, The idea of Love, New York 1967, cyt. za: J. Pieper, O miłości, dz. cyt., s. 71.  
13 Augustyn, In Epistolam Joanne ad Parthos tractatus, 2,12, Migne, P.L.35, 1977. 
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- zdolność myślenia. Marzę i myślę o tobie, rozumowo oceniam plusy i minusy, za i 
przeciw; 

- uczucia. Czuję do ciebie sympatię, uczucie psychicznej bliskości, rodzi się miłość – 
„jak to dobrze że jesteś”, „że jesteśmy”; 

- wybór-decyzja. Decyduję się, postanawiam się z tobą wziąć ślub, przyrzekam, 
przysięgam dzielić życie, trwać dozgonnie razem.  
Te wszystkie cztery „elementy” struktury człowieka: cielesność z instynktem 

seksualnym, oraz psychika z trzema „wyposażeniami” sfery psychiki i ducha decydują 
o tym kim i jaki jest człowiek oraz jakie jest natężenie i wartość jego miłości.  

W zależności od tego na który z tych elementów położy się akcent wymieniano 
różne rodzaje czy też poziomy miłości. 

I tak Platon, klasyk problemu miłości 24 wieki wstecz, w 416 roku przed Chr. w 
słynnym dziele „Uczta” obok wielu opisów niezwykłości Erosa, różnych aspektów 
wielopostaciowego zjawiska miłości (tchnienie bogów, bożek eros, nadzwyczajne 
natchnienie ducha, zachwyt istnienia, poszukiwanie pełni, nienasycone 
oczekiwanie…) stwierdził, że eros-miłość jest „dzieckiem dwóch bóstw Biedy  
i Dostatku14. Stąd człowiek każdy odczuwa w sobie pragnienie bycia kochanym  
i pragnienie obdarzania miłością. Miłość-potrzeba to głos naszego wewnętrznego 
ubóstwa, a miłość–dar to owoc naszego bogactwa. Podobnie dwa wymiary miłości: 
miłość jako potrzeba (need-love) i miłość jako dar (gift-love) opisuje w XX wieku 
angielski filozof C.Lewis15. Może być tak, że kobieta lub mężczyzna są zdolni do need-
love (miłości-potrzeby), a nie sa zdolni do miłości-daru z siebie (gift-love). Taka 
sytuacja zachodzi np. w osobowości narcystycznej. Narcyzm bowiem to swoista 
niezdolność do „wyjścia ze swojego ja… do głębszych więzów”16. 

K. Wojtyła17 idąc za tradycją myśli chrześcijańskiej wymienia trzy wymiary 
miłości: miłość jako upodobanie (amor complacentiae), miłość jako pożądanie (amor 
concupiscentiae), oraz miłość jako życzliwość, czyli miłość bezinteresowna (amor 
benevolentiae). W innej modyfikacji18, dość powszechnie przyjmowanej: to miłość 
biologiczno-zmysłowa (seks), miłość psychiczna - erotyczno-uczuciowa ( eros)  
i miłość duchowa, osobowa, dojrzała (agape, caritas). W zależności od tego na ile w 
człowieku, konkretnie pomiędzy mężczyzną a kobietą są wszystkie poziomy miłości 
oraz na ile są one scalone, zintegrowane zależy jakość, dojrzałość miłości19. Od 
egoistycznego, interesownego handlowania swoim ciałem po heroizm poświęcenia dla 
innych.  

Warto postawić pytanie – jaki jest udział woli na różnych poziomach miłości. 
Otóż, łatwo zauważyć następującą prawidłowość - im wyższy poziom miłości tym 
większy udział woli. Szczególnie widoczny na poziomie miłości jako - dar, 
poświecenie, caritas.  

B. Wojciszke w swojej Psychologii miłości podkreśla znaczenie woli jako 
istotnego czynnika stabilizacji i trwałości związku. „W udanym związku – pisze - 

                                                
14 Platon, Uczta, Wyd. PWN, Kraków 1994, s. 76.  
15 C. Lewis, Cztery miłości,, PAX Kraków 1974, s. 8.  
16 K. Pospiszyl, Psychopatia, Wyd. PWN, Warszawa 1992, s. 14 i 42. 
17 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Wyd. Kul, IV wyd., Lublin 1986, s. 70-78. 
18 Por. W. Szewczyk, Przygotowanie do małżeństwa, IV wydanie, Wyd. Michalineum, Warszawa-
Marki 2006, s. 72-73. 
19 Por. J. Augustyn, Miłość w życiu ludzkim, Kraków 1992; M. Dziewiecki, Miłość pozostaje, 
Częstochowa 2001.  
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zaangażowanie jest zwykle jego najbardziej stabilnym składnikiem”20. Są to „decyzje, 
myśli, działania ukierunkowane na przekształcenie relacji miłosnej (zakochanie) w 
trwały związek oraz utrzymanie tego związku pomimo występowania różnych 
przeszkód… Przerwanie związku jest zwykle równoznaczne z zaprzestaniem działań, 
które ten związek podtrzymują … rozpad związku to – wycofanie zaangażowania”21.  

„Miłość to najpowszechniejsza, najpotężniejsza, najbardziej tajemnicza  
z energii kosmicznych”22. 
 

2. Miłość to „zdecydowana wola wzajemnej promocji osób”  
 albo krócej: „ wola wzajemnej promocji osobowej” 
 
Twórcą tej, śmiem twierdzić, bardzo inspirującej definicji miłości, jest 

francuski filozof Maurice Nedoncelle23. Żył w latach 1905-1976, był profesorem  
w Instytucie Katolickim w Paryżu, oraz na uniwersytecie w Strasburgu. Jest autorem 
ponad 200 - tu prac naukowych pisanych w duchu chrześcijańskiego personalizmu, 
miedzy innymi „ Wartość miłości i przyjaźni”, Kraków 1993.  

Oryginalność myśli Nedoncelle’a mieści się w każdym słowie tej krótkiej 
definicji. Spróbujmy je przeanalizować, uzupełniając o dodatkowe wyjaśnienia innych 
autorów.  

 
- Wola  
W potocznym rozumieniu i w zdecydowanej większości opisów i teorii, miłość 

łączona jest tylko ze światem uczuć i przeżyć. Według Nedoncelle’a istotą miłości jako 
trwałej postawy do drugiego człowieka jest wola, wyrażająca się w takich aktach jak: 
poznanie jakiegoś dobra u drugiej osoby i dobra samej osoby, pragnienie go zdobycia, 
chęć, następnie wybór-decyzja, postanowienie, zobowiązanie oraz działanie, realizacja 
tego dobra – dobra dla ciebie.  

W działaniu woli wyróżnia się więc zasadniczo cztery elementy: poznanie 
jakiegoś dobra-wartości, namysł czyli zastanowienie się, ocena motywów; decyzja 
czyli wybór jednej z alternatyw, oraz wykonanie24. W ocenie motywów znaczącą role 
zajmują potrzeby i osoby i cele jakie sobie stawia – bliższe i dalsze25. 

Istotne w działaniu woli jest – nie tylko wybór i decyzja, ale działanie, 
wykonanie. Stąd Nedoncelle nie zgadza się z M. Schelerem zarzucając mu traktowanie 
miłości jako rodzaju kontemplacji, w której nie ma miejsca na aktywne działaniowe 
wychodzenie poza wnętrze osoby, która mówi, że kocha26. Zdaniem Nedoncelle’a  
„w miłości tak pojętej nie ma ona nic do zrealizowania”27.  

                                                
20 B. Wojciszke, Psychologia miłości, Intymność – Namiętność - Zaangażowanie, GWP, Gdańsk 1995, 
 s. 15. 
21 Tamże, s. 16. 
22 Teihard de Chardin, O szczęściu, cierpieniu, miłości, PAX, Warszawa 2001, s. 81. 
23 Dane biograficzne i wykaz prac o Autorze zob. w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Tom VII, 
Wyd. Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Lublin 2006, s. 557-560; por. W. Szewczyk, Miłość jako wola 
wzajemnej promocji osób, Tarnowskie Studia Teologiczne, tom XIV, 1995-1996, s, 87-99.  
24 Por. W. Szewczyk, Kim jest człowiek. Zarys antropologii filozoficzne, Biblos, Tarnów 2009  
(IV wyd.), s. 190-191. 
25 W. Szewczyk, Rozumieć siebie i innych. Zarys psychologii, Tarnów 2002, s. 187-208. 
26 M. Scheler, Istota i formy sympatii, PWN, Warszawa 1986, s.160 pisał „miłość jest intencjonalnym 
ruchem …współradością, współodczuwaniem, współcierpieniem”. 
27 M. Nedoncelle, Wartość…, dz. cyt., s. 33. 
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Podobnie do Nedoncelle’a ten aspekt zaangażowania woli w dojrzałej miłości 
mężczyzny i kobiety akcentuje Augustyn, K. Wojtyła, Rollo May. Według Augustyna 
miłość to nie irracjonalny sentymentalizm. Fundamentem miłości jest umysłowe 
rozeznanie, natomiast jej istotą jest poruszenie woli i trwanie woli – chcę, staram się, 
działam... Pisze dosłownie: „Czym jest bowiem miłość jeśli nie aktem woli”28.  
K. Wojtyła stwierdza: „miłość polega na zaangażowaniu wolności, jest ona wszak 
oddaniem siebie, a oddać siebie to właśnie znaczy również ograniczyć swoją wolę ze 
względu na drugiego. Ograniczenie wolności własnej byłoby czymś negatywnym i 
przykrym, to miłość sprawia, że jest ono czymś pozytywnym, radosnym, twórczym”29. 
Przedmiotem woli jest dobro. „Miłość wyraża się przede wszystkim w pragnieniu 
dobra, i to dobra bez granic, czyli szczęścia”30. Zdaniem R. May’a „Wola to zdolność 
do takiej organizacji ja, która umożliwia ruch w kierunku pewnych celów”… To 
zdolność do uwagi, koncentracji na drugiej osobie, troski”… człowiek, który jedynie 
pragnie, a jest pozbawiony woli, to człowiek infantylny, obezwładniony popędami”... 
wola nadaje pragnieniom kierunek i dojrzałość31. Jest oczywiście stałe napięcie 
pomiędzy miłością rozumianą jako spontaniczna ekspresja uczuć, a troską woli, 
czymś, co te uczucia stabilizuje i utrwala. Różne formy ekspresji miłości „od zwykłego 
wyrażenia zgody po entuzjastycznie wielbiącą afirmację mają jedną cechę wspólną – 
są formami manifestacji woli”32. 

 
 
Zdecydowana 
Jaka jest różnica pomiędzy „chciejstwem” a wykonaniem, chceniem a 

realizacją aktów codziennych wyborów i decyzji? To pierwsze łączy się tylko z 
pragnieniem i może pozostawać w sferze marzeń, nic z tego nie wynika. Znane jest 
zdanie poety Wyspiańskiego „żeby tylko chcieli chcieć”. Bardzo wnikliwie na swoim 
przykładzie wypowiedział ten dylemat woli człowieka rozpięty pomiędzy chceniem a 
wykonaniem św. Augustyn. Tak pisze w Wyznaniach: 

„Miotałem się przeciwko sobie, że nie idę tam dokąd iść powinienem… a 
przecież …aby dociec do celu wystarczyłoby chcieć… ale chcieć mocno i rzetelnie”33. I 
dodaje, ze pragnieniem każdego człowieka jest osiąganie szczęścia. „Mówiąc, że 
niektórzy ludzie są nieszczęśliwi z własnej woli, nie mamy na myśli tego, że chcą być 
nieszczęśliwi, ale że nastawienie ich woli jest takie, że z konieczności pociąga za sobą 
nieszczęście, nawet wbrew ich woli”34. Podobnie Arystoteles „postępowanie człowieka 
bardziej zależy od tego, co postanawiamy, aniżeli od tego, o czym jesteśmy 
przekonani”35 W odróżnieniu więc od samego „chciejstwa”, chcieć sensie właściwym 
to pod wpływem motywów decydować się na określone działanie. 

 

                                                
28 Trin., 15.10.38 PL 42. 1087, cyt za:  S. Kowalczyk, Człowiek i Bóg w nauce św. Augustyna, Wyd. 
KUL, Lublin 2007, s. 171. 
29 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt, s. 120. 
30 Tamże, s. 121. 
31 R. May, dz.cyt., s. 268. 
32 J. Pieper, dz, cyt. s. 27.  
33 Augustyn, Wyznania, Warszawa PAX, 1987, p.8, s. 179. 
34 Augustyn, Dialogi filozoficzne, Tom III, Warszawa 1953, s. 106. 
35 Arystoteles, Etyka Nikomachejska, Warszawa 1982, s. 82. 
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Wzajemna 
Miłość tylko w jedną stronę naprawdę nie jest miłością, tylko zakochaniem, 

określana jest jako miłość nieszczęśliwa, prowadzi zawsze do wielkiego bólu. 
Prawdziwa miłość z natury jest obustronną relacją. Jest stanem uczuć w psychice 
zakochanych i tym czymś pomiędzy nimi. To z dwóch „ja” poprzez wzajemność tworzy 
się jedno „my”36. Miłość prawdziwa nie jest tylko formą zawładnięcia psychicznego 
drugą osobą, ani też jednostronnym wzlotem ku niej, ale wzajemnym ubogacającym, 
dopełniającym odniesieniem do siebie37.  

W wielu dyskusjach naukowych i potocznych stawia się pytanie - czy 
wzajemność to musi oznaczać symetrię w zaangażowaniu miłości? Czy każda ze stron 
musi i potrafi wnieść jednakowy wkład w tę wzajemną relację. Odpowiedź jest dość 
prosta. Wzajemność jest koniecznością, ale „jakość” odwzajemnianej miłości może i 
często jest inna. Wystarczy porównać miłość matki do dziecka i miłość chłopca do 
dziewczyny czy męża do żony. To pozwala na odróżnienie miłości bezinteresownej 
(pomimo), od miłości warunkowej (ponieważ). Dziecko na miłość matki nie musi 
zasługiwać, ta miłość jest symbiotyczna, głęboka. Matka potrafi kochać całkowicie 
bezinteresownie (pomimo). To samo może dotyczyć osób wyjątkowo dojrzałych, 
świętych. Natomiast małżonkowie, narzeczeni muszą ciągle na miłość zasługiwać, 
pielęgnować, starać się. Zwyczajnie miłości ludzkie, małżeńskie są uwarunkowane 
właśnie stopniem wzajemności., w pewnym sensie zasługiwania. Kocham cię 
ponieważ …. ponieważ masz takie zalety, takie cechy, tak postępujesz, jesteś dla mnie 
źródłem radości i szczęścia, jestem w stanie, jestem gotów ci to dobro oddać. Tu 
znaczenie woli jest aż nadto oczywiste. Można do tych sytuacji odnieść słowa 
Wyspiańskiego z Wesela „mogliby wiele mieć, żeby tylko chcieli chcieć”.  

Inne nieco, podobne pytanie dotyczy bezinteresowności. Czy człowiek  
w miłości nie oczekuje „nagrody”?, Czy w ogóle człowiek jest zdolny do absolutnej 
bezinteresowności”38? Nietsche nazwał takie myślenie, że miłość może być 
nieegoistyczna „okropną bzdurą”39. Jego zdaniem miłość jest zawsze egoistyczna. Ale 
Nietsche ze względu na założenia swojej filozofii się mylił. Świadczą o tym tysiące 
postaci z historii i hagiografii. Miłość z natury jest relacją do kogoś i dla kogoś.  

Ale oczywiście nie każdy jest do takiej miłości zdolny. Już Platon próbował 
odpowiadać na to pytanie stwierdzając, że heroiczna postać miłości jest rzadkością  
i że nie można jej żądać od przeciętnego człowieka”40. A czy człowiek w miłości nie 
oczekuje jednak, poza wyjątkami, jakiejś nagrody, odpłaty? Czy w pewnym sensie 
każda miłość nie jest „amor mercenarius”, za coś, sprzedajna? Augustyn wprowadza 
w tym miejscu subtelne rozróżnienie: a mianowicie „merces” i „praemium”, co 
odpowiada „zapłata” w sensie wynagrodzenia i „nagroda” jako zapłata wyższego 
rodzaju – odwzajemnienie, wdzięczność. Zapłatą-nagrodą miłości jest sama osoba 
miłowana (praemium dilectionis est ipse dilectus)41. Nedoncelle mówi krótko „Każdy 
kochający pragnie być kochany… każda miłość znajduje przynajmniej jakieś 
minimum rekompensaty”42.  

 
                                                
36 Por. K. Wojtyła, dz. cyt., s. 78. 
37 W. Szewczyk, Miłość jako… art..cyt. s. 95.  
38 J. Pieper, dz. cyt. s. 71. 
39 Tamże, s. 103 
40 Platon, Fajdros, Warszawa PWN 1958, s. 87; cyt za J.Pieper, dz. cyt., s.116 
41 Augustyn, Enarrationes In Psalmos, 118, 22, K.L. 37,1563, cyt. za: J. Pieper, dz. cyt., s. 106.  
42 M. Nedoncelle, Wartość…, dz. cyt. s. 41. 
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- Promocja (czyli chcenie dobra dla osoby kochanej i jego 
realizowanie) 
W handlowym rozumieniu słowo ‘promocja’ łączy się znaczeniowo z obniżką 

cen w supermarketach. W odniesieniu do osoby oznacza zawsze podniesienie, 
przesunięcie wyżej, awans.  

Etymologicznie promocja oznacza od łac. Promovere - posuwać do przodu, 
poruszać, ulepszać.  

Nedoncelle pisze: „JA, które kocha przede wszystkim pragnie istnienia „TY”, 
rozwoju „TY”. A więc w miłości nie wystarczy – „czuję, odczuwam, pragnę, 
przeżywam; ale potrzebne jest - „chcę, postanawiam, decyduję się, jestem gotowy 
podejmować działania dla ciebie. Miłość jest percepcją, ale także inwencją”43. 

Według klasycznego zwrotu, sformułowanego już w starożytności przez 
Arystotelesa, a przyjętego powszechnie w filozofii chrześcijańskiej (m.in. przez św. 
Tomasza): Kochać - to „chcieć dobra dla drugiej osoby” (amare est velle alicui 
bonum)44. A więc miłość – to konkretna troska, staranie o dobro, rozwój, szczęście 
kochanej osoby.  

To pragnienie i realizowanie szczęścia drugiej osoby zakłada: 
- afirmację jej istnienia. „Jak to dobrze, że jesteś, że istniejesz”; źródłem tej 

egzystencjalnej afirmacji istnienia drugiej osoby jest swoiste zdumienie, że 
istnieje inny człowiek, do którego odczuwam wyjątkową bliskość, jako osobę 
‘która widzi sprawy podobnie jak ja’, ‘jak my’. Człowiek uszczęśliwiony tym 
odkryciem, z zachwytem jak Adam do Ewy w raju wykrzykuje – „jak to dobrze 
że jesteś, że jestem, że jesteśmy”. 

- akceptację osoby kochanej taką jaka ona jest - „widzę u ciebie i cenię głównie dobre 
cechy”; 

- konkretne działania zmierzające zapewnienia drugiej osobie trwałego psychicznego 
wspierania, obiektywnego pomagania i subiektywnego poczucia zadowolenia - 
„jak to dobrze, że zawsze mogę na ciebie liczyć”. 
E. Kant, w swoim formalistycznym stylu wyraził zdaniem - „kochać bliźniego to 

znaczy chętnie wypełniać wszelki wobec niego obowiązek”45 Miłość jest „czynnym 
zainteresowaniem się życiem i rozwojem tego, kogo kochamy. Jeśli nie ma tego 
czynnego zainteresowania, nie ma miłości”46.  

Ale doświadczenie miłości to również afirmacja istnienia tego, który kocha – 
„jak to dobrze, że ja jestem”. Jak zaznacza Pieper „człowiek dopiero dzięki 
‘potwierdzeniu’ przez miłość innego człowieka dochodzi do tego, że „istnieje” w 
pełni”47 Stąd mówimy o kimś, że rozkwita dzięki miłości. „Istnieję, cieszę się moim 
istnieniem ponieważ wiem, czuję, że kocham i że jestem osobą kochaną”. Stąd miłość 
jako doznanie, jako obdarzanie bardzo mocno wiąże się ze świadomością osobistego 
istnienia, jego sensu i radości.  

Co więcej jeszcze - afirmacja, promocja osoby doznana w miłości umożliwia 
uniwersalność afirmacji otoczenia, świata osób i rzeczy, z wewnętrznym poczuciem – 
„jak wspaniale, że wszystko istnieje”.  

                                                
43 M. Nedoncelle, Wartość miłości i przyjaźni, dz. cyt., s. 96. 
44 Tomasz z Aquinu, Summa Theologica II, 27,2.  
45 E. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, PWN Warszaw 1972, s. 153. 
46 E. Fromm, O sztuce miłości, Wyd. Rebis, Poznań 2000, s. 37. 
47 J. Pieper, dz. cyt, s. 39. 
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„Serce które kocha - mówił Goethe - nie może czuć nienawiści do żadnego 
człowieka”. Podobnie Dante mówi o Beatrycze „gdy się ona zjawiła… nie pozostawała 
we mnie krzta nienawiści”48.  

 
 
Osób 
Rozumienie miłości, jak wspomniano wcześniej, jest ściśle związane z 

koncepcją człowieka. Jeśli bowiem człowiek jest tylko materią (materializm), albo 
całokształtem stosunków społecznych (komunizm), albo tylko lub głównie wolnością 
(liberalizm), to oczywiście rozumienie miłości będzie się zamykać w ramach takich 
cząstkowych ujęć. V. Frankl nazywa takie cząstkowe ujęcia - tylkoizmami49 Pełne 
rozumienie miłości jest możliwe jedynie w ramach personalistycznej, integralnej 
koncepcji człowieka jako istoty bio-psycho-socjo–duchowej, jako osoby. Według 
koncepcji personalistycznej: 
- wartość i godność każdego człowieka, która jest dla każdego fundamentalnie taka 

sama, tkwi w nim samym, w jego wnętrzu; w tym, że jest człowiekiem;  
- osoba ludzka nie może być traktowana nigdy jako przedmiot ani narzędzie, ale jako 

cel i podmiot; 
- osobie ludzkiej przysługują niezbywalne prawa, tzn. nikt ani jednostka, ani państwo 

tych praw nie może odebrać; 
- osoba ludzka jest skierowana „ku” i „dla”, ku innym osobom. Egzystencję ludzką 

określają w zasadniczy sposób nie jego odniesienia do świata rzeczy, ale relacje 
międzyosobowe, a więc pomiędzy człowiekiem i człowiekiem oraz człowiekiem 
a Bogiem. Podstawą tych relacji jest relacja miłości; 

- osoba ludzka ma walor niepowtarzalny i nadrzędny względem wszystkich wartości 
materialnych, struktur ekonomicznych, społecznych, państwowych.  
Warto, podsumowując Nedoncelle’a określenie miłości podkreślić, że chociaż 

preferuje on rolę woli w miłości, to jednak nie pomija innych, wielorakich jej 
wymiarów – począwszy od doznań zmysłowych poprzez wielorakie przeżycia 
emocjonalne, z etycznymi i religijnymi włącznie.  

 
 
Zakończenie 
Czy i jak przywrócić, wzmocnić znaczenie woli w relacjach miłości? 
 
Ośmielę się wskazać trzy sugestie: 

- odkryć na nowo znaczenie dawanego w relacjach międzyosobowych „słowa”, 
,,obietnicy”, przyrzeczenia, a szczególnie głębokie znaczenie, podjętej wobec 
Boga i bliskich, przysięgi małżeńskiej, zarówno w warstwie treści w niej 
zawartej, jak też w jej symbolice (obrączka); 

- docenić znaczenie kompetentnego poradnictwa, terapii, mediacji. Z mojego 
doświadczenia mogę przytoczyć pewne sugestie. Gdy przychodzi w kryzysie 
jedno z małżonków, proponuję zaproszenie drugiego i przybycie razem. 
Wzmacniam ich wspólne przybycie tego typu zdaniem – to dobrze, cieszę się, 
że przybyliście razem, ponieważ to świadczy o tym, że macie obydwoje dobrą 
wolę, żeby poradzić sobie z problemem i ulepszyć wasze małżeństwo. To jak 

                                                
48 Dante, Życie nowe, PIW, Warszawa 1960, s. 19. 
49 V. Frankl, Homo patiens, PAX, Warszawa 1984, s. 8-10; por. K. Popielski, Psychologia egzystencji. 
Wartości w życiu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009. 
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będzie dalej, zależy od Was samych i naszej współpracy tutaj w ciągu kilku 
(5–ciu) spotkań. Gdy będzie wysiłek waszej dobrej woli to możliwe są cuda, a 
jeśliby tej dobrej woli brakło, to nawet cuda nie pomogą. I tak zaczyna się 
terapeutyczna praca. W czasie kolejnych spotkań często stawiam trzy pytania: 
co czujesz (co przeżywasz) w związku z analizowanymi treściami; co o tym 
myślisz i co chcesz z tym zrobić. To trzecie - na co się decydujesz, na ile jesteś 
osobą otwartą na kompromis, porozumienie, pojednanie, - jest zawsze 
najtrudniejsze i zarazem najważniejsze.  

- docenić znaczenie poświęcanego czasu. A Mc. Ginnis w „Sztuce miłości” pisze: „O 
hierarchii wartości człowieka najlepiej świadczy to, ile czasu poświęca 
poszczególnym zajęciom. Ludzie sprawdzający się w miłości niekoniecznie 
muszą się wyróżniać uczuciowością, natomiast wyróżniają się pod względem 
czasu poświeconego partnerowi”50.  
A to ile czasu poświęcamy komuś to sprawa i serca i ponawianej decyzji woli.  

                                                
50 A. Mc Ginnis, dz. cyt., s. 208. 
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Niekochane pokolenie. Anatomia bólu 
 
 
Utwór literacki nie jest prostym odzwierciedleniem rzeczywistości wobec niego 

zewnętrznej, trudno byłoby uznać za prawdziwą tezę, że portret Emmy Bovary z 
powieści Flauberta przynosi odpowiedź na pytanie o postawy kobiet, a portret 
Stanisława Wokulskiego z powieści Prusa – o postawy mężczyzn w 2. poł. XIX w. 
Równie fałszywie brzmi teza, że w Moralności pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej 
znajdziemy portret typowej rodziny początku XX w. Jednak każdy z przywołanych 
wyżej, powstałych na przestrzeni półwiecza utworów mówi o problemach, przed 
którymi stało tamto pokolenie, o jego troskach, niepokojach, dylematach,  
o przewartościowywaniu postaw.  

W prozie inicjacyjnej, w filmach podejmujących problem wkraczania 
młodzieży w dojrzałe życie, w przedstawieniach teatralnych schyłku XX i początku 
XXI w., podobnie jak w Pani Bovary, Lalce i Moralności pani Dulskiej, znajdziemy 
odzwierciedlenie niepokojów młodego pokolenia. Jaki obraz samych siebie znajdują 
w literaturze ci spośród nastolatków, którzy czytają, chodzą do kina lub teatru? Kim 
jest dzisiejszy zbuntowany chłopak, kim pogrążona w rozterkach młodziutka 
dziewczyna? Jaki jest stan ich duszy? Jakie władają nimi emocje? Jakimi kierują się 
wartościami? Jakie doświadczenia decydują o ich duchowej, biograficznej  
i generacyjnej tożsamości? Jakie są problemy współczesnych nastolatków? Przed 
jakimi stoją dramatami?  

Niniejszy szkic koncentruje się na zjawiskach wywołujących zaniepokojenie, 
utworach obrazujących dramatyczny rozkład wartości i wskazujących na szereg 
niepokojących zjawisk składających się na panoramę współczesności. Nie są to 
zjawiska odosobnione, przeciwnie, 

obecne w rzeczywistości społecznej, powszechnie dyskutowane ogniskują 
zainteresowanie opinii publicznej. Sztuka nie może odejść od tego, czym żyje jej 
odbiorca – prowadzi to bowiem do jej alienacji i w konsekwencji odrzucenia jako 
zbędnego balastu. Sztuka musi dawać świadectwo czasu, musi podejmować problemy, 
którymi żyją współczesne pokolenia – tak było zawsze w dziejach ludzkiej kultury, 
zawsze, jak głęboko w przeszłość sięga ludzka pamięć. 

 
1. Rozkład toposu rodziny, dekonstrukcja ról rodzicielskich  

i opiekuńczych 
 
Sztuka inicjacyjna eksploruje rozległe sfery erozji, zniszczenia i destrukcji, 

obrazuje niszczący wpływ rodzinnego domu na młodego, dojrzewającego człowieka. 
Jest to dom, który charakteryzują: chłód emocjonalny, skazanie na samotność dziecka 
czy nastolatka nawet w sytuacjach granicznych, szczególnie w obliczu ciężkiej choroby 
i śmierci (Oskar i Pani Róża Erica Emmanuela Schmitta, Po tamtej stronie śmierć 
Marii Nurowskiej, Długa lekcja i Co słychać za tymi drzwiami? Ewy Ostrowskiej, 
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Dokąd wracają latawce, Stopniowanie nieregularne oraz Ogrody Marii Borowej, 
Chcę żyć! Marliese Arold), brak akceptacji czy wręcz całkowite emocjonalne 
odepchnięcie, niekiedy fizyczne odrzucenie (Niemy śmiech Heidi Hassenmüller), 
niekiedy wręcz na różne sposoby manifestująca się nienawiść rodziców do 
dojrzewających dzieci (Coraz mniej milczenia Marty Fox, Odlot na samo dno Jany 
Frey). Nienawiść ta zyskuje szczególnie dramatyczny wymiar w sytuacji 
przedwczesnej ciąży – tak jest w powieści Jany Frei Bez odwrotu i Marty Fox 
Magda.doc. Rozkład rodziny widać w takich powieściach jak Rodzina Penderwicków 
Jeanne Birdsall, Upadki Anne Provoost, Prawda czy wyzwanie Anniki Thor, 
Przetrwać w Nowym Jorku Jima Carrolla, Zuch Edmunda White’a, Szczury i wilki 
Grzegorza Gortata. 

W literackim obrazowaniu sposobu postrzegania rodziny w prozie inicjacyjnej 
zarówno ilościowo, jak jakościowo dominują obrazy ilustrujące jej erozję, destrukcję i 
patologię, utwory, w których związki rodzinne mają charakter budujący, jak ma to 
miejsce w cyklu powieści Małgorzaty Musierowicz, to zjawiska o charakterze 
niszowym. Można powiedzieć, że ukształtowana w ciągu dziesięcioleci prawidłowość 
polegająca na ukazywaniu w literaturze młodzieżowej rodziny skupionej wokół 
względnie precyzyjnie określonych wartości została zastąpiona – i jest to tendencja 
narastająca na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat – prawidłowością odwrotną: 
dominują obrazy przepełnione nihilizmem, goryczą, a rodzina ukazywana jest jako 
siła niszcząca bezbronną młodą psychikę. Niezależnie od tego, do jakiego stopnia 
proza inicjacyjna poddaje się tendencjom do epatowania odbiorcy zjawiskami 
patologicznymi, rzeczywistość w niej ukazana ma oczywiste odniesienia do sytuacji 
względem literatury zewnętrznej, do realnego życia i zjawisk w nim występujących. 
Więcej: właśnie media, eksplorujące rozkład, upadek i sensację, wywierają na 
odbiorcach komunikatów wrażenie, że cała współczesność utkana jest z patologii, 
zatem tego rodzaju obrazy nie mogą pozostać niezauważone przez sztukę. 

Odrębną sprawą jest problem seksualnego wykorzystywania dzieci przez ich 
rodziców. Podejmuje to zagadnienie Canty Glass we wstrząsającej, „pisanej przez 
życie”, opartej na faktach opowieści Skrzywdzona. Z mrocznym, przerażającym losem 
dziewczynki kontrastuje dedykacja: „Mojej rodzinie – za Waszą miłość, cierpliwość  
i zrozumienie”. Właśnie na przecięciu tych dwóch głosów: metatekstu i tekstu 
właściwego, rozpina się rozdzierająca bólem historia doświadczeń molestowanej, a 
właściwie gwałconej dziewczynki. O ile adresat Skrzywdzonej nie jest przez Canty 
Glass jasno określony, o tyle Heidi Hassenmüller swoją powieść Dobranoc, słonko 
kieruje bezpośrednio do rąk młodego czytelnika. Daje w niej poruszający obraz nie 
tylko ojca-zwyrodnialca, również matki, uczestniczki domowej tragedii, i samej 
młodziutkiej dziewczyny, wkraczającej w życie z traumą najbardziej upokarzających 
doświadczeń. Podobny charakter ma Kato tata. Nie-pamiętnik Halszki Oper, 
wstrząsający obraz rodzinnej przemocy, której doświadcza dziewczyna 
wykorzystywane seksualnie przez ojca przy pełnej milczenia postawie matki, 
zastraszanej i bitej. Ogrom cierpień wzmaga dotkliwa samotność: znikąd nie ma 
pomocy, milczy szkoła, milczy Kościół.  

Podobne tematy podejmuje dramat inicjacyjny, zarówno polski, jak europejski. 
Andrzej Piekaczyński w dramacie Zabić was to mało ukazuje sceny katowania córki 
przez ojca, który gasi na jej ciele papierosa, nie pozwala skorzystać z toalety, parzy 
wrzątkiem. W Młodej śmierci Grzegorza Nawrockiego pojawia się ojcobójstwo,  
a w sztuce Pawła Sali Od dziś będziemy dobrzy – samobójcza śmierć wychowanka 
zakładu poprawczego wywołana perspektywą powrotu do rodzinnego domu. Tego 
rodzaju tendencje obecne są w dramaturgii europejskiej, przede wszystkim 
niemieckiej.  
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Powracają te motywy w filmach – zarówno tych kierowanych do nastoletniej, 
jak i przeznaczonych dla dorosłej widowni. W opartym na faktach filmie Barry’ego 
Levinsona Uśpieni (1996) czterech dorastających chłopców, umieszczonych za 
szczeniacki wybryk w domu poprawczym, jest brutalnie bitych, poniżanych  
i wykorzystywanych seksualnie przez bezlitosnych strażników. Trauma, jakiej chłopcy 
doznali, jest tak wielka, że po wielu latach, już jako dorośli mężczyźni, nie potrafią 
oprzeć się wszechwładnej żądzy zemsty. Podobny problem podejmuje film reżyseria 
Clinta Eastwooda Rzeka tajemnic (2003), zrealizowany na motywach powieści 
Dennisa Lehane'a. Spośród trzech chłopców, bawiących się na jednej z ulic 
robotniczej dzielnicy Bostonu, jeden zostaje porwany przez podstarzałych pedofilów, 
umieszczony w piwnicy i przez kilka dni gwałcony. Zdarzenie to na zawsze 
determinuje losy całej trójki, wszyscy stali się ofiarami gwałtu – jeden bezpośrednio, 
dwóch pozostałych musi dźwigać brzemię winy zaniechania, braku reakcji i pomocy: 
nie zapobiegli nieszczęściu. Jeden z bohaterów mówi pod koniec filmu: „Wszyscy 
byliśmy w tej piwnicy”. Podobny, w jakimś sensie interwencyjny charakter ma obraz 
Joanny Kerns W obronie naszych dzieci (2003) – oparta na faktach historia matki 
uniemożliwiającej wykorzystanie seksualne dziecka pedofilowi, który już zdążył 
nawiązać kontakt z jej młodziutką córką. 

Brutalność przemocy skierowanej przeciw młodemu bohaterowi nabiera 
szczególnej drastyczności, gdy w roli katów występują najbliżsi. Taka sytuacja ma 
miejsce w filmie Harry’ego Bromley’a Davenporta Ptaszek w klatce (2001), osnutym 
wokół autentycznej historii dziewczynki dręczonej przez zapadającego na chorobę 
psychiczną ojca: Katie, stale zamknięta w pokoju, przywiązana do krzesła, 
maltretowana psychicznie i fizycznie przez ojca nie znajduje wsparcia w matce, 
całkowicie zdominowanej przez ojca. Tylko instynkt Lee Tamahori (1994) to film 
nowozelandzki, opowiadający o domowej przemocy i seksualnym wykorzystywaniu 
nastolatki. Fakt, że temat ten został podjęty nie tylko w amerykańskiej i europejskiej, 
ale również w nowozelandzkiej produkcji filmowej, dowodzi powszechności zjawiska. 
Lee Tamahori opowiada o życiu współczesnych Maorysów, nowozelandzkich 
tubylców, ale na plan pierwszy wysuwa się samobójcza śmierć trzynastoletniej 
dziewczynki, cynicznie wykorzystanej seksualnie przez przyjaciela domu. Rozpad 
rodziny i unicestwienie wartości tradycyjnie reprezentowanych przez starsze 
pokolenie, od wieków przekazywanych pokoleniom młodszym, to właściwie lejtmotyw 
dzisiejszego kina. W Małej Odessie Jamesa Gray’a (1994) ojciec wyrzeka się jednego z 
synów, drugiego, młodszego, bije w okrutny sposób, staje się jego katem. Zarzuca mu, 
że nie szanuje ojca; mały Reuben rzuca mu w twarz pytanie: „A czy twoja kochanka 
cię szanuje?”. 

Nawet jeśli – jak w Historii przemocy Davida Cronenberga (2005) – widz jest 
uwodzony scenami rodzinnej sielanki, pięknej i niemal żywcem wywiedzionej  
z tradycji dziewiętnastowiecznej prozy młodzieżowej, sekwencje te to tylko pozór, 
powierzchnia, pod którą kryją się dramaty i rany – wzorowy ojciec okazuje się 
dawnym przestępcą, na próżno uciekającym od przeszłości, człowiekiem małym, 
słabym i podłym. I znowu sytuacja znana z powieści, teatru i filmu: młody chłopak 
zostaje nagle pozbawiony zakorzenienia, wiary, punktów orientacyjnych, wartości 
dających trwałe oparcie. Rozkład tradycyjnego toposu ojcostwa ujawnia także film 
Mikaela Håfströma Zło (2003), gdzie ojczym nastoletniego bohatera staje się tyranem 
i katem domowników, niszczy podstawy wrażliwej młodzieńczej osobowości, zabija 
rodzące się człowieczeństwo. 
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Rozpad domu wynika w dużej mierze z kryzysu tradycyjnie rozumianego 
ojcostwa i macierzyństwa. Podejmuje ten problem Andriej Zwiagincew w pełnym 
odniesień biblijnych filmie Powrót. Ojciec jest tu jest topicznym ojcem 
wywiedzionym z przekazów biblijnych, ojcem-prawodawcą, surowym i wymagającym, 
a jednocześnie synem-odkupicielem. Film Andrieja Zwiagincewa jest przypowieścią  
o współczesnym ojcu i jego trudnych relacjach z synami; o synach pozbawionych 
ojcowskiego wsparcia. Dramat ojca wynika z miłości do synów, miłości, która – jak  
w Gnoju Kuczoka – objawia się w surowości i jakby odepchnięciu własnych dzieci.  

Filmowe portrety matek również ujawniają erozję topoicznych wzorców 
osobowościowych. Nowozelandzki Deszcz (2001, reż. Christina Jeffs) to przejmujący 
obraz rodzinnego rozkładu, stopniowego, prowadzącego na skraj katastrofy 
zobojętnienia matki. Choć realizowany w pastelowej tonacji, zgodnie z techniką 
impresjonistyczną, choć unikający jednoznacznych ocen moralnych, film jest w 
gruncie rzeczy nasyconym tragizmem studium kobiecego, a zarazem dziewczęcego 
zewu krwi. Narracja prowadzona jest konsekwentnie z pozycji trzynastoletniej 
dziewczynki, która spędza z rodzicami wakacje w nadmorskim domu letniskowym. 
„Tato zbudował ten dom dla mamy. Taki kawałek raju – powiedział”. Raj stopniowo 
zamienia się w piekło. Matka nawiązuje romans z przyjacielem domu; zanim ojciec 
cokolwiek dostrzeże, zanim zrozumie, że tragiczne zdarzenia już nabierają tempa, 
wszystko starannie rozpozna zbuntowana, pochmurna trzynastolatka. 

 Kultura ukazuje kryzys ojcostwa na wielu płaszczyznach: społecznej, 
psychologicznej i kulturowej. Osłabienie lub zerwanie więzi z własnymi dziećmi 
wynika z utraty tożsamości, wycofania z życia rodzinnego, ucieczki w pracę i alkohol, 
rozkładu moralnego, uwikłania w zdrady i przestępstwa (Nazwij to snem, 1999, reż. 
Lynne Ramsay). Syn nie może już iść – jak głosił Józef Mączka w słynnej pieśni – 
„starych ojców naszych szlakiem”, bo szlak prowadzi ku nicości. Balzak powiedział 
kiedyś: „Ucinając głowę Ludwikowi XIV Republika ucięła głowy wszystkim ojcom”.  

Jeśli drzwi rodzinnego domu stają się bramą piekieł, nic nie przyniesie otuchy. 
Topos domu sięgnął bruku. Młody człowiek dotknąwszy samego dna lęku i 
upokorzenia zostanie kaleką na całe życie, nigdzie nie znajdzie miejsca, które mogłoby 
być dla niego świętą przestrzenią dobra i miłości. Będzie wiecznym tułaczem. Żeby 
choć mógł wygnańcem, ale nie – można być wygnańcem jedynie z raju, z miejsca, 
gdzie panowały pospołu prawda, piękno i dobro. Wygnaniec ma w raju swoje 
korzenie, wygnaniec tęskni. Tułaczowi nawet nadzieja tęsknoty jest obca, bo każda z 
dróg życia prowadzi znikąd donikąd.  

 
2. Od przyjaźni do nienawiści 
 
Pozbawiony oparcia w środowisku domowym nastolatek, zanim stoczy się 

moralnie i psychicznie, próbuje uciekać w alkohol i narkotyki. Podejmują te problemy 
Ilse Kleberger (Rozmowy nocą), Christiane F. (My, dzieci z dworca ZOO), Jim 
Carroll (Przetrwać w Nowym Jorku), Jana Frey (Odlot na samo dno), William S. 
Burroughs (Ćpun), Barbara Rosiek (Pamiętnik narkomanki), Anna Onichimowska 
(Hera, moja miłość, Lot Komety). Przedstawione w tych utworach analizy 
współczesności niosą diagnozę zdecydowanie mroczną: rozpadowi domu towarzyszy 
rozkład przyjaźni, która mogłaby dawać i w dawniejszej literaturze zawsze dawała 
poczucie bezpieczeństwa. Międzyludzkie więzy oparte na prawdziwych i trwałych 
podstawach młody bohater współczesnej prozy bardzo często musi – podobnie jak 
obraz szczęśliwego domu – „między bajki włożyć”, uznać za romantyczny mit.  
W ponowoczesnym świecie, w którym współczesny nastolatek wzrasta, nic nie jest 
trwałe i stabilne: ani prawdy, ani normy moralne, ani międzyludzkie relacje. Liczne i 
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bolesne są literackie dowody nietrwałości współczesnych związków międzyludzkich. 
Pozostawanie w tych związkach przypomina błądzenie po omacku w labiryncie 
pozbawionym jakichkolwiek wskazówek i punktów odniesienia.  

Niespodziewana destrukcja związku przychodzi nagle, grupa zamiast dawać 
oparcie – staje się źródłem klęski, depresji, w końcu przyczyną załamania i moralnego 
upadku bohatera. Rozkład więzi jest irracjonalny, nie daje się ani przewidzieć, ani 
usprawiedliwić, ani wytłumaczyć, ani opanować. Nic nie wskazuje na to, że zdrową 
tkankę opanowuje nowotwór. Candy, tytułowa bohaterka powieści Kevina Brooksa, 
stacza się na dno nędzy – zagubiona, zdezorientowana, pogrążona w krańcowej 
rozpaczy znajduje „pocieszyciela”, który najpierw ją uwodzi, potem staje się jej katem. 

 
Iggy powiedział, że towar się skończył, a on jest spłukany i nie ma na następne 

działki… ale że jest jeden gość, jego kumpel, któremu się podobam… i że wszystko, co 
muszę z nim zrobić, to spędzić z nim kilka godzin, a potem dostanę dość kasy, żeby 
sobie kupić wszystko, czego potrzebujemy… czego ja potrzebowałam… […] Po czymś 
takim nic już nie zostaje – powiedziała cicho. – Pieniądze się kończyły, musiałam 
robić przysługi kolejnym kolegom Iggy’ego, potrzebowałam coraz więcej prochów, 
coraz więcej kasy, robiłam coraz więcej przysług… po krótkim czasie straciłam 
poczucie rzeczywistości. Robiłam, co musiałam… Zamieszkałam w tym zasranym 
pokoiku, w dzień pracowałam na ulicy, w nocy w agencjach… tylko po to, żeby nie 
zwariować…1 

Nikt z dawnych przyjaciół nie wyciągnął pomocnej dłoni, nikt nie szukał, gdy 
dziewczyna zniknęła, nie pisał listów, nie próbował wyciągnąć z otchłani zła. Topos 
przyjaźni utracił swą pierwotną oczywistość, a to niesie skutki daleko wykraczające 
poza granice codziennego bólu – podważa wiarę w stabilność postawy moralnej 
człowieka. Konsekwencje są zatrważające: skazanego na samotność młodego bohatera 
ogarnia egzystencjalny lęk.  

Akcja powieści Stefana Casty Gra w śmierć osnuta jest wokół losów 
piętnastoletniego chłopca. Gdy wraz z przyjaciółmi w czasie ferii wielkanocnych 
wyrusza na wycieczkę w leśne głusze, by obserwować gody ptaków, zostaje przez nich 
bestialsko pobity, poraniony i pozostawiony bez pomocy na niechybną śmierć w 
mękach i samotności. Przyjaciele zamieniają się w oprawców. Kaźń młodziutkiego 
Kima opisana jest w najdrobniejszych detalach. Bohater-narrator nie wie, czy 
makabryczne pobicie było wynikiem jakiegoś przypadkowego zbiegu okoliczności, 
upojenia alkoholem, który spowodował lawinowe narastanie agresji i uśpienie 
mechanizmów samokontrolnych, czy przeciwnie: miało charakter zaplanowanej, 
przemyślanej i starannie, nieledwie teatralnie odegranej egzekucji. Przyczyna agresji 
zawsze się znajdzie – chłopak odmówił palenia papierosów, ale tak naprawdę nie  
o papierosy chodziło, lecz o zło, tym potężniejsze, że irracjonalne. Cierpienie 
uszlachetniało bohaterów Amicisa, Molnára, Makuszyńskiego, Lindgren… Kaźń 
młodego chłopaka w Grze w śmierć upokarza i odziera z godności. Pobity, przypalany 
żywym ogniem, oblany moczem, dźgnięty nożem jest jak niepotrzebna stara zabawka, 
wyrzucona razem z innymi śmieciami na wysypisko odpadów. W tej apokaliptycznej 
scenie nikt już nie jest człowiekiem – bezsensowne zadawanie cierpienia wyrzuca 
młodocianych katów poza granice człowieczeństwa, ale też poza tą granicą sytuuje ich 
ofiarę. 

Po takim doświadczeniu człowiek do końca życia nie wyzwoli się z objęć 
upiornego, zwierzęcego lęku. Wszystko staje się płynne i niepewne – życie i śmierć, 
                                                
1 K. Brooks, Candy, tłum. A. i M. Urban, Poznań 2008, s. 192. 
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dobro i zło, przyjaźń, miłość i nienawiść. Ta niepewność i płynność wynikają z 
zakwestionowania godności ludzkiej jako niekwestionowanej wartości 
człowieczeństwa, tej samej godności, o którą konsekwentnie upominali się Marc 
Twain, Charles Dickens (Dawid Copperfield), Johana Spyri, Janusz Korczak, Astrid 
Lidgren… Czy jednak dziś można mówić o jakimkolwiek porządku wartości, jeśli u 
źródeł doświadczeń nastoletniego bohatera leży zakwestionowanie wartości 
człowieka, zakwestionowanie samego człowieczeństwa? 

Problem szkolnej przemocy nabiera szczególnego wymiaru, gdy nastolatek 
prześladowany jest nie przez jednego z rówieśników, lecz przez działający na terenie 
szkoły czy internatu gang, młodzieżowa mafie, terroryzującą uczniów, działająca przy 
milczącym lub jawnym wsparciu nauczycieli. Tak jest w Czekoladowej wojnie 
Roberta Cormiera. Bohater powieści, Jerry Renault, dotknięty niedawną śmiercią 
matki, przerażony postawą ojca, musi przeciwstawić się szantażowi szkolnej mafii i 
presji nauczycieli. Przeciwstawienie się złu, czysto intuicyjne, wynikłe z odruchowej 
bardziej niż intelektualnie umotywowanej niezgody, kosztuje chłopaka 
niewyobrażalnie wiele. Mafia nastolatków nie waha się bowiem przed stosowanie 
metod faszystowskich, szczuciem, zastraszaniem, biciem, torturami; spirala przemocy 
wciąga wszystkich, kto się buntuje, skazany jest na unicestwienie. Wraca ten problem 
w filmie Mikaela Håfströma Zło (2003), opowiadającym analogiczną historię szkolnej 
przemocy, szczucia, niszczenia młodszego kolegi przez chłopców starszych, 
tworzących szkolną mafię. Jak u Cormiera, mafia ta działa perfekcyjnie  
i profesjonalnie, niszcząc, zadając cierpienia, upokarzając uczniów – przy pełnej 
milczącej aprobaty postawie nauczycieli. Nauczyciele są tu zakładnikami uczniów, dla 
własnej wygody, dla utrzymywania w szkole „porządku”, dla dobrej zewnętrznej 
reputacji nie podejmują żadnych działań, by faszystowskie metody, którymi 
młodzieżowa mafia terroryzuje środowisko, w jakimkolwiek stopniu choćby tylko 
złagodzić czy napiętnować. Jak w Czekoladowej wojnie Cormiera, jak w powieści 
Konzaburo Oë Zerwać pąki, zabić dzieci, zło w omawianym filmie jest dla młodego 
bohatera wyzwaniem; podejmuje to wyzwanie, choć za zwycięstwo moralne 
przychodzi mu zapłacić bardzo wysoką cenę. Właśnie ten moralny heroizm najwyższej 
próby, te podejmowane w całkowitym osamotnieniu próby przeciwstawienia się złu  
w imię jakichś nieokreślonych, nienazwanych racji, bliskich Kantowskiej koncepcji 
imperatywu kategorycznego, niepoddającego się racjonalizacji, stanowiącego jednak 
fundament człowieczeństwa, stanowią o moralnej sile utworów literackich  
i filmowych. Ciemności, które kryją ziemię, pozwalają dostrzegać jasne strony 
młodzieńczego buntu, niezgody nastolatka na zastany świat, jego prawa, na postawy 
otaczających ludzi – i rówieśników, i rodziców, i wychowawców. W tym heroicznym 
buncie i poprzez ten bunt ujawniają się najbardziej wzniosłe cechy młodego wieku, 
zakotwiczone w romantycznej tradycji literackiej. 

Heidi Hassenmüller w powieści Czarne, czerwone, śmierć przedstawia dzieje 
chłopa, który próbując wyrwać się z piekła publicznego ośmieszania i prześladowań 
wpada w środowisko skinheadów i neonazistów. Podobne problemy porusza Anne 
Provoost w powieści Upadki. Jej młody bohater w czasie letnich wakacji na południu 
Francji próbuje rozszyfrować skrywaną starannie, sięgającą czasów wojny tajemnicę 
niedawno zmarłego dziadka, który prawdopodobnie zadenuncjował Żydów 
ukrywających się w pobliskim klasztorze. Mimowolnie, niepostrzeżenie chłopak sam 
wchodzi na drogę wytyczoną przez nazistów – z grupą przyjaciół dla „rozrywki”  
i zabicia czasu prześladuje arabskich imigrantów. Cena, jaką za to przyjdzie mu 
zapłacić, jest niewyobrażalna, tak jak niewyobrażalna jest otchłań zła, które 
przypuszczalnie wyrządził jego dziadek.  
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Zdarza się że przemoc rówieśnicza prowadzi młodych bohaterów w mroczną 
sferę szaleństwa. Sztuka współczesna poddaje analizie tragiczne zdarzenia, które 
wstrząsnęły światem. Sprawa honoru, przeznaczony dla młodej widowni dramat Lutz 
Hübner, oparty jest na dokumentalnej rekonstrukcji autentycznej zbrodni, której 
dokonało dwóch arabskich chłopców na swoich szkolnych koleżankach. 
Dokumentalny charakter ma również Halo Nazi Hübner. Kompozycja dramatu 
przypomina Rozmowy z katem Moczarskiego: w jednej celi spotykają się kat i ofiara, 
współczesny niemiecki neonazista i młody gastarbeiter. W kolejnym opartym na 
faktach dramacie, Amoku Thomasa Freyera, utrzymanym w technice strumienia 
świadomości, pojawiają się – niczym w Kartotece Różewicza – najpierw 
nieuporządkowane sceny z dzieciństwa i okresu dojrzewania nastolatka, potem 
wstrząsający obraz strzelaniny w szkole, w czasie której chłopak zabija szesnaście 
osób, na koniec popełnia samobójstwo.  Do tych samych zdarzeń nawiązuje Słoń Gus 
Van Santa (2004), uhonorowany Złotą Palmą w Cannes. Obraz przedstawia oparte na 
faktach dramatyczne zdarzenia: dwóch licealistów strzałami z karabinu maszynowego 
zabija kilkanaście osób, koleżanki, kolegów, wychowawców. Film przedstawia jeden 
dzień z życia zwyczajnej, amerykańskiej szkoły w Columbione. Chłopcy kupują broń 
przez Internet, następnie drobiazgowo przygotowują plan zbrodni i realizują go  
z zimną krwią. Reżyser stawia pytanie o motywy, jakie licealistami kierowały, o świat 
przeżyć dzisiejszego nastolatka. Nie wskazuje źródeł zła, pozostają one 
niesprecyzowane, niedookreślone, jak zwykle w tego rodzaju tragediach, o których co 
pewien czas donoszą media. 

Pokolenie nastolatków żyje w pustym świecie, rozpaczliwie podejmuje próby 
znalezienia znaków orientacyjnych. Znajduje punkty złudne, wywodzące się ze sfer 
antywartości, bo oferowane przez środowiska oferujące uproszczoną, czarno-białą 
wizję świata, w którym obowiązuje może wątpliwa, budząca lęk, początkowo nawet 
opory, ale jednak jakaś hierarchia wartości, pod każdym względem lepsza od 
wywołującego niepokój chaosu. Bez tej hierarchii niepodobna kierować własnym 
życiem, nawiązywać z innymi kontaktów, rozumieć samego siebie. Nagle to 
nieokiełznane, szaleńcze życie, w którym nie można było już ufać rodzinie 
(Hassenmüller), szkole (Greene), Kościołowi (Carroll), za sprawą ideologii 
nazistowskiej (Provoost, Hassenmüller) czy jakiejkolwiek innej (Thorstad) staje się 
wolne od prześladowców, proste, pozbawione konieczności podejmowania wyborów. 
Tak wygląda w młodocianym wydaniu scharakteryzowana niegdyś przez Ericha 
Fromma „ucieczka od wolności”. 

 
3. Seks wyzwolony 
 
Lektura inicjacyjnej prozy wspomnieniowej dowodzi, że nastąpiło wyraźne 

obniżenie wieku inicjacji seksualnej do początku okresu dojrzewania – tak że 
seksualne współżycie nastolatków staje się normą. Dwa przykłady – pierwszy  
z polskiej, drugi – z obcej prozy autobiograficznej. W obu wspominający narratorzy 
opowiadają o seksualnych doświadczeniach rówieśników, nie można więc zarzucać 
twórcom dążenia do autokreacji czy – mówiąc językiem współczesnej młodzieży – 
szpanowania własną przeszłością i wczesnymi doświadczeniami erotycznymi 
(Romans licealny Piotra Zaremby, Zuch Edmunda White’a). Dla nastolatka 
współżycie seksualne jest zwyczajną, nawet nie rytualną, po prostu tuzinkową 
czynnością, która nie wymaga ani specjalnego nastroju, ani specyficznych 
przygotowań, ani nawet miłości. Erotyzm nastolatków chodzi innymi niż miłość 



                          ISSN 2082-7067    3(3)2010 KWARTALNIK NAUKOWY  

drogami. Ewa z Panny Nikt Tryzny, córka bogatego przedsiębiorcy, potrzebuje do 
szczęścia tzw. mocnych wrażeń; dostarcza ich szaleńcza jazda motocyklem i latanie na 
lotni. Ewie to nie wystarcza, poszukuje więcej: tropem bohaterów Roberta Musila 
(Niepokoje wychowanka Törlessa) w erotyce szuka ekscytujących doznań. Znajduje 
też – znowu jak bohaterowie Musila – wyrafinowaną przyjemność w uwalnianiu 
instynktu dominacji, w sadomasochistycznych zabawach polegających na fizycznym  
i psychicznym znęcaniu się nad rówieśniczką oraz poddawaniu się tego rodzaju 
praktykom.  

Eric-Emmanuel Schmitt rozpoczyna Pana Ibrahima i kwiaty Koranu 
zdaniem: „Kiedy skończyłem jedenaście lat, rozbiłem swoją świnkę i poszedłem na 
dziwki”. Wizyta jedenastolatka w domu publicznym jest ekscytująca, ale nie wywołuje 
zdziwienia prostytutki. Ten sam motyw korzystania przez bardzo młodego chłopca z 
usług prostytutki powraca w cytowanej już powieści Edmunda White’a Zuch. Inicjacja 
erotyczna nie jest - jak w niegdysiejszej prozie – kluczowym czy choćby istotnym, 
znaczącym, ważnym wydarzeniem w życiu młodego człowieka, przeciwnie: jest 
doświadczeniem oczywistym, epizodem, który – niczym choroby wieku dziecięcego – 
po prostu się przechodzi. Przejście to, mające przecież dalekie odniesienia do 
obrzędów określanych mianem rite de passage, stanowić może jedynie dotkliwy 
kłopot dla nastolatki. 

Dowodzi tego kierowany do młodej widowni film Moja siostra (reż. Catherine 
Breillat, 2001) – dwunastoletnia nadmiernie otyła, pogrążona w kompleksach Anais 
mówi do swojej piętnastoletniej siostry, odważnie wkraczającej w życie seksualne: 
„Wolałabym, żeby nie było pierwszego razu, żeby żaden facet się do mnie nie dowalił, 
żeby mnie rozprawiczyć. Okropnie się denerwuję, ale kiedyś trzeba to zrobić. 
Najlepiej z kimś, kogo się nie zna”. Starsza, Elena, domyśla się, co Anais ma na myśli: 
uniknięcie uczuć, zobowiązań, zbędnego balastu emocji. „Rozdziewiczenie” ma być 
jak zabieg dentystyczny: szybko, sprawnie, bez komplikacji i bez skutków ubocznych. 
Dziewictwo jawi się tu jako przeszkoda w normalnym toku życia, pewnego rodzaju 
defekt, który należy usunąć. To zjawisko wcześniejszej w zbiorowym portretowaniu 
nastolatków nieobecne. Szczególnie drastyczny portret młodego pokolenia przynosi 
film Larry’ego Clarka Dzieciaki (1995). Jego bohaterowie, dwunasto- czternastoletni 
nowojorczycy, „pokolenie deskorolki”, spędzają czas na pozornie beztroskich 
zabawach: palą papierosy, upijają się, biorą narkotyki, uprawiają seks. Jeden z 
nastolatków, Telly, postanawia na jednej z alkoholowych imprez „zaliczyć” jak 
najwięcej dziewic. Nie byłoby żadnego problemu, gdyby nie… perspektywa zarażenia 
wirusem AIDS. Tylko perspektywa choroby może wzbudzić w tytułowych 
„dzieciakach” zaniepokojenie. Nie ma w ich życiu miejsca na edukację, rozwój 
zainteresowań, prawdziwą przyjaźń, uczucia, na nic, co głęboko ludzkie. Skrajnie 
nihilistyczna i hedonistyczna postawa młodego pokolenia nowojorczyków jest, być 
może, przerysowana, ale przecież nie pozbawiona realnych punktów odniesienia do 
rzeczywistych sytuacji i opcji życiowych nastolatków. Trudno wyrokować o postawach 
młodego pokolenia na podstawie filmów i utworów literackich przecież nie przez 
młode pokolenie tworzonych; równie jednak trudno uznać, że tego rodzaju postawy są 
całkowitą fikcją, że nie znajdują odniesień do pozaliterackiej i pozafilmowej 
rzeczywistości społecznej. 

Nastolatki jako bohaterowie utworów literackich i filmowych poszukują 
intensywnych doznań erotycznych, znajdują je równie łatwo jak narkotyki i alkohol, 
uprawiają seks bez żadnych zobowiązań i uczuć, bez duchowych oczekiwań  
i psychicznego zaangażowania, bez miłości, nawet bez nadziei, że miłość kiedyś,  
w jakimś dającym się przewidzieć momencie albo choćby poza horyzontem 
przewidywań, pojawi się i dojrzeje, bez wierności, bez odpowiedzialności. 
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Odpowiedzialność, miłość, wierność, nadzieja...  – takie pojęcia nie pasują do nowych 
dekoracji, do scenerii utkanej z przędzy ulotnych wrażeń.  

Znamienne we współczesnej prozie dla młodzieży jest także i to, że współżycie 
seksualne inicjują nie chłopcy, lecz dziewczyny, to one okazują się stroną dominującą 
i bardziej obeznaną z arkanami ars amandi. One inicjują pieszczoty, one odważnie 
przekraczają granice intymności. Aktywność erotyczna dziewcząt ma niewątpliwe 
źródło we współczesnych ruchach feministycznych, w tym w bardzo wyraziście 
formułowanych poglądach, zgodnie z którymi dziewczę ciche i nieśmiałe, które  
w uśpieniu oczekiwało na księcia, co budząc pocałunkiem otwierał bramy szczęścia 
we dwoje, są owocem męskiej dominacji i ukształtowane zostały przez społeczeństwo 
patriarchalne, stąd też współczesna dziewczyna, współczesna nastolatka ma być 
zaprzeczeniem Śpiącej Królewny: pełna inwencji i inicjatywy dominuje nad 
partnerem. 

 
4. „Czy mam odwagę poruszyć Wszechświat?” 
 
Plakat z takim pytaniem umieścił w swojej szkolnej szafce Jerry Renault, 

uczeń jednej z amerykańskich szkół średnich, bohater Czekoladowej wojny Roberta 
Cormiera.  

Rozpad domu, unicestwienie więzi przyjacielskich, w końcu alienacja seksu i 
kres romantycznego wyobrażenia miłości – wszystko to powoduje, że zbiorowy 
portret literacki młodego pokolenia jest minorowy. Oczywiście, jak dowodzą utwory 
literackie co najmniej od początku XIX w. kolejne młode generacje przeżywały 
poczucie odrzucenia, niezakorzenienia, niezrozumienia; jednak proza kierowana 
bezpośrednio do młodych odbiorców, nawet jeśli o tym pisała, przedstawiała jakieś 
drogi wyjścia, podsuwała pomysły zaradzenia, dawała podstawy wiary w sens 
indywidualnego heroizmu, trwania przy różnie nazywanych i określanych 
wartościach, które miały moc porządkowania życia. 

Dzisiejsze pokolenie nie ma takich wartości, nie ma punktów odniesienia. Jest 
introwertyczne i owładnięte skrajnymi emocjami. Brak oparcia połączony z emocjami 
daje efekt w postaci cierpienia. Nastolatki, których wspólnym doświadczeniem jest 
świadomość destrukcji świata, stawiają fundamentalne pytania o sens życia i sens 
cierpienia. Próbują coś z własnym cierpieniem zrobić. Kasia, jedna z bohaterek Panny 
Nikt Tryzny, twierdzi, że świat jest „śmierdzącą sadzawką”. Ból egzystencjalny, 
którego doświadcza, jest dla niej źródłem twórczości: „Talent to żywa rana, którą 
ciągle trzeba rozdrapywać i rozdrapywać, […] bo się zagoi”. Czytają książki, które 
mogłyby być ozdobą wielu świetnych bibliotek. Mają swoje wielkie pasje – nie tylko 
gry komputerowe, narkotyki, alkohol i seks wypełniają ich dni, nie tylko szczenięce 
wygłupy. Jeden z bohaterów książki Johna Greena „kolekcjonuje” ostatnie zdania, 
jakie wypowiedzieli przed śmiercią wielcy ludzie; te porozrzucane, nieskładne, 
pochodzące z różnych ust myśli rzucają przejmujące światło na pozornie beztroskie 
życie młodzieży. Szkoła, do której uczęszczają, bywa okrutna, pełna 
zdemoralizowanych nauczycieli, których łączy jedna cecha: podłość (Cormier, 
Gortat); ale bywa też prawdziwą szkołą życia, wystarczy jeden nauczyciel, by obudzić 
uczniów z marazmu i acedii, wywołać ferment intelektualny.  
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Egzamin końcowy: „Jakie jest najważniejsze pytanie, na które muszą 
odpowiedzieć sobie istoty ludzkie? Staranie przemyśl wybór pytania, a następnie 
przeanalizuj, jak islam, buddyzm i chrześcijaństwo próbują na nie odpowiedzieć”2. 

 
Przy różnych okazjach – rozmowach powieściowych bohaterów, 

przypadkowych skojarzeniach, wygłupach przy alkoholu igrach komputerowych – ta 
kwestia wraca, staje się przedmiotem dociekań i sporów. Nastoletni bohaterowie 
formułują wiele takich „najważniejszych pytań, na które muszą odpowiedzieć sobie 
istoty ludzkie”, pytań, które dotykają ontologicznej istoty bytu, czasem szukają na nie 
odpowiedzi, drążą to, co niepokoi, co nie pozwala traktować życia jako 
powierzchownej przygody. Gdy tragizm osiąga pełnię, gdy zdarzenia ujawniają 
ciemną stronę życia, gdy tytułowa Alaska ginie w wypadku samochodowym (nie 
wiadomo, czy to nieszczęśliwy zbieg okoliczności, czy samobójstwo młodziutkiej 
dziewczyny, która w swoim krótkim życiu zdążyła doświadczyć rozkoszy i cierpień 
niegdyś zarezerwowanych dla wieku dojrzałego), nauczyciel wraca do tematu 
zadanego uczniom w formie egzaminu końcowego. Z perspektywy śmierci dziewczyny 
refleksje i przemyślania, przedtem lakoniczne, zyskują szczególny wymiar. 

 
- Przypominacie sobie zapewne, że zapytałem was, z jakim najważniejszym 

pytaniem muszą zmierzyć się ludzie i jak trzy tradycje religijne, które badamy w tym 
roku, radzą sobie z tym pytaniem. Takie było pytanie Alaski. 

Ciężko dysząc, chwycił się krzesła i podniósł z niego, a potem napisał na 
tablicy: Jak wydobyć się z tego labiryntu cierpienia? 

- Zostawiam to pytanie na resztę semestru – powiedział – ponieważ każdy, kto 
kiedyś w swoim życiu zgubił drogę, odczuł na własnej skórze ważkość tego problemu. 
W którymś momencie wszyscy podnosimy wzrok i uświadamiamy sobie, że 
zgubiliśmy się w tym labiryncie3. 

 
W labiryncie wartości, postaw, wyborów, wzorów postępowania, pytań 

egzystencjalnych, na które samotnie trzeba szukać odpowiedzi, pośród uproszczonych 
modeli życia – zgubiło się całe pokolenie. Dorosły odbiorca tych książek – kimkolwiek 
jest: pedagogiem, wychowawcą, bibliotekarzem, rodzicem, rzeczoznawcą 
rozpoznającym najnowsze trendy literackie, przypadkowym czytelnikiem 
zmierzającym na ukos po tytułach i autorach, zatroskanym wychowawcą – może się 
na pokolenie nastolatków oburzać, negować jego styl życia i twierdzić, że obecność w 
rękach nastolatków większości omawianych tu tytułów dowodzi nihilizmu kultury, że 
rozpada się kanon literacki i nie ma już punktów oparcia, dzięki którym można by 
wychowawczo formować nastoletnich czytelników, „urabiać” ich na spadkobierców 
kształtowanego od pokoleń człowieczeństwa. Ten sam dorosły może jednak 
przypomnieć sobie, że parę dziesiątków lat wcześniej na jego własnym pokoleniu 
zaważyły doświadczenia hippisów, że młodzieńcze ideały zaprowadziły wielu z nich na 
bieszczadzkie odludzia, gdzie do dziś niegdysiejsze dzieci-kwiaty wiodą spokojny  
i szczęśliwy żywot z dala od cywilizacji i polityki, za to w harmonii z naturą. Buszujący 
w zbożu Salingera, niegdyś kultowa powieść hippisów, zbłądził pod strzechy i od 
półwiecza budzi w zbuntowanych, zagubionych, trzaskających drzwiami i gryzących 
z bólu palce nastolatkach wrażliwość moralną i poczucie odpowiedzialności za własną 
postawę i podjęte decyzje.  

                                                
2 J. Green, Szukając Alaski, przeł. A. Sak, Kraków 2007, s. 87 – 88. 
3 Tamże, s. 189. 
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Niezależnie od ocen, czytelniczych reakcji i refleksji trudno nie zdawać sobie 
sprawy, że świat, który nastolatkom cierpienie zafundował, świat rozpadających się 
międzyludzkich związków, zdrad, przemocy, rozpanoszonego zła, rozkładu wartości, 
świat unicestwionego domu i wyalienowanego seksu – jest spuścizną nie ich, lecz 
naszego pokolenia. I to my własnym życiem, nie książkami, przekazaliśmy im do 
naśladowania wzorzec zniekształconego przez nas samych człowieczeństwa. 
Pierwszoplanowym zadaniem sztuki, szczególnie zadaniem literatury nie jest ani 
dostarczanie rozrywki, ani belferskie wskazywanie wzorów życia godziwego, lecz 
roztrząsanie prawdy; nam, dorosłym, pozostaje nadzieja, że prawda ta okaże się 
oczyszczająca. 

 
5. Niekochane lektury 
 
O ile proza obyczajowa ukazuje w ogromnej swej części obrazy destrukcji 

młodego pokolenia, rozdzierające obrazy rozkładu rodziny i związków przyjacielskich, 
wolnego od miłości erotyzmu, sceny bólu i przemocy, o tyle literatura fantastyczna, 
powszechnie przez młode pokolenie czytana, niesie ziarno nadziei, pozwala wierzyć  
w trwałość wartości, do których pokolenie to tęskni. I właśnie – paradoksalnie – te 
lektury, w których młody bohater broni porządku moralnego lub ten naruszony 
porządek przywraca,  są niekochane przez starsze pokolenie, od wieków skore do 
wytaczanie przeciw fantastyce najcięższych oskarżeń. 

Kazimierz Króliński przed osiemdziesięciu laty przestrzegał przed baśniami, 
które, jak twierdził, „wkraczają w dziedzinę seksualną, albowiem królewicz zazwyczaj 
kocha się w królewnie”. „Fantaści – grzmiał Króliński – wyolbrzymiają zjawiska 
przyrody do rozmiarów cudu, stwarzają niesamowity, tajemniczy świat dobrych i 
złych demonów w postaci roślin, spróchniałych wierzb, dziur w ścianie, cieni 
przedmiotów itp. Do Wojtusia Porazińskiej przemawia kałuża wody na podłodze, 
rozsypane klepki cebrzyka, kiecki w skrzyni, iskierka w popielniku, nić pajęcza na 
stosie poduszek – słowem z każdego kąta wyziera doń jakaś tajemnicza złowroga 
twarz, jakieś straszydło. […] Jaki żołnierz będzie kiedyś z chłopca, który się boi 
własnego cienia, boi się nocy i samotności?”4. By nie dopuścić do skarlenia ludzkiego 
gatunku, trzeba za radą Królińskiego wszystkie te dziwy i cudaczności wrzucić w 
otchłań oceanu na pożarcie dzikiej zwierzynie, bo „miliony młodych serc” winny 
czytać takie książki, „które by zachęcały do wytrwałej, codziennej pracy dla dobra i 
chwały Najjaśniejszej naszej Rzeczpospolitej”5.  

Kilkadziesiąt lat po Królińskim Wiesław Osterloff faszystowskie obozy 
koncentracyjne wywodził z… dziecięcej lektury Grimmów, którą mieli być 
przesiąknięci młodzi Niemcy; dowód niepodważalny znalazł Osterloff w historii Jasia 
i Małgosi: Hänsel jako kandydat do Hitlerjugend wespół z Fräulein Gretel dokonują 
zbrodni niesłychanej na Bogu ducha winnej Babie Jadze. „»Hintertreppenliteratur«  
w najgorszym wydaniu: naiwna intryga, motyw zemsty, okrucieństwa, gruboskórnego 
podstępu, z nieodzownym happy endem połączonym prawie zawsze  
z wyrafinowanym aktem odwetu. Gotowy scenariusz wulgarnego filmu, obliczony na 
niewybredny gust widzów szukających niezdrowych podniet wśród tajni i mroków 
najniższych złóż duszy ludzkiej; oto czym mogą być owe baśnie, w których motywem 

                                                
4 K. Króliński, Braki i niedomagania naszej literatury dla dzieci i młodzieży [w:] tegoż, O książce dla 
dziecka, Stanisławów 1927. Cyt. za: J.Z. Białek, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918 – 1939, 
Warszawa 1979, s. 351. 
5 Tamże, s. 353. 
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przewodnim jest nieustannie zemsta. Przez fabułę ich przewija się zbrodnia i mord, 
nieprzerwane pasmo krwi, okrucieństw i wyrafinowany sadyzm. Naiwny realizm w 
opisywaniu aktów zbrodni, znęcania się czy tortur rozbudza fantazję dziecka w 
najnieodpowiedniejszym kierunku, dreszczykiem perwersji wypaczając ją zbyt 
wcześnie”6. Jędrzej Śniadecki kilkadziesiąt lat przed Królińskim grzmiał: „Powieści 
naszych piastunek i służebnic są albo bez sensu o jakichś królach i królowych, albo co 
gorzej o upiorach i strachach lub o dziadach i babach, co dzieci jedzą […]. A tak dzieci, 
które powinny czuć uszanowanie najgłębsze na widok sędziwego starca lub litość na 
widok ubogich dzieci, drżą ze strachu na samo ich wspomnienie”7.  

Ileż zniewag musiał znieść Charles Perrault, autor słynnych Bajek Babci Gąski, 
mieszczących w sobie perły tej miary co Czerwony Kapturek czy Kopciuszek! Leibniz 
pisał o nich zjadliwie, a Sainte-Beuve kpił: „Ten biedny Perrault cofnął się do 
dzieciństwa i oto opowiada nam historyjki zasłyszane od mamki!”8. Zgorszony 
Ludwik XIV, na którego dworze przebywał Perrault, wyrzucił pisarza z Wersalu. 
Wcale nie lepszy los spotkał C.S. Lewisa, wybitnego chrześcijańskiego filozofa  
i pisarza, autora Opowieści z Narnii. Zarzucano mu świętokradztwo: oburzenie 
współczesnych wywołało ukazanie Chrystusa pod postacią zwierzęcia (lwa). Na nic 
tłumaczenie, że Baranek Boży to zwierzę nie tylko z krwi i kości, również z tradycji. 
Prawdą jest, że przez określenie „Baranek Boży” Biblia parabolicznie nawiązuje do 
ofiar Starego Testamentu. Ale ikonografia? Tu już paraboli nie ma, są za to 
przedstawienia dosłowne, z realnym, pełnym dostojeństwa wizerunkiem zwierzęcia. 
Wydawałoby się, że lew wyżej w hierarchii niż baran stoi, najwyżej w baśniowym 
bestiarium, więc jemu właśnie ten zaszczyt należy, by ucieleśniać Boską postać.  
C.S. Lewisa łączyła głęboka przyjaźń z Tolkienem. Opowieści z Narnii są polemiką z 
zawartą w trylogii o Drużynie Pierścienia wizją świata i człowieka. To był imponujący 
rozmachem dyskurs dwóch wielkich indywidualności i dwóch wielkich chrześcijan na 
temat losu i powołania człowieka, jego drogi ku śmierci, sensu życia, doświadczania 
zła, powołania. Inną jest sprawą, co z Lewisa i Tolkiena zrobiła kultura popularna: 
ekranizacje strywializowały treści głębokie, sfera odniesień mitologicznych (nie tylko 
greckich, także staroislandzkich, staroangielskich, skandynawskich) oraz symboli 
chrześcijańskich skarlała, zdegradowana do roli rezerwuaru obiegowych, powszechnie 
zrozumiałych motywów. 

Ludwig Wittgenstein, wielki brytyjski logik, jeden z największych filozofów 
naszych czasów, pisał w słynnym Traktacie…: „Sens świata musi leżeć poza nim. […] 
Albowiem wszystko, co się dzieje i faktycznie istnieje, jest przypadkowe. To, co czyni 
je nie-przypadkowym, nie może znajdować się w świecie, gdyż wtedy byłoby 
przypadkowe”9. Z tezy Wittgensteina wynika, że szukający prawdy człowiek, by 
podołać zadaniu „pasterzowania Bytowi” (określenie Heideggera), musi sięgać ku 
temu, co jest poza światem. Pomocna w tym zawsze, od najpierwotniejszych czasów, 
była wyobraźnia. To za jej sprawą zrodzone zostały rytuały i epifanie, ona dała 
dystans do determinujących rzeczywistość praw i zasad, dystans do naszej własnej 
ludzkiej kondycji i naszego losu. Tak było od początków człowieczeństwa, od ludzkiej 
kolebki – tej wielkiej, zbiorowej, sięgającej pomrocza dziejów, i tej maleńkiej, bo 

                                                
6 W. Osterloff, Kryminalistyka i bajki Grimma. „Odrodzenie” 1946, nr 19. Wyd. cyt.: Beniaminek czy 
podrzutek? Głosy o literaturze dla dzieci i młodzieży, wybór tekstów H. Boelawska, Warszawa 1982, s. 
9-10. 
7 J. Śniadecki, O fizycznym wychowaniu dzieci, 1822. Cyt. za: I. Kaniowska-Lewańska, Literatura dla 
dzieci i młodzieży do roku 1864. Zarys rozwoju, wybór materiałów, Warszawa 1973, s. 309. 
8 Cyt. za: J. de Trigon, Historie de la littérature enfantine, Paris 1950, s. 19. 
9 L. Wittgenstein, Tractatus-Logico-Philosophicus, teza 6.41. Cyt. za: M. Heller, Podróże z filozofią w 
tle, wybór i oprac. M. Szczerbińska-Polak, Kraków 2006, s. 191. 
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indywidualnej, odnoszącej się do naszego jednostkowego trwania. Człowiek  
w dzieciństwie ludzkości tworzył mity i baśnie, szukając, jakby za podpowiedzią 
Wittgensteina, odpowiedzi na pytanie o to, co czyni nasze życie „nie-przypadkowym”; 
we własnym, jednostkowym dzieciństwie człowiek baśni słucha, czyta je lub ogląda i 
bezgranicznie im wierzy. Najczęściej wraca do nich w dojrzałym wieku, by znaleźć 
odbicie swej sytuacji egzystencjalnej w źródle dziecięcych wiar, gdy prawda, dobro i 
piękno jaśniały w krystalicznej postaci, a pytanie o naszą własną kondycję, nasze 
jestestwo, nasz wspólny los prowadziły do najprostszych, jasnych, pełnych światła 
odpowiedzi. 

Powrót do motywów, toposów i obrazów, które były podstawą mitów i baśni, 
ale i podstawą wielkich systemów religijnych, do tych samych wyobrażeń – to wyraz 
dążenia do zgłębienia prawd, które nigdy nie mogą zostać do końca określone. 
Dlatego na różnych poziomach sztuki odnajdujemy pozornie to samo: walkę dobra ze 
złem, odrzucenie, cierpienie, samotność, miłość i śmierć. Jakże blisko Siódmej 
pieczęci Bergmana do średniowiecznych legend i pierwotnych mitów! Wyobraźnia 
jest tak stara, jak stara jest narracja i religia. Alternatywne światy są zaproszeniem do 
Wittgensteinowego poszukiwania logiki w pozbawionym logiki świecie. Tak jest u 
Philippa Pullmana (Mroczne materie), J.K. Rowling (Harry Potter), Neila Gaimana 
(Księga cmentarna). Lektura tych powieści każe szukać tego, co po 
Wittgensteinowemu „nie-przypadkowe”, co przekształca Chaos w Kosmos.  

Tej właśnie logiki Wszechświata szukają bohaterowie opowieści i filmów 
fantasy. Zwykle mają do wykonania jakieś zadanie, polegające na przywróceniu 
zakłóconej równowagi aksjologicznej. Żeby to jednak uczynić, muszą zrozumieć, 
dlaczego i w jaki sposób równowaga ta została zachwiana, muszą poznać gorzki smak 
zła. Tak dzieje się w przypadku czwórki rodzeństwa z filmowych adaptacji Kronik… 
Lewisa, dzieci ze Złotego kompasu, Froda i jego Drużyny Pierścienia z adaptacji 
trylogii Tolkiena. Wyjście z realności umożliwia spotkanie z Transcendencją, 
rozpoznanie praw, które rządzą dobrem i złem, pozwala rozpoznać etyczne 
nacechowanie ludzkich postaw i wyborów. Bo świat jest za blisko, za naocznie, za 
codziennie, byśmy mogli dostrzec jego logikę w chaosie przypadków. Trzeba, niczym 
wedługlądając w obraz, cofać kroki dla zyskania perspektywy. Tej perspektywy 
potrzebuje bardziej nastolatek niż żyjące w świecie wyobraźni dziecko – ono, jedynie 
ono nie zna granic między różnymi poziomami bytu, może więc przemieszczać się 
między rzeczywistością przypadku i nad-rzeczywostością sensu, na wskroś 
przenikając logikę życia.  

Jaki jest sens bytowania nastolatka w literackich przestrzeniach światów 
możliwych? Poza czystą radością lektury - jest jakiś pożytek z obcowania z utworami, 
które, jak grzmiała Orzeszkowa, „bujają samopas po niebie, piekle i ziemi” i „pokazują 
za prawdę, co tylko bajką być może”? Wydaje się, że utwory te ukazują Wszechświat 
nie w stanie pogłębiającego się chaosu, lecz w postaci samodualnej, czyli 
samowyjaśniającej się. Nie trzeba go tłumaczyć poprzez aprioryczne struktury, które 
dziś, w czasach powszechnego zwątpienia w fundamentalizm, utraciły znamiona 
prawdy. Porządek ten, obejmujący cały Wszechświat, przekłada się również na 
indywidualny ludzki los, który jest przecież częścią kosmicznej rzeczywistości. Tak oto 
wracamy do struktur mitycznych. Lektura fantasy jest nie tylko pustą grą wyobraźni. 
„Tylko od człowieka współczesnego zależy »rozbudowanie« owego bezcennego 
skarbca obrazów, jakie w sobie nosi – rozbudowanie obrazów, aby je kontemplować  
w ich dziewiczości i przyjąć ich przesłanie – pisze Mircea Eliade. – Mądrość ludowa 
wielokrotnie podkreślała znaczenie wyobraźni także dla zdrowia jednostki, dla 
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równowagi i bogactwa jej życia wewnętrznego. Niektóre współczesne języki nadal 
ubolewają nad człowiekiem »pozbawionym wyobraźni« jako nad istotą ograniczoną, 
przeciętną, smutną, upośledzoną. Psychologowie, z C.G. Jungiem na czele, wykazali, 
jak dalece dramaty współczesnego świata wynikają z głębokiego zamącenia 
równowagi psychicznej, tak jednostkowej, jak społecznej, zamącenia spowodowanego 
w dużej mierze przez nasilające się wyjałowienie wyobraźni”10. 

Człowiek poszukujący – by jeszcze raz zacytować Mircea Eliadego – 
„człowiekiem prawdziwym staje się wyłącznie stosując się do nauk dawanych przez 
mity”11. Do jakich mitycznych nauk sięga fantasy? do jakich prawd i jakich przesłań? 
Mity, które porządkują opowieści inicjacyjne utrzymane w poetyce fantasy, mają 
wyjątkowo budujący charakter: dają trwałe podstawy budowania wiary w ikaryjski 
model młodości, model całkowicie opozycyjny wobec dramatycznego obrazu upadku i 
rozkładu, oddawanego w realistycznej prozie obyczajowej.  

W prozie Doroty Terakowskiej mit ten zostaje zinterpretowany jako droga 
ofiary, poświęcenia i cierpienia. Dwumiesięczny Jonyk  został obdarzony 
umiejętnością porozumienia się z Kotykiem, dzięki czemu otwiera się droga do 
ocalenia Cesarstwa Tarota. Musi jednak zapłacić cenę cierpienia: zakuty w dyby 
poddany jest atakowi bestii: „Leżał […] Jonyk  z głębokimi krwawymi śladami 
pazurów na buzi, rączkach, nóżkach, […] głębokie krwawe ślady widniały na całym 
jego biednym ciałku”12. Ewa, bohaterka powieści Tam, gdzie spadają Anioły, od 
przepełnionego cierpieniem Anioła Stróża otrzymuje wykładnię sensu cierpienia, jego 
roli w ludzkim życiu: „Ziemia potrzebuje cierpienia. Inaczej ludzie byliby jeszcze 
bardziej nieczuli i obojętni, niż są. Więc nie płacz, mała Ewo. Cierpienie jest 
potrzebne do przemiany”13. Właśnie cierpienie młodych bohaterów: Ewy, Luelle z 
Córki Czarownic, Agaty z Lustra Pana Grymsa, Jona z Samotności Bogów 
(podobnie jak bohaterek powieści realistycznych Terakowskiej: małej chorej na zespół 
Downa dziewczynki z Poczwarki, kilkunastoletniej Ewy z Ono, seksualnie 
wykorzystanej przez trzech mężczyzn), przywraca równowagę aksjologiczną, jasny 
wymiar dobra. Młodość, w prozie realistycznej często pozbawiona mocnych i trwałych 
punktów odniesienia, staje się mitycznym źródłem nadziei. 

Tak też jest u Pullmana, który obdarza młodych bohaterów zadaniem 
polegającym na przywracaniu porządku aksjologicznego, podobnie przecież  
i w opowieściach Michaela Endego (Niekończąca się historia, Momo), w osławionym 
Harrym Potterze Rowling i w Królowej niewidzialnych jeźdźców Tomaszewskiej, i w 
historiach opowiedzianych przez Tolkiena i Lewisa. Fantasy to resztki dawnego, 
bezbrzeżnego królestwa młodości, tej samej, która kształtowała fundamenty 
światopoglądu Goethego, Byrona i Mickiewicza, młodości, co miała „nad poziomy 
wylatywać”.  

Jeśli fantasy jest ucieczką od świata, jeśli stanowi nowoczesne opium dla 
młodych mas, jest to zjawisko nader budujące: najwyraźniej te młode masy szukają 
czystych wartości, wiary w moc własnego człowieczeństwa. To nie jest podszyta 
rozpaczą ucieczka w hedonizm, nihilizm, to nie szukanie sensacji, obrazów 
społecznego rozkładu i poniżania człowieka legitymizujących młodzieńczy bunt i 
postawę niezgody i pogardy, przeciwnie: poczytność fantasy jako typu utworu 
literackiego, obecność w Sieci dziesiątków tysięcy fanfików fantasy, portali, czatów, 
klubów dyskusyjnych i blogów poświęconych poszczególnym tytułom i całej 
                                                
10 M. Eliade, Sacrum. Mit. Historia. Wybór esejów, wybór i wst. M. Czerwiński, przekł.  
A. Tatarkiewicz, Warszawa 1993, s. 33. 
11 Tamże, s. 114. 
12 D. Terakowska, W Krainie Kota, Kraków 1999, s. 60. 
13 D. Terakowska, Tam, gdzie spadają Anioły, Kraków 2002, s. 287. 
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konwencji gatunkowej, popularność RPG (role-playing game) – wszystko to dowodzi, 
że fantasy jest nie tylko gatunkiem literackim czy filmowym, lecz spontanicznym 
ruchem społecznym, zaspokajającym potrzebę obcowania z tajemnicą w świecie 
tajemnic pozbawionym, wyjałowionym z niepokoju egzystencjalnego, płaskim, 
płytkim i powierzchownym; ruchem zaspokajającym marzenia o młodości, której nie 
więżą dramaty przemocy, rozkładu domu, nienawiści, odrzucenia i osamotnienia. 
Pokolenie nastolatków – paradoksalnie – ujawnia w wyborach lekturowych, 
fascynacjach filmami fantasy, grach RPG – tęsknotę do najprostszych wiar, marzenia 
o niezwykłym, pełnym przygód życia, którego owocem będzie przywrócenie harmonii 
między dobrem i złem. W sferze najgłębszych pragnień i tęsknot, o ile wolno o nich 
wnioskować na podstawie mody czytelniczej, niczym nie różni od swoich 
poprzedników. 
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S. Maria Kwiek 
Poznań 
 
 

RUCH CZYSTYCH SERC 
 
 
Orędzie o czystości serca dziś staje się bardzo aktualne. (…) Tylko czyste serce 

może w pełni miłować Boga! Tylko czyste serce może w pełni dokonać wielkiego 
dzieła miłości, jakim jest małżeństwo! Tylko czyste serce może w pełni służyć 
drugiemu. Nie pozwólcie, aby zniszczono waszą przyszłość. Nie pozwólcie odebrać 
sobie bogactwa miłości. Brońcie waszą wierność; wierność waszych przyszłych 
rodzin, które założycie w miłości Chrystusa. 

/Jan Paweł II, Asunción, 18.05.1988)/ 
 
Jakże często młodzi ludzie z bólem serca piszą tragiczne wyznania: 

„Oglądałem pornografię, która mnie usidliła, … nic dla mnie nie jest już czyste …” 
Jacek.  „Uzależniłem się od telewizora, gier komputerowych, samogwałtu i rozmów 
internetowych…” Paweł. „Jako studentka w klubach zgadzałam się na namiętne 
i wyuzdane pocałunki, nieczysty dotyk, … z czasem poczułam się nikim, śmieciem, 
lalką do całowania i dotykania, …” 

Ola  
„Nie umiałam odnosić się z szacunkiem ani do mojego ciała ani do ciała 

mężczyzny, który mi jasno powiedział: Ja ciebie za bardzo szanuję, żeby się z tobą 
przespać. Ja tego nie chcę. Twoje dziewictwo jest dla męża albo dla Boga”. 

Barbara 
 
„Wydawało mi się, że współżycie z moim chłopakiem, to nic złego … po 

przeszło dwudziestu latach małżeństwa zbieramy bardzo cierpkie owoce 
nieczystości przedmałżeńskiej” 

Matka 
 
Wszyscy ci młodzi ludzie piszący powyższe wyznania znaleźli drogę przemiany 

wewnętrznej. Wstąpili do Ruchu Czystych Serc i odtąd należą do wspólnoty, która 
stara się o to, aby ofiarować swoje czyste serce w małżeństwie lub Bogu w powołaniu 
zakonnym czy kapłańskim albo też wybierając życie samotne z miłości do tych, 
którym chcą służyć.  

Ruch Czystych Serc jest wielotysięczną wspólnotą młodych ludzi, którzy są 
zdecydowani czekać do ślubu z rozpoczęciem współżycia płciowego, aby być dla 
współmałżonka pełnym bezinteresownym darem z siebie samej/samego. Wspólnota 
ta powstała przy redakcji czasopisma Miłujcie się! wydawanego przez Towarzystwo 
Chrystusowe w Poznaniu. Ruch Czystych Serc dokładnie promuje to, o czym nauczał 
Jezus Chrystus: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” 
(Mt 5,8). Decydujący się wstąpić do RCS chcą spełnić w swoim życiu to, co Bóg 
powiedział już w Księdze Rodzaju: „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i 
matkę swoją, łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2,24), 
a Jezus to potwierdził i dodał „Co więc Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela” (Mt 
19,6). Młodzi ludzie wybierają na swojego Przewodnika życiowego Jezusa Chrystusa, 
który staje się dla nich najważniejszym Nauczycielem. Jest dla nich Kimś najbliższym 
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do Kogo przychodzą ze wszystkimi problemami swojej młodości. Z Jezusa czerpią siły 
na wytrwanie w czystości, a jeżeli się to im nie udaje, to poprzez sakrament 
pojednania zaraz po upadku powracają do Boga. Liczą zatem na Boże prowadzenie 
oraz na Boże miłosierdzie. Uczą się patrzeć czysto na siebie oraz innych, ponieważ 
Jezus sam powiedział: „Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę już się w swoim 
sercu dopuścił z nią cudzołóstwa” (Mt 5,28). Przyjmują za prawdę to, że od chrztu 
św. stają się świątynią Boga i już nie należą do samych siebie (1Kor 6,19). Świadomie 
wypełniają prośbę Boga skierowaną przez św. Pawła „wolą Bożą jest wasze 
uświęcenie powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymywać ciało 
własne w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętność, jak to czynią nie 
znający Boga poganie” (1Tes, 4,3-4). Pragną mieć we czci swoje małżeńskie łoże (por. 
Hbr 13,4) 

Wstępujący do RCS rozumieją, że Bóg dając VI i IX przykazania pragnie 
uszczęśliwić oraz uchronić od zła i cierpień każdego człowieka. Jasne zatem jest, że to 
Bóg jako Stwórca staje w obronie każdego człowieka oraz wielkiego daru jakim jest 
płeć, ciało, miłość, małżeństwo, rodzina, wierność, uczciwość małżeńska.  Młodzi 
zdecydowani są ofiarować w dniu ślubu współmałżonkowi nie tylko siebie w darze, ale 
zachowany lub wypracowany dar wstydliwości, intymności, czystości oraz jeśli 
posiadają to i dar dziewiczości. Chcą oni żyć wolni od zranień, podejrzliwości, 
zazdrości, zdrad i krzywd, które często mają swoje źródło w przedmałżeńskich 
kontaktach seksualnych. Są wśród nich tacy, którzy mają poza sobą bardzo bolesne 
doświadczenia seksualne, ale dzięki mocy Chrystusa zostali uzdrowieni z bagażu 
trudnych do udźwignięcia przeżyć. Przyjazna dłoń Chrystusa przeprowadza ich przez 
kolejne przeciwności, które niesie dzisiejszy świat oraz umacnia ich w dobrym. 

Do RCS może wstąpić każdy, kto chce oddać swoje serce Jezusowi, aby On je 
kształtował, oczyszczał i leczył czyniąc je zdolnym do prawdziwej miłości. 

Osoby wstępujące do RCS zobowiązują się wypełniać: 
 Przyrzeczenie niepodejmowania współżycia seksualnego do czasu przyjęcia 

sakramentu małżeństwa i ofiarowania siebie w darze współmałżonkowi. 
 Postanowienie niekupowania i nieoglądania/nieczytania czasopism, 

programów ani filmów o treściach pornograficznych – to zobowiązanie jest 
bardzo ważne szczególnie dla tych, którzy wcześniej mieli kontakt z wytworami 
pornograficznymi. Trzeba tu zdecydowanego, radykalnego zerwania  
z uzależnieniem. Każdy kontakt z pornografią niszczy czystość wewnętrzną 
człowieka i utwierdza go w egoizmie seksualnym. 

 Codzienne spotykanie się z Jezusem na modlitwie i w lekturze Pisma św. – 
zobowiązanie to jest koniecznością, poprzez którą Chrystus może kształtować 
czyste serce. Modlitwa jest mostem łączącym z Jezusem, jest liną, po której Jezus 
może wyciągnąć człowieka z największego bagna. W codziennej modlitwie należy 
powierzać Jezusowi swoje życie, wszystkie swoje sprawy, decyzje, radości, 
osiągnięcia, słabości, upadki czy uzależnienia. On – Lekarz pochyla się nad 
każdym człowiekiem, podnosi go, oczyszcza i czyni wolnym od uzależnień. Jezus 
bierze każdą i każdego z nas w swoje ramiona i uzdrawia. Na to potrzeba czasu  
i wielkiej cierpliwości. Tu ważne będzie ułożenie sobie planu dnia, tak aby mieć 
stały czas na spotykanie się z Panem swojego życia. Trzymanie się tego planu 
wymaga wewnętrznej samodyscypliny, co z kolei wpływa na kształtowanie 
charakteru. Czas spędzany z Jezusem prowadzi do pogłębiania życia duchowego  
i ubogacania wiary. Liczy się tu wytrwałość i zaufanie. Przez lekturę Pisma św. 
poznaje się coraz bardziej Jezusa, co ułatwia okazywanie Mu miłości i zbliżanie się 
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do Niego. Realizowanie tego zobowiązania prowadzi do coraz ściślejszego 
zjednoczenia z Bogiem, którego ukoronowaniem będzie wieczność. Młodzi z RCS 
codziennie odmawiają Modlitwę zawierzenia, wypraszając w ten sposób pomoc 
Jezusa do przeżywania każdego kolejnego dnia. 

 Częste przystępowanie do Komunii św. oraz adoracja Najświętszego 
Sakramentu – zanurzanie swojego serca w oceanie Boskiej miłości Jezusa jest 
nieodzowne do pogłębiania życia wewnętrznego. Nie można dojść do wieczności 
bez częstego karmienia się w pielgrzymce życia Ciałem Chrystusa. Przez trwanie w 
Jego eucharystycznej obecności Jezus sam uczy kochać, uzdrawia i umacnia. To 
od Niego otrzymujemy ten niezwykle cenny dar czystego serca. 

 Regularne przystępowanie do sakramentu pojednania oraz natychmiastowa 
spowiedź św. po grzechu ciężkim – daje doświadczać człowiekowi miłosiernej 
miłości Jezusa. On zawsze przebacza, kiedy z żalem powracamy do Niego. On 
każdą i każdego chce podnieść z grzechu oraz z różnych zniewoleń. Ważna będzie 
tu troska o stałe życie w łasce uświęcającej, którą traci się przez grzech śmiertelny, 
a osłabia się ją grzechami lekkimi. Przy popełnieniu grzechu ciężkiego nie wolno 
zwlekać i należy zaraz korzystać ze spowiedzi św., aby nie trwać w duchowej 
śmierci. Jezus czeka, aby nas podnieść z upadku i uwolnić od grzechu, uzdrowić z 
jego skutków oraz uleczyć z ran niewierności. Korzystanie z sakramentu 
pojednania może utrudniać doświadczenie zniechęcenia. Trzeba walczyć z tym 
odczuciem, bo uleganie mu spowoduje odsunięcie się od Boga i ponowne wejście 
na drogę zła. Zniechęcenie jest przeciwne czystemu sercu. Tu ważne będzie 
bezgraniczne zaufanie do Jezusa i ciągła współpraca z Jego łaską. Droga, która 
prowadzi do wieczności jest wąska i stroma. 

 Systematyczna praca nad sobą - jest nieodzowna w walce o czyste serce. Żyjemy 
wśród ciągłych pokus, nieczystych reklam, propozycji hedonizmu i używania 
świata, które odrywają nas od drogi czystej miłości. W samowychowaniu ważne 
będzie codzienne robienie wieczornego rachunku sumienia, podejmowanie 
postanowień i rozliczanie się z nich przed Jezusem. Praca nad sobą pomaga 
spełniać dobre uczynki i rozwijać w sobie czystą miłość, uczy wierności i 
otwierania się na potrzebujących. Kierowanie sobą to też nauka pokory i 
opanowania w różnych trudnych sytuacjach życiowych, poprzez które wprowadza 
się w swoje serce ład i porządek. Życie bez wewnętrznej dyscypliny powoduje 
uleganie egoizmowi i różnym pożądaniom, rozluźnienie więzi z Jezusem, coraz 
większe grzęźnięcie w grzechach czy nałogach, a w rezultacie – marnowanie 
skarbu wiary i miłości. 

 Umiejętność kontrolowania własnych pobudzeń seksualnych i emocji – jest 
ważna w każdej sytuacji życiowej. Nauka wyciszania napięć seksualnych, unikania 
pożądania czy czuwanie nad emocjami – takimi jak gniew, niezdrowa ciekawość, 
agresja, niechęć, nienawiść czy zazdrość – daje wewnętrzną wolność serca.  

 Unikanie wszystkiego, co uzależnia, przede wszystkim narkotyków, alkoholu  
i nikotyny – jest konieczne przy wyborze Chrystusa, który staje się jedynym 
Panem i najważniejszym Nauczycielem. Tylko On oraz Jego nauczanie czyni 
człowieka w pełni wolnym. Wybór Jezusa na Pana i Króla swojego życia wiąże się z 
pójściem pod prąd temu, co najczęściej oferuje młodzieży dzisiejszy świat. 
Umiejętność odmawiania na propozycje używek jest ważnym aktem woli. Dlatego 
nie można zrezygnować z kształtowania w sobie silnej woli. 

 Dziewczęta dodają postanowienie skromnego ubierania się i nieprowokowania 
u innych pożądliwych myśli czy pragnień – nieskromność w ubiorze, brak 
wstydliwości skłania do nieczystych myśli i nieczystych pragnień. To natomiast 
powoduje, że patrzy się na dziewczynę jak na przedmiot użycia. 
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Do RCS w Polsce wstąpiło już wielu młodych ludzi. Tworzą wielką wspólnotę, 

która daje oparcie i wzajemne umocnienie w pokusach przeciwko czystości. Modlą się 
oni za siebie nawzajem, spotykają się na rekolekcjach, mają swoją Patronkę - Karolinę 
Kózkównę. Ona to oddała życie w obronie czystości oraz dziewiczości i jest na 
dzisiejsze czasy bardzo dobrym wzorem do naśladowania. Niektórzy ze wspólnoty 
RCS rozpoczęli już sakramentalne małżeństwo tworząc wspólnotę Ruchu Czystych 
Serc Małżeństw (RCSM), która  również znajduje się przy redakcji Miłujcie się! Są i 
tacy, którzy poszli drogą kapłańską lub zakonną wychodząc z RCS. Dla wspólnot tych 
czasopismem formacyjnym jest każdy kolejny numer Miłujcie się! Młodzi mogą 
przeczytać różne świadectwa swoich rówieśników, w których opisują oni, jak uratował 
ich z różnych zniewoleń sam Jezus Chrystus. Każdy może znaleźć tam artykuły dla 
siebie. Ostatnie strony są poświęcone młodzieży z RCS, a wcześniejsze RCSM. Istotne 
dla rozwoju życia wewnętrznego są artykuły o zagrożeniach duchowych. Są też 
artykuły, które wiele wnoszą dla budowania wiary i osobowości czytelników. 
Czasopismo wychodzi w nakładzie 200.000 i rozchodzi się również poza granicami 
Polski. Jest tłumaczone na 10 języków, dlatego do RCS wstępują również młodzi 
spoza naszych granic.  

 
Do RCS można wstąpić odmawiając po spowiedzi i po przyjęciu komunii św. 

modlitwę zawierzenia: 
Treść modlitwy zawierzenia  jest następująca: 
„Panie Jezu, dziękuję Ci, że ukochałeś mnie miłością bez granic, która chroni 

od zła, podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany. Oddaję Ci, 
Panie, swoją pamięć, rozum, wolę, duszę i ciało wraz ze swoją płciowością. 
Przyrzekam nie podejmować współżycia seksualnego do czasu przyjęcia 
sakramentu małżeństwa. Postanawiam nie czytać, nie kupować i nie oglądać 
czasopism, programów ani filmów o treściach pornograficznych. (Dziewczęta mogą 
dodać: »Postanawiam ubierać się skromnie i w żaden sposób nie prowokować u 
innych pożądliwych myśli czy pragnień«.) Przyrzekam codziennie spotykać się 
z Tobą na modlitwie i w lekturze Pisma św., w częstym przyjmowaniu Komunii św. i 
adoracji Najświętszego Sakramentu. Postanawiam regularnie przystępować do 
sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i natychmiast podnosić się z 
każdego grzechu.  

Panie Jezu, ucz mnie systematycznej pracy nad sobą, a zwłaszcza 
umiejętności kontrolowania moich pobudzeń seksualnych i emocji. Proszę Cię 
o odwagę w codziennej walce ze złem, abym nigdy nie brał(a) narkotyków i 
unikał(a) wszystkiego, co uzależnia, a w szczególności alkoholu i nikotyny. Ucz mnie 
tak postępować, aby w moim życiu najważniejsza była miłość.  

Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami wiary do samego źródła 
Miłości - do Jezusa. Za sługą Bożym Janem Pawłem II pragnę całkowicie zwierzyć 
się Tobie: »Totus Tuus, Maryjo!«. W Twoim Niepokalanym Sercu składam całego 
(całą) siebie, wszystko, czym jestem, każdy swój krok, każdą chwilę swojego życia. 
Błogosławiona Karolino, wypraszaj mi dar czystego serca. Amen!” 
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O miłości do Boga, aż do męczeńskiej śmierci. 
Kilka słów na temat ikonografii  

Cudu kwiatowego świętej Doroty  
Hansa Baldunda Griena 

 

W roku 1516 Hans Baldung Grien namalował obraz znany jako Cud Kwiatowy 
świętej Doroty1, przedstawiający ostatnie chwile życia wczesnochrześcijańskiej 
męczennicy. Wiadomości na temat życia i śmierci świętej Doroty są bardzo skąpe. 
Wspomina o niej Martyrologium Rzymskie podając, że żyła w Cezarei Kapadockiej, 
zginęła zaś z wyroku namiestnika tej prowincji Suprycjusza2. Najpierw ją torturowano 
a następnie ścięto. Na widok jej niezachwianej wiary, nawrócił się pewien adwokat  
o imieniu Teofil, który także zginął śmiercią męczeńską3. Wydarzenie to, jak się 
przyjmuje mogło mieć miejsce za czasów cesarza Dioklecjana około 284-305 roku.  

Dzieło Hansa Baldunga Griena ukazuje późniejszą wersję hagiografii 
spopularyzowaną w 1275 roku przez autora Złotej Legendy Jakuba de Voragine4, 
który podaje, że pochodząca z zacnego rodu rzymskich senatorów Dorota, w dobie 
prześladowań chrześcijan za cesarza Dioklecjana przeniosła się z Rzymu do Cezarei 
Kapadockiej, gdzie przyjąwszy chrzest postanowiła wyrzec się wszelkich dóbr 
ziemskich i poświęcić życie Bogu. Cnotliwy żywot Doroty oraz jej piękność rozsławiły 
dziewczynę w całej Kapadocji. Możny poganin - namiestnik prowincji Suprycjusz, 
oczarowany jej urodą postanowił ją poślubić. Kiedy dziewczyna odrzuciła jego zaloty, 
mówiąc, że jej Oblubieńcem jest Chrystus, Suprycjusz skazał ją na okrutne i wymyślne 
tortury, usiłując wymusić wyrzeczenie się wiary chrześcijańskiej. Jednak ani morzenie 
głodem w więzieniu, ani biczowanie, ani kamienowanie, ani nawet gotowanie we 
wrzącym oleju5 nie zdołało zachwiać wiary Doroty, która jak relacjonuje Jakub de 
Voragine, miała powiedzieć do swego oprawcy: Czyń mi wszelkie tortury jakie chcesz, 
jestem gotowa znieść wszelkie cierpienie dla miłości mego Oblubieńca Jezusa 
Chrystusa, w którego cudownym ogrodzie czekają na mnie pachnące róże i jabłka6. 
                                                
1 Obraz Hansa Baldunga Griena w literaturze występuje także jako: Ścięcie świętej Doroty, czy 
Męczeństwo świętej Doroty. Został namalowany techniką olejną na desce o wymiarach 78x60,9 cm 
obecnie znajduje się w Národni Galerie w Pradze, nr inwentaryzacyjny 08697. 
2 W różnych wersjach legendy występuje kilka odmian imienia namiestnika Kapadocji: Suprycjusz, 
Saprycjusz bądź Fabrycjusz. 
3 W Cezarei w Kapadocji, rocznica zgonu świętej Doroty, dziewicy i męczennicy. Z wyroku 
Suprycjusza, namiestnika tej prowincji, najpierw dręczono na katowni, potem bito bardzo długo 
pięściami, a w końcu skazano na ścięcie. Na widok jej męczeństwa nawrócił się na wiarę 
Chrystusową młody mówca imieniem Teofil. Zaraz też męczono go okrutnie na katowni, następnie 
ścięto mieczem. Cyt. Za: W. Zaleski, Święci na każdy dzień, Warszawa 2000, s. 81. 
4 J. de Voragine, Legenda Aurea: vulgo historia lombardica dicta, Dresdae – Lipsiae 1846, s. 910-912. 
5 Jak podaje Jakub de Voragine, wielu świadków męczeństwa Doroty nawróciło się, pod wpływem 
cudów, które miały wtedy miejsce. Dorota nie umarła z głodu w więzieniu, bowiem karmili ją 
aniołowie, wrzący olej zaś wydał się jest balsamem. J. de Voragine, op. cit., s. 910. 
6 Quicquit vis, passura sum pro Christo domino et sposo meo, in cujus horto deliciae, et rosas cum 
pomis colligam et laetabor cum ipso aeternum, J. de Voragine, op. cit., s. 911. Suprycjusz skazał 
Dorotę na tortury: została powieszona głową w dół palu, bita, przypalana gorącym żelazem. 
Wiadomości na temat legendy świętej Doroty powiela Piotr Skarga w Żywocie i męczeństwie ś. Doroty 
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Serce Doroty przepełniała miłość do Boga a udręczone torturami ciało zostało 
uleczone. Dziewczyna z każdym dniem piękniała, a namiestnik stawał się coraz 
bardziej okrutny. Ostatecznie wobec kategorycznej odmowy złożenia hołdu 
pogańskim bożkom7, skazał Dorotę na śmierć przez ścięcie. Miało się to stać - według 
relacji Jakuba de Voragine - 6 lutego 288 roku. Kiedy prowadzono Dorotę na miejsce 
kaźni skryba namiestnika – Teofil szydząc z dziewczyny poprosił aby przysłała mu 
owe jabłka i kwiaty z niebiańskiego ogrodu, a był to sam środek srogiej zimy. Dorota 
pomodliła się i nagle stanęło przed nią dziecko z koszem wypełnionym kwiatami  
i owocami. Dorota odesłała je do Teofila, ten nawrócił się i wkrótce podzielił los 
Doroty8. 

Legendarna historia świętej Doroty została zobrazowana przez Hansa 
Baldunga Griena w kilku epizodach.  

W centrum kompozycji znajduje się święta Dorota, której podczas modlitwy 
ukazał się rajski posłaniec z koszem pełnym róż i jabłek. Po lewej stronie to samo 
dzieciątko zdaje się wyciągać Teofila za połę płaszcza z pałacu namiestnika, aby 

pokazać mu kosz z owocami. Naprzeciwko 
klęczącej Doroty stoi ten sam Teofil. W 
wymownym geście rozkłada ręce. W jednej z dłoni 
trzyma złożony kawałek tkaniny. Taki ręczniczek 
lub chusteczka był podręcznym kawałkiem tkaniny 
wykorzystywanym przez skrybów, w swym 
pierwotnym przeznaczeniu służył zapewne do 
ocierania potu, łez, czyszczenia nosa i innych 
praktycznych celów. Z czasem mógł zacząć pełnić 
funkcję tylko ozdobną lub symboliczną. Pojawiająca 
się w sztuce bizantyńskiej chusteczka – encheirion 
służąca Matce Bożej do ocierania łez w scenach 
Ukrzyżowania, Zdjęcia z krzyża lub Opłakiwania, 
może wskazywać na prawdę, że Maryja miała 
aktywny udział w dziele Odkupienia, który 
teologowie określają jako corredemptio i compassio. 
Wśród szat liturgicznych, tak w kościele wschodnim 
jak i zachodnim wymienia się od IX wieku także 

chusteczki służące kapłanowi do ocierania potu9. W kościele zachodnim, służący 
pierwotnie kapłanowi ręczniczek do ocierania potu, przekształcił się w manipularz, 

                                                                                                                                                   
i innych przy niej. Wypisany z xiąg męczeńskich i od Adona, Bedy Uswarda. Cierpieli około R. P. 
230, w którym podaje, że starosta Kapadocji Suprycy nakazał Dorocie oddać pokłon pogańskim 
bożkom a gdy ta odmówiła, skazał ją na tortury, a ona odrzekła: „Świeckiej męki i śmierci nie boją się 
ci, którzy o innych piekielnych a wiecznych mękach wiedzą”. Tedy ją zawiesić i rozciągać na palach 
kazał. A gdy ją drapać i bić zaczęto, rzekła: „Co mię łechcesz? Czyń prędzej co czynić masz, abym 
tego oglądała, którego miłością zajęta, twoich okrucieństwa się nie boję”. Po kilku dniach tortur 
starosta wydał wyrok: Dorotę, zuchwałą dziewkę, która ofiary bogom czynić a przy zdrowiu zostać 
nie chciała, ale śmierci dla jakiegoś Chrystusa pragnęła, skazujemy na ścięcie głowy. P. Skarga, 
Żywoty świętych starego i nowego zakonu, Warszawa 1857, s. 152-153. 
7 Dorota odmówiła złożenia hołdu idolowi wystawionemu na wysokiej kolumnie przez Suprycjusza, 
pomodliła się i wtedy nadlecieli aniołowie i rozbili posąg bożka., a mieszkające w nim demony 
podniosły lament tymi słowami: O Doroto dlaczego nas tak dręczysz? Dlaczego chcesz nas zniszczyć? 
J. de Voragine, op. cit., s. 911. 
8 J. de Voragine, op. cit., s. 912. 
9 E. Pokorzyna, Słownik terminologiczny wyposażenia świątyń obrządku wschodniego z 
przydatkiem ikon maryjnych. Warszawa 2001, s. 61. 
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którego symbolikę wyjaśnia modlitwa odmawiana przy jego zakładaniu. Tekst jej 
według liturgii rzymskiej brzmi: Obym się stał godzien, Panie, dźwigać brzemię 
łez i cierpienia, abym z radością otrzymał zapłatę za swój trud.  

Zatem pojawienie się chusteczki w dłoni Teofila na obrazie Hansa Baldunga 
Griena może wskazywać na smutek i współczucie skryby wobec losu Doroty10.  

Współczujący gest Teofila, jego wyobrażający głęboki smutek wyraz twarzy 
kontrastują z pełną pogardy postawą kata, który depcze suknię Doroty. Noga,  
a właściwie gest deptania od starożytności uchodził za symbol ujarzmienia. Panował 
ogólnie przyjęty obyczaj, że po bitwie zwycięzca na znak ostatecznego triumfu stawiał 
stopę na karku pokonanego wroga11. Ale podeptanie przez kata – poganina sukni 
świętej męczennicy będzie miało tutaj jeszcze głębsze znaczenie, bowiem szata Doroty 
jest koloru czerwonego, barwy kojarzonej z krwawą ofiarą i ogniem miłości12. Gest 
egzekutora oznacza nie tylko triumf pogan nad umierającą Dorotą, ale jest też 
wyrazem braku szacunku dla jej poświęcenia. Oprawca z pogardą, która maluje się na 
jego twarzy depcze jej miłość do Chrystusa, jej wiarę i jej krwawą ofiarę.  

Zwycięstwo pogan jest jednak ułudą. Kat zostaje ośmieszony. Niegodziwość 
jego czynów i grzech mordu na niewinnej dziewicy wyciska na jego twarzy piętno 
brzydoty. Brzydota ciała oznacza brzydotę ducha. Grzech zostaje napiętnowany. Kat 
odziany w bogaty strój dworski ma podarte nogawico–spodnie, których poszarpana 
podszewka odsłania nagie kolana13.  

Upadek pogaństwa przepowiada też popadający w ruinę pałac namiestnika, 
którego mur nosi ślady licznych pęknięć.  

Warto zwrócić uwagę, że na dachu pałacu artysta umieścił namiestnika  
i dworzan przyglądających się egzekucji. Ich oblicza są zatroskane, nawet błazen się 
nie śmieje. Czyżby władca przeczuwał bliski upadek pogańskiego imperium? Pałac 
namiestnika zdobi relief, na którym została przedstawiona galopująca na koniu małpa 
najeżdżająca na niedźwiedzia. Zwierzę to w symbolice chrześcijańskiej było 
karykaturalnym obrazem człowieka, jego wad i występków, ociężałości w pełnieniu 
dobrych dzieł, chciwości, złośliwości i złego ducha oraz grzeszników14. Tutaj niczym 

                                                
10 St. Kobielus, Matka Boża z chusteczką – encheirionem, Series Byzantina, t. 5, 2007, s. 32-37. 
11 Wspomina o tym księga Jozuego 10, 24 tymi słowami: A gdy byli wywiedzeni przedeń, wezwał 
wszystkich mężów izraelskich i rzekł do hetmanów wojska, którzy z nim byli: „Idźcie i postawcie nogi 
na karkach tych królów.” A gdy poszli i karki leżących nogami deptali, znów rzekł do nich: „nie bójcie 
się ani nie lękajcie, umacniajcie się i bądźcie mężni, bo tak uczyni Pan wszystkim nieprzyjaciołom 
waszym, z którymi walczycie.” Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, przeł. Jakub Wujek, 
Warszawa 1962, s. 259.  
12 Dorota została ukazana w czerwonej sukni przypominającej barwą płaszcz jakim odziano Chrystusa 
przez męką. Męczeństwo Doroty jest naśladowaniem Chrystusa do końca, aż do krwawej ofiary. Na 
temat symboliki czerwieni, zob. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 2001, s. 117-
122. 
13 Średniowieczni artyści, zwłaszcza w sztuce północnej w scenach wyszydzenia, biczowania lub 
koronowania cierniem Chrystusa celowo deformują twarze i sylwetki oprawców Chrystusa. 
Zeszpecenie i ośmieszenie (na przykład przez ukazanie opadających i odsłaniających bieliznę 
nogawico-spodni) tych postaci miało na celu unaocznienie grzechu i zła, które nimi owładnęły. Pisze o 
tym Hegel analizując sztukę średniowiecznych i renesansowych Niemiec: Nieprzyjaciele… jako 
przeciwnicy Boga, którzy Go oskarżają, wyszydzają, męczą, krzyżują, są przedstawiani jako 
dogłębnie źli. Wewnętrzne zło i wrogość wobec Boga przejawiają się w zewnętrznej brzydocie, 
nieokrzesaniu, barbarzyństwie, złości i zniekształceniu postaci. Z tego względu brzydota pojawia się 
tu – w opozycji do klasycznego piękna – jako motyw konieczny. Na tym polu szczególnie wyróżniali 
się mistrzowie górnoniemieccy, którzy z zawziętością piętnowali scenach Pasji ordynarność 
żołnierstwa, niegodziwość drwin, okrucieństwo nienawiści do Chrystusa w obliczu Jego Pasji i 
śmierci. G. W. F. Hegel, Estetyka, ks. II, 1. cyt. za: U. Eco, Historia Brzydoty, Poznań 2007, s. 54. 
14 T.H. White, The Bestiary, The Book of Beasts, New York 1960, s. 34-35, zob. też D. Forstner, op. cit., 
s. 281, St. Kobielus, Bestiarium chrześcijańskie, Warszawa 2002, s. 204-208. 
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myśliwy w pogoni za dzikim zwierzęciem, pędzi na koniu na oślep i zaraz wpadnie na 
niedźwiedzia, z którym nie ma szans w nierównej walce. Zwierzę, które bezmyślnie 
„małpuje” ludzkie zachowania jest symbolem głupoty. Tutaj głupoty wszystkich 
możnych panów, których złe rządy rujnują imperium15. Małpa na obrazie Baldunga 
Griena parodiuje więc złe ludzkie zachowania. Może jej znaczenie wyjaśniają słowa 
świętego Bernarda z Clairvaux: Małpą na dachu jest głupi król siedzący na tronie16? 
Warto jeszcze przypomnieć, że w XVI i XVII wieku tresura zwierząt należała do 
popularnych rozrywek szlachty. Pochodzące z tego czasu opisy cyrkowych popisów 
niedźwiedzi i małp dosiadających kucyków, podkreślają niegodziwość  
i barbarzyństwo tego rodzaju przedstawień, podczas których giną niewinne 
zwierzęta17. Idąc tym tropem relief z pałacu piętnowałby dodatkowo cały dwór 
kapadockiego namiestnika, który przybył obejrzeć egzekucję Doroty niczym teatralne 
przedstawienie.  

Ciemności grzechów pogaństwa osaczającego świętą męczennicę podkreślają 
ciężkie, burzowe chmury, które zasnuły niebo nad Kapadocją. Spoza chmur rozbłyska 
światłość Chrystusa, który według legendy ukazał się Dorocie przed śmiercią wezwał 
ją do siebie18.  

Dorota, przez swą miłość, ufność i wiarę w jedynego Boga odniesie ostateczne 
zwycięstwo a pogrążone w grzechu pogańskie imperium legnie w gruzach. Warto 
zwrócić uwagę, że opis żywota i śmierci Doroty zawiera wiele elementów wspólnych z 
żywotami innych wczesnochrześcijańskich męczennic, jak święte: Barbara, Katarzyna 
Aleksandryjska, Małgorzata Antiochijska, Agata. Wszystkie były piękne, pochodziły ze 
znakomitych rodów, złożyły śluby czystości, poświęciły się służbie Bogu, nie chcąc 
oddać czci bożkom pogańskim i wyjść za mąż za bogatego poganina, zginęły 
męczeńską śmiercią. Prawdopodobnie podczas prześladowań chrześcijan  
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa wiele było odważnych kobiet, które oddały 
życie za wiarę. Wiele z nich zapewne kuszono bogatym zamążpójściem. Odmowa 
ożenku z bogatym i wysoko postawionym człowiekiem ma jednak przede wszystkim 
symboliczne znaczenie, odrzucenia dóbr doczesnych, nic nie znaczących wobec życia 
wiecznego u boku Oblubieńca – Chrystusa. Piękne, święte dziewice z pierwszych 
wieków chrześcijaństwa stają się więc przykładem idealnej miłości chrześcijańskiej – 
miłości, która prowadzi do największego poświęcenia – złożenia ofiary z własnego 
życia. Te święte kobiety są też uosobieniem Kościoła pierwszych wieków, Kościoła 
lśniącego czystością cnót i prawdziwej wiary, Kościoła cierpiącego prześladowania w 
imię Chrystusa.  

Ale dzieło Hansa Baldunga Griena zawiera prawdopodobnie jeszcze inne 
ukryte treści. Historia Doroty została zaktualizowana współczesnym artyście 

                                                
15 Na temat symbolicznego znaczenia małpy parodiującej ludzkie zachowania zob. też M. Gutowki, 
Komizm w polskiej sztuce gotyckiej, Warszawa 1973. 
16 Bernardus Claraeuallensis, De consideratione, PL 182, 750. 
17 Wspominają o tym wielokrotnie podróżnicy do Anglii w XVI i XVII wieku. Don Manriquez de Lara w 
latach 1543 - 1544 widział taką tresurę niedźwiedzi. Wspomina o niej kronikarz tej podróży Pedro de 
Gante tymi słowami: przyprowadzili kucyka, z małpą przypiętą do jego grzbietu; i oglądanie tego 
zwierzęcia które wierzga wśród psów, z wrzaskami małpy, pociągającej za lejce (...) jest rzeczą 
bardzo zabawną. Podobną notatkę zawarł w dzienniku podróży Evelyn pod datą 16 czerwca 1670: To 
słynny dzień dla tych wszystkich rzeźnickich sportów, a właściwie dla barbarzyńskiej okrutności; 
dwa biedne psy zostały zabite, i wszystko skończyło się małpą na grzbiecie końskim. Por. J. H. Burn, 
A descriptive catalogue of the London traders, tavern, and coffee - house tokens current in the XVII 
century, London 1855, s. 219-220. 
18 Jakub de Voragine podaje: Kiedy [Dorota] zakończyła modlitwę, dał sie słyszeć głos z nieba: 
Przyjdź do mnie, Oblubiennico moja i prawdziwa Dziewico! J. de Voragine, op. cit., s. 912. 
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kostiumem. Kapadocki krajobraz został zastąpiony pejzażem okolic XVI wiecznego 
Fryburga19, a pod postacią Teofila sportretowano cesarza Maksymiliana I20. Jednak 
najbardziej intrygująca jest fizjonomia samej Doroty, która według Jakuba de 
Voragine była niezwykłej piękności dziewicą, a jednak artysta ukazał świętą niezbyt 
wyidealizowaną, z rozwianymi włosami, rzec by można - rozczochraną. Porównanie  
z innymi przedstawieniami kobiet pędzla Hansa Baldunga Griena wykazuje 
podobieństwo postaci świętej Doroty do kobiet obrazów i rycin przedstawiających 
czarownice, zwłaszcza dotyczy to ich rozwianych włosów21. Także Ewa w chwili 
popełnienia grzechu pierworodnego została przedstawiona przez tego malarza z 
rozwianymi włosami22. W końcu trzeba też wspomnieć o cyklu obrazów Griena 
obrazujących ideę memento mori, dzieł przedstawiających temat: Śmierć 
i dziewczyna, w których postać młodej kobiety o rozwianych długich włosach została 
skontrastowana z rozkładającym się ciałem personifikacji śmierci23. Można by 
stwierdzić, że wszystkie kobiety Baldunga Griena mają włosy rozwiane, ale tak nie 
jest. Malując siedem etapów życia kobiety artysta ten przedstawił siedem niewiast  
i choć są nagie ich włosy bez względu na wiek są starannie utrefione24. Inaczej jest na 
obrazie przedstawiającym trzy etapy życia kobiety – podczas gdy młoda kobieta ma 
piękną koafiurę, włosy staruszki pozostają w nieładzie25. Ta krótka i pobieżna analiza 
pozwala postawić hipotezę, że w malarstwie Hansa Baldunga Griena26 rozwiane włosy 
były atrybutem kobiet upadłych, czarownic, grzesznej Ewy i stojącej nad grobem 
staruszki, mogły zatem wskazywać grzech i śmierć, a zwłaszcza grzech pierworodny, 
którego konsekwencją była utrata nieśmiertelności przez rodzaj ludzki. Dlaczego 
zatem święta dziewica i męczennica, która oddała życie za wiarę w Chrystusa ma 
rozwiane włosy? Podobieństwo świętej do czarownicy mogłoby sugerować, że artysta 
pod osłoną historii wczesnochrześcijańskiej męczennicy przedstawił historię 
niewiasty oskarżonej o czary i niewinnie skazanej na śmierć. Warto przypomnieć, że 
według słów Złotej Legendy gdy świętej Dorocie udaje się przeżyć wrzucenie do kotła 
z wrzącym olejem oraz morzenie głodem w więzieniu, namiestnik nazywa ją 
czarownicą, i pyta zniecierpliwiony: Jak długo będziesz jeszcze nas niepokoić swoimi 

                                                
19 G. von der Osten, Hans Baldung Grien: Gemalte und Dokumente, Berlin 1983, s. 25. 
20 Podobieństwo twarzy Teofila do oblicza z portretu Maksymiliana I z 1501 ze szkicownika ansa. 
Baldunga Griena z Karlsruhe podkreśla H. Martin, Skizzenbuch des Hans Baldung Grien. Karlsruher 
Skizzenbuch, Basel 1950, s. 43- 44. 
21 Zob. Obraz Dwie czarownice z 1523 roku z Städel Museum we Frankfurcie, cykl rycin 
przedstawiający czarownice podczas sabatu, lub wyruszających na sabat: z 1510 w Germanisches 
Nationalmuseum w Norymberdze, z 1514 w Kolekcji Albertina w Wiedniu, tego samego roku cykl rycin 
z Luvru. 
22 Zob. obraz Ewa, wąż i śmierć z 1510-12 roku w Gallery of Canada w Ottawie, rycinę Lupsus humani 
genaris – Upadek człowieka, z 1511 z Gallery of Art. W Waszyngtonie, rycinę Grzech pierworodny z 
1514 roku z Galerii w Cleveland. 
23 Obraz z ok. 1510 w Kunsthistorisches Museum w Wiedniu i dwa dzieła z Kunstmuseum w Bazylei z 
1517 i 1520-25 roku. 
24 Obraz z 1544 roku w Museum der Bildenden Künste w Lipsk. Zob też. Trzy gracje 1540 z Galerii 
Prado w Madrycie. 
25 Zob. Trzy etapy życia kobiety z 1540-43 z Galerii Prado w Madrycie. Rozwiane włosy stają się też 
atrybutem starców, zob. rycinę przedstawiającą Głowę starca z Kolekcji Albertina w Wiedniu.  
26 Rozwiane włosy typowe są dla postaci Ewy i czarownic Hansa Albrechta Durera. Zob. M. Sullivan, 
The witches of Durer and Hans Baldung Grien, “Renaissance Quarterly”, t. 53 (2000), E. J. Dwyer, Te 
Subiect of Durer’s Four Witches, “Art Quarterly”, 34 (1971), s. 456-473, W. Frijhoff, Witchcraft and its 
Changing Representation in Eastern Gelderland, from the Sixteenth to Twentieth Centuries, w: 
Witchcraft in the Netherlands from the fourteenth to the twentieth century, red. M. Gijssijt-Hofsrra, 
W. Frijhoff, Rotterdam 1991, s. 167-181. 
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czarami27?  
Możliwe też, że rozwiane włosy, będące atrybutem starości, wskazują jedynie 

na bliskość śmierci, zakończenia ziemskiego pielgrzymowania, wpisując się w nurt 
memento mori, który fascynował Griena od 1510 roku kiedy zaczął malować obrazy 
Śmierć i dziewczyna.  

Podkreślenie przez artystę, lub autora programu ikonograficznego (fundatora) 
tego aspektu a więc śmierci a raczej wyroku śmierci jaki został wydany na niewinną 
kobietę (być może podejrzaną o czary) wydaje się być uzasadnione ówczesną sytuacją 
w sądownictwie Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Wkrótce po 
opublikowaniu w Kolonii w 1487 roku przez Henryka Institorisa (Krämera) i Jakub 
Sprengera księgi Malleus malleficarum - Młota na czarownice, na Sejmie Rzeszy 
rozpoczęła się ożywiona dyskusja na temat reformy prawa karnego. W roku 1500 
powołano Komisję, której zadaniem było opracowanie ogólno niemieckiej ordynacji 
kryminalnej28. Wobec braku poparcia ze strony cesarza prace zawieszono. Idea 
reformy prawa karnego, nie znajdując posłuchu na forum ogólno niemieckim, 
przyjęła się jednak w poszczególnych terytoriach zwierzchnich. Najwcześniej podjęto 
prace w biskupstwie bamberskim. Rezultatem tych prac było wydanie w 1507 roku 
Constitutio Criminalis Bambergensis, która zrewolucjonizowała dotychczasowe 
poglądy na prawo karne zarówno materialne, jak i procesowe, także w kwestii 
ścigania podejrzanych o czary. Wkrótce podobne ustawy przyjęto w innych 
księstwach Cesarstwa29. Popularność ustawy bamberskiej zmusiła cesarza i Sejm 
Rzeszy do ponownego podjęcia prac nad ustawą ogólnopaństwową30, które 
zaowocowały przyjęciem już za panowania Karola V w 1532 roku w Regensburgu 

                                                
27 J. de Voragine, op. cit., s. 911. Na temat podejrzeń o czary w Złotej Legendzie zob. Sorcery in 
christendom. Jacobus de Voragine: The life of St. Justina, w: Witchcraft in Europe 400- 1700: A 
documentary history, wyd. A. C. Kors, E. Peters, Pennsylvania 2000, s. 81- 87. 
28 Na sejmie w Lindau (1496/97) przedstawiciele utworzonego w 1495 roku Sądu Kameralnego Rzeszy, 
będącego sądem cywilnym, orzekającym na podstawie przepisów recypowanego prawa rzymskiego, 
które uznano za powszechne prawo niemieckie, wystąpili z krytyką sądownictwa karnego, ganiąc 
stosowanie tortur i liczne wyroki śmierci wydawane bez należytych podstaw często wobec osób 
niewinnych. Kolejny Sejm Rzeszy we Freiburgu postanowił o konieczności wydania ogólno niemieckiej 
ordynacji kryminalnej. Realizując tę uchwałę, Reichstag w Augsburgu powołał w 1500 roku komisję, 
która we współpracy z Sądem Kameralnym Rzeszy miała ją przygotować. Jej działań nie poparł jednak 
cesarz Maksymilian. Szerzej na ten temat zob. K. Farrington, Historia kar i tortur, Warszawa 1997, T. 
Maciejewski, Narzędzia tortur, sądów bożych i prób czarownic, Koszalin 1997. 
29 Od 1516 roku Constitutio Criminalis Bambergensis, obowiązywała w księstwach Ansbach  
i Bayreuth.  
30 W 1521 roku na Sejmie w Worms przedstawiono pierwszy projekt ustawy, który następnie 
przedłożono stanom pod dyskusję. Zgłoszone uwagi i zastrzeżenia posłużyły do stworzenia w roku 1524 
drugiego projektu, zwanego rewizją norymberską. W tym czasie komisją kierował Jan Schwarzenberg 
– twórca Constitutio Criminalis Bambergensis. Po jego ustąpieniu przedstawiono jeszcze dwa kolejne 
projekty - na Sejmie Rzeszy w Speyer (1529) i Augsburgu (1530). W ostatniej fazie głównym powodem 
przeciągania się prac legislacyjnych były obawy władców terytorialnych, aby ustanowienie kodyfikacji 
ogólno niemieckiej nie pomniejszyło odrębności i samodzielności prawnej poszczególnych państewek. 
Ostatecznie sprawę rozstrzygnięto na Sejmie Rzeszy w Ratyzbonie w 1532 roku, umieszczając w tekście 
ustawy klauzulę salwatoryjną nadającą jej jedynie moc posiłkową w stosunku do praw partykularnych, 
zgodnie z którą mogła ona mieć zastosowanie tylko w kwestiach nie uregulowanych prawem 
miejscowym. Constitutio Criminalis Carolina wprowadzono w życie na terenie Księstwa Köln w 1538 
roku, na terenie Księstwa Braunschweig-Wolfenbüttel w 1564 roku, Księstwa Pomorskiego w 1566 
roku, Hrabstwa Lippe w 1600 roku. Została ona również umieszczona w tekstach prawnych 
konkretnych obszarów jak np.: Kurfürstentum Brandenburg (1540), Celler Hofgerichtsordnung (1564), 
Lemgoer Statutenbuch (1584). 
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Constitutio Criminalis Carolina31 - uznawanej za pierwszą wielką kodyfikację prawa 
czasów nowożytnych. Konstytucja ta wprowadziła do prawa karnego materialnego  
i procesowego szereg przełomowych unowocześnień32 przy jednoczesnym radykalnym 
zwiększeniu surowości kar w porównaniu z czasami średniowiecza, zwłaszcza  
w „sprawie czarownic”33, dla których prawo przewidywało poprzedzoną torturami 
karę śmierci.  

Wobec powyższego można przypuszczać, że tworząc Cud kwiatowy świętej 
Doroty, autor programu ikonograficznego - sam Hans Baldung Grien34 lub fundator, 
którego identyfikuje się z Gregorem Reischem35, spowiednikiem cesarza 
Maksymiliana I - pod osłoną legendy wczesnochrześcijańskiej męczennicy chciał 
zabrać „głos” w toczącej się dyskusji na temat reformy prawa. „Głos wołającego na 
pustyni” biorący w obronę niewinnie skazywanych na śmierć. W kontekście 
współczesnych twórcy wydarzeń, można by odczytywać dzieło to jako pouczenie 
skierowane do możnych tego świata, jako przestrogę dla władcy – władcy, który 
pogrążony w smutku przygląda się egzekucji, jakby wiedział, że postąpił niegodziwie  
i spodziewał się rychłego upadku cesarstwa zbudowanego w oparciu  
o niesprawiedliwe prawo – władcy, który w osobie nawróconego Teofila powinien 
przyznać się do błędu i współczuć niewinnej ofierze36.  

                                                
31 Oficjalna nazwa ustawy popularnie zwanej Carolina, brzmiała: Kaiser Karls V. und des Heiligen 
Romischen Reiches peinlische Gerichtsordnung. 
32 Constitutio Criminalis Carolina wprowadziła: Przyjęcie zasady publicznoprawnej w ściganiu 
przestępstw, określenie winy jako podstawy odpowiedzialności karnej, zniesienie systemu kar 
kompozycyjnych, przyjęcie zasady prawdy materialnej i zasady racjonalnych środków dowodowych w 
procesie karnym. Por. M. Czepelak, J. Halberda, A. Michalak, K. Śmiałek, M. Węglarz, Historia prawa 
sądowego, Kraków 2000, K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 1997. 
33 Constitutio Criminalis Carolina powielała w tej kwestii Constitutio Criminalis Bambergensis. 
Artykuły 44 CCC (55 CCB), 52 CCC (64 CCB), 109 CCC (131 CCB) zawierają szczegółowe definicje 
dotyczące czarnoksięstwa, poczynając od spisu przeklętych nauk, spisu słów magicznych, przez 
zagrożenia jakie niesie za sobą magia, omówienie aspektu społecznego magii, po sposób 
przeprowadzania śledztwa w oparciu o motyw czynu, a konkretnie w oparciu o magiczne słowa, czy też 
instrumenty używane do praktyk magicznych. Dla wątpiących i czyniących szkody poprzez czary 
artykuł 131 CCC przewidział karę śmierci.  
34 M. Sullivan, op. cit., s. 9. 
35 Na temat osoby fundatora zob. G. von der Osten, op. cit., s. 24-26. 
36 Wiadomo, że cesarz Maksymilian żywo interesował się problematyką czarnoksięstwa. Jeszcze przed 
koronacją wyraził poparcie dla Bulli Summis desiderantes affectibus Innocentego VIII 1484 roku 
sankcjonującej ściganie czarownic oraz dla autorów Młota na czarownice, jednak - jak relacjonuje 
Marcin Luter - po śmierci małżonki Marii Burgundzkiej, sam stosował magię by przywołać jej ducha. 
W 1508 roku zwrócił się do opata Johannesa Trithemiusa ze Sponheim, największego autorytetu w 
sprawach czarnoksięskich, by wypowiedział się na temat wiedźm, mimo iż ten wydał księgę Antipalus 
maleficiorum, w odpowiedzi na podobne wątpliwości elektora brandenburskiego Joachima Nestora. 
Maksymilian I podczas swego pobytu na zamku opata w Boppard nad Renem przedłożył spis pytań, 
które zawierały się w trzech następujących punktach: 1) Dlaczego mogą złe czarownice wyczyniać 
tysiące zadziwiających rzeczy, i to w mgnieniu oka, gdy tymczasem dobry chrześcijanin przez całe 
swoje życie nie potrafi niczego podobnego dokonać? 2) Dlaczego sprawiedliwy Pan Bóg dopuszcza 
do takiej ohydy, jaka są czarownice, przez które ginie marnie tylu niewinnych a zacnych ludzi?  
3) Jak pogodzić wszystko z opatrznością Bożą? W wyniku tego spotkania Trithemiusa z 
Maksymilianem I powstała księga Curiositas regia, wydana w 1515. W dziele tym autor opierając się na 
filozofach neoplatońskich późnego antyku próbował wykazać, że czary istniały od zarania ludzkości i 
mimo opatrzności Bożej wciąż zagrażają ludziom. Podkreślał przy tym, że to kobiety bardziej niż 
mężczyźni skłonne są do uprawiania magii. zob. K. Baschwitz, Czarownice. Dzieje procesów o czary, 
Warszawa 1999 s. 9-12.  
Wiadomo, że cesarz Maksymilian żywo interesował się problematyką czarnoksięstwa. Jeszcze przed 
koronacją wyraził poparcie dla Bulli Summis desiderantes affectibus Innocentego VIII 1484 roku 
sankcjonującej ściganie czarownic oraz dla autorów Młota na czarownice, jednak - jak relacjonuje 
Marcin Luter - po śmierci małżonki Marii Burgundzkiej, sam stosował magię by przywołać jej ducha. 
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1. 1 Cud kwiatowy świętej Doroty, 

1516, Galeria Narodowa, Praga. 

 

 

2.  Dwie czarownice, 

1523, Städel Museum, Frankfurt 

 

3.  Czarownice, ok. 1514, Albertina 

Collection, Wiedeń. 

 

                                                                                                                                                   
W 1508 roku zwrócił się do opata Johannesa Trithemiusa ze Sponheim, największego autorytetu w 
sprawach czarnoksięskich, by wypowiedział się na temat wiedźm, mimo iż ten wydał księgę Antipalus 
maleficiorum, w odpowiedzi na podobne wątpliwości elektora brandenburskiego Joachima Nestora. 
Maksymilian I podczas swego pobytu na zamku opata w Boppard nad Renem przedłożył spis pytań, 
które zawierały się w trzech następujących punktach: 1) Dlaczego mogą złe czarownice wyczyniać 
tysiące zadziwiających rzeczy, i to w mgnieniu oka, gdy tymczasem dobry chrześcijanin przez całe 
swoje życie nie potrafi niczego podobnego dokonać? 2) Dlaczego sprawiedliwy Pan Bóg dopuszcza 
do takiej ohydy, jaka są czarownice, przez które ginie marnie tylu niewinnych a zacnych ludzi? 3) 
Jak pogodzić wszystko z opatrznością Bożą? W wyniku tego spotkania Trithemiusa z Maksymilianem 
I powstała księga Curiositas regia, wydana w 1515. W dziele tym autor opierając się na filozofach 
neoplatońskich późnego antyku próbował wykazać, że czary istniały od zarania ludzkości i mimo 
Opatrzności Bożej wciąż zagrażają ludziom. Podkreślał przy tym, że to kobiety bardziej niż mężczyźni 
skłonne są do uprawiania magii. zob. K. Baschwitz, Czarownice. Dzieje procesów o czary, Warszawa 
1999, s. 9-12. 
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4.  Ewa, wąż i śmierć, 1510-12, Gallery of 

Canada, Ottawa 

 

5.  Lupsus humani genaris, 1511, National 

Gallery, Waszyngton 

 

6.  Śmierć i dziewczyna, ok. 1510, 

Kunsthistorisches Museum, Vienna 

 

 

7.  Śmierć i dziewczyna, 1517, 

Kunstmuseum, Bazylea 
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8.  Śmierć i dziewczyna, 1520-25, 

Kunstmuseum, Bazylea  

 

9.  Siedem etapów życia kobiety, 1544, 

Museum der Bildenden Künste, Lipsk 

 

10. Trzy etapy życia kobiety, 1540-43, 

Museo del Prado, Madryt 
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Abstracts 
 
John Paul II on love -  Zofia Zdybicka  
The author shows love and its types in the output of John Paul II. She ustifies the 
need for a new study of love, because the interpretation of love without truth about 
man (anthropological error) becomes the cause of crises and dehumanization of 
human love, especially its sexual dimension. In this article the author draws attention 
to love as a mutual gift, lists the types of love promoted by John Paul II. The author, 
following John Paul II, focuses also on freedom, which leads to the peak of love. 
Freedom today is often misunderstood. 
 
Can love be imposed? Interpretation of F. Rosenzweig - Maciej Bała 
 The author examines love in the context of coercion. He quotes Twardowski’s saying: 
"We came out of love and to love we need to turn", and draws attention to the fact 
that every man wants love, but that love can develop only in freedom. You can impose 
various forms of interpersonal systems, but not true love. The author analyzes the 
Judeo Christian call to love (You shall love) referring to the philosophy of 
Rosenzweig. He shows the figure of Rosenzweig and his new way of philosophical 
thinking which takes into consideration the Revelation. God's call to love does not 
allow to be indifferent to others.  
 
Love and friendship in Aristotle’s ethics - Teresa Grabińska 
The author examines how Aristotle presents the concept of love and friendship. She 
shows that in Aristotle’s understanding the relationship between love and friendship 
has a twofold depiction, but in general this relationship is not clearly defined. For 
Aristotle, friendship is a virtue which is the primary goal of moral life. The author 
gives an insight into Platonic friendship and compares true friendship with love. She 
characterizes kindness, happiness in friendship and love, and she lists friendship as a 
constitutive feature of community. 
 
Pedagogy of love - Witold Starnawski 
The author in his article explains what the pedagogy of love is. He cites its importance 
as "learning" of love, bringing up to it, but in a different way than it is popularly 
understood. The point is that the subject who "teaches" is not a teacher, but love 
itself, which has already been somehow given to us. The author shows the traces of 
love spread widely all over the world and discussesself-love and strategies of love. The 
author also mentions its nature dimension. He warns that cherishing only nature love 
may lead to hatred.  
Love as the most beautiful way of expressing oneself - Maria Jankowska 
The aim of the article is to present love as the most important reason for becoming 
mature in one's own humanity, for becoming someone for oneself, for another person 
and for God. Thanks to love and through love, man takes various activities for the 
good of other people and society. Various concepts are presented in this article (for 
example S. Peck, E. Fromma, P Bardis, R Sternberg K. Wojtyła) and different types of 
love, which state that love surround men, their emotions, feelings, cognitive 
processes, reasoning, intellect, will, actions and spiritual sphere in a holistic way,. 
Love is a process of becoming and in love and thanks to love an individual becomes 
more and more mature. With mature love that consists of love of oneself, another 
person and of God, people express themselves most effectively and transcendent 
themselves too. The essence of real and mature love was presented by St Paul in his 
letter to Coryntian, XIII, 1-3 in which he listed the virtues of love and where he states 
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that nothing in life has a meaning without love and all actions only have a value if 
they are initiated from love and for love. 
 
Egoism or altruism - Maria Boużyk 
The author mentions egoism and altruism as attitudes towards another person. She 
reflects on autonomy (confinement in one’s own substantiality) and on aiming to 
become part of a society (intentional existence in love). In order to explain her theory, 
the author examines the structure of the act of love and explains why we open up to 
another person, why love becomes real in coexistence and cocreation. The author 
considers the unconditional joy from being with somebody. On the other hand, she 
presents egoism as a need to be self-sufficient and will to possess another person as 
opposed to demanding love which is a source of happiness. 
 
Love always and everywhere. Pedagogical credo of mother Teresa Czacka 
- Józef Placha 
The author presents love as a timeless value that goes beyond space. He examines the 
pedagogical work of Mother Theresa Czacka called TRIUNO from Holy Trinity. 
TRIUNO for Mother Czacka was a certain community consisting of three groups (the 
blind, clergymen, and laymen) The author writes that  for Mother Czacka the basis of 
life in Laski was love thatcan see the important_ value of all men regardless of their 
flaws 
 
Why did we lose what is the most important in love? – Władysław Szewczyk 
The author asking questions about love searches for answers. In his article he 
highlights what, in his opinion, is the most important in love, but lost nowadays , 
namely the aspect of personality called will. Will is connected with building bonds in 
love and responsibility for these bonds. The author examines human will as a basic 
(next to thinking and feeling) psychological and spiritual „equipment“ of a human 
being. He states that love is "a will to mutually promote people" 
 
Unloved generation - Grzegorz Leszczyński 
In his article, the author focuses on the problems of contemporary young people. He 
analyses some worrying phenomena. The author refers to the art and literature which 
reflect these urgent problems. Art must testify to ist times. The author points out the 
works of art and literature which deal with problems such as for example, destruction 
of traditional parental roles. He shows how easy it is for a teenager without any 
family support to change friendship into hatred. He highlights how unstable 
relationships might be. The author mentions also fantasy literature, which 
paradoxically brings hope. He states that if for t young people find fantasy addictive, 
it is a positive phenomenon, because it means search for pure values and human 
dignity.  
 
Movement of pure hearts - Maria Kwiek  
The author begins the article with John Paul II appeal for purity of heart, because 
only the pure heart can fully serve another man.He presents several opinions of 
young people to which he refers later in the article. Acquaints the readers with the 
Movement of Pure Hearts and describes the conditions for admission to this 
movement. 
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On the love of God, until martyrdom. A few words about the iconography 
on St. Dorothy’s  flower Miracle  of Hans Baldund Grien - Małgorzata 
Wrześniak 
The author devotes her article to the interpretation of works by Hans Baldung Grien, 
entitled "The Floral Miracle of the Holy Dorothy"that shows the last moments of life 
of the early Christian martyr.The legendary story of Saint Dorothywas shownby Hans 
Grien Beldunga in several episodes. Each episode is carefully described and 
interpreted. The author of the summary states that the creator of the iconographic 
programme under the cover of the early Christian martyr's legend spoke in defense of 
the innocent sentenced to death. 
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ZASADY PUBLIKACJI 
 

KWARTALNIK NAUKOWY FIDES ET RATIO 
WYCHODZI JAKO CZASOPISMO ON-LINE 
 
Redakcja przyjmuje artykuły zgodne z profilem czasopisma zawartym w Przesłaniu, 
odpowiadające tematyce danego numeru Kwartalnika. 
Każdorazowo temat kolejnego numeru jest ogłaszany na stronie Kwartalnika. 
 
Redakcja „Kwartalnika Naukowego Fides et Ratio” oczekuje od Autorów 
respektowania zasad rzetelności naukowej oraz jawności informacji o wszystkich 
podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, 
rzeczowy, finansowy etc.) oraz okoliczności towarzyszących. 
Oczekujemy także w przypadku publikacji przygotowanej przez kilku Autorów 
informacji dotyczącej wkładu  poszczególnych autorów w powstanie publikacji  
(z podaniem kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, jaki jest wkład 
poszczególnych autorów w przeprowadzenie badań, w obliczanie, analizy itd.). 
 
 
Prace wydrukowane i zapisane na nośniku  należy przesyłać najpóźniej na miesiąc 
przed upływającym kwartałem na adres: 
Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio: 
ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14, pokój 1419 
01-938 Warszawa 
 
lub wydawcy Kwartalnika - Fundacji Fides et Ratio: 
ul. Franciszkańska 3/47 
00-233 Warszawa 
 
 

 


