Listy z Mediolanu

To wyrażenie „z Mediolanu” ma charakter umowny. W Mediolanie w czasie
Światowego Spotkania Rodzin nie byłem obecny, ale przestudiowałem
materiały tego Kongresu Teologiczno-Pastoralnego, jaki odbył się w związku z
owym Spotkaniem Rodzin i dlatego czuję się „owładniety” treściami tego
Kongresu i zaproszony, by je przemyśled. Nie tylko przemyśled dla siebie, ale
także podzielid się refleksjami z przyjaciółmi, którzy się ta tematyką interesują.
Postanowiłem to uczynid w formie „Listów”, co jest przyjęte w literaturze.
List pierwszy.
Na pierwszy ogieo biorę oficjalne podsumowanie Kongresu dokonane przez
kard. Antonellego, które pomaga spojrzed na całośd tego wydarzenia. 1
Pierwszą sprawą , który się rzuca w oczy, jest wysunięty na czoło problem
metody. Kongres łączył refleksję o charakterze doktrynalnym, świadectwa na
temat konkretnych doświadczeo i studia na temat danych empirycznych,
głównie socjologiczne. Taka metoda łącząca trzy płaszczyzny refleksji jest
przydatna zarówno dla studium, jak i dla praktyki pastoralnej; pomaga nie tylko
przyswoid sobie doktrynę, ale także zobaczyd, w jaki sposób ideał może byd
realizowany w życiu. Kardynał uważa, że także na płaszczyźnie czysto cywilnej
„wydaje się byd bardziej skuteczna ta metoda, (argumentacja), która potrafi
łączyd doktrynę Kościoła i dane socjologii, ustalone naukowo i naukowo
interpretowane, które ją potwierdzają”. Rada Papieska dla Rodzin poleca tę
metodę stowarzyszeniom rodzin i instytucjom kulturalnym.
Trzeba powiedzied, że teologia pastoralna chętnie odwołuje się do danych
socjologii ze względu na ich sugestywną wymowę w ilustrowaniu pewnych
procesów społeczno-kulturowych i wykazywaniu konsekwencji pewnych
postaw i faktów. Jednak wydaje mi się, że Kardynał zbyt wiele powagi
przypisuje samej socjologii, uważając, że „dane socjologiczne potwierdzają
(confermano) doktrynę Kościoła”. Kardynał wypowiadając się skrótowo i
syntetycznie, nie chciał popełnid błędu, który się tu czai w uproszczonej
konstrukcji zdania. Sprawa jest na tyle poważna, że zasługuje na pewne
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naświetlenie. Każda nauka rozporządza takimi dowodami, które wynikają z
istoty poznania właściwego tej nauce. W tym wypadku socjologia odpowiada
na pytania, które rodzą się u podstaw i na gruncie samej socjologii i nie daje
żadnego dowodu na pytania o charakterze teologicznym. Socjologia w sposób
opisowy ukazuje obraz rodziny w społecznym wymiarze egzystencji człowieka.
Nie wnika jednak do wnętrza, do istoty rodziny. Wprawdzie od czasu
pozytywizmu pojawiała się tendencja, by całą prawdę o człowieku zamknąd w
socjologii, tym bardziej prawdę o rodzinie, skoro rodzina jest – jak mówiono –
grupą społeczną. Osobiście relikwię tej tendencji widzę w twierdzeniu
niektórych naukowców, którzy uważają, że główną funkcją rodziny jest
„socjalizacja”. (Dziś raczej mówi się, że humanizacja, chod to też nieprecyzyjne).
Łatwo zrozumied, że kiedy jedna z nauk szczegółowych pragnie wyjaśnid całą
prawdę tak złożonej rzeczywistości, jaką jest rodzina, dochodzi do zacieśnienia
prawdy w drodze tak zwanej „redukcji”. Jest to zjawisko dośd
rozpowszechnione w naszej kulturze i słusznie kard. Antonelli je krytykuje. Oto
jego wypowiedź: „W tym kontekście kulturowym, w którym osoba zostaje
zredukowana do jednostki, społeczeostwo do gry interesów, szczęście do
przyjemności, prawda do opinii, wtedy także rodzina oraz praca i święto zostają
poddane redukcjom i wypaczeniom”. Na przykład „rodzina zostaje
zredukowana do zwykłego faktu współzamieszkania kilku jednostek w tym
samym domu, jak tego chcą modne dziś modele uważane za równoważne w
duchu pluralizmu”. Kardynał uważa, że podłożem takiego problemu jest „kryzys
antropologiczny i kulturowy” (indywidualizm, utylitaryzm, konsumizm,
relatywizm – to główne składniki tego kryzysu).
Według Kardynała Kongres miał przede wszystkim profil antropologiczny, przy
czym ta antropologia ma fundament biblijny (Księga Rodzaju). Biblia ukazuje
najgłębszą prawdę o człowieku, powołanie i warunek szczęścia (zbawienia). Jest
interesujące, w jaki sposób Kardynał ukazuje syntetycznie tę prawdę,
przechodząc zgrabnie na płaszczyznę filozofii moralnej: „(człowiek) żyje
autentycznie i doskonali się jedynie przekraczając samego siebie, przyjmując
swoje życie jako dar i czyniąc dar z własnego życia”. Kardynał zwraca uwagę
słusznie na źródło i właściwy kontekst prawdy o człowieku i rodzinie. Pośrednio
to wskrzesza pytanie o możliwośd takiej nauki, która w sposób bezpośredni i
wyczerpujący dociera do pełnej prawdy o rodzinie. Pytanie takie od pewnego

czasu niepokoi specjalistów w zakresie „nauk o rodzinie”. Chodzi o to, aby
wiedza o rodzinie nie była tylko sumą „nauk” w liczbie mnogiej, ale aby była
przedmiotem jednej, właściwej nauki, wyjaśniającej prawdę o rodzinie w
świetle ostatecznych racji. Mogłaby ta nauka nosid nazwę „familiologii” przez
analogię do antropologii czy teologii.
Apel o powrót do integralnej prawdy o człowieku powtarza się w kontekście
problematyki pracy i ekonomii. Aby przywrócid człowiekowi właściwe mu
miejsce, należałoby dokonad jakiejś „rewolucji antropologicznej i kulturalnej” a
nie tylko ekonomicznej. Pomimo tych wyraźnych postulatów wysuwanych w
kierunku integralnej prawdy o człowieku, mam pewne wątpliwości, czy
zatrzymanie się głównie na Księdze Rodzaju, nie zamyka nas w perspektywie
Starego Testamentu. Objawienie, również objawienie człowieka, zakooczyło się
dopiero w Chrystusie. Stąd familiologia powinna w równej mierze odwoład się
do tajemnicy Wcielenia i Odkupienia, zwłaszcza, że w Kongresie prawie nic nie
było o grzechu i o tym, w jaki sposób właśnie grzech zamącił całą historię
ludzkości i nadal zamąca. Zwłaszcza nic nie było o grzechu, który niszczy od
wewnątrz małżeostwa i rodziny, promieniując w sposób zgubny na całą kulturę.
(Ciąg dalszy nstąpi).

List drugi

Kardynał Antonelli w swojej syntezie formułuje jako jeden z owoców Kongresu
mocny postulat powrotu do pełnej prawdy o człowieku. Jest to zarazem
postulat powrotu do etycznej wizji świata. „Trzeba poszerzyd wizję człowieka,
przejśd od koncepcji jednostki do osoby, jako podmiotu duchowo-cielesnego,
obdarzonego samoświadomością i wolnością, podmiotu wyjątkowego i
niepowtarzalnego, zdolnego do nawiązania relacji jak i do auto-transcendencji,
powołanego do miłowania innych jak samego siebie, do zintegrowania erosa z
agape, do realizowania siebie w pełni przez dar z siebie dla innych i dla Boga.
Człowiek powinien byd otwarty na prawdę, na dobro i na piękno, nie zamykając
się przed pożytecznym…”
Jest tu w pewnym skrócie ukazana wizja powołania człowieka jako osoby, ujęta
przede wszystkim w kategoriach etycznych. Szczytem tej wizji jest
„realizowanie siebie przez dar dla bliźnich i dla Boga”. Na pewno nie było
zamiarem Kardynała, aby dad wyczerpujący obraz powołania człowieka i
wyczerpujący obraz antropologii, która stoi u podstaw porządku etycznego.
Warto jednak zwrócid uwagę na to, że takie wartości człowieczeostwa, jak
samoświadomośd, wolnośd, autotranscendencja, nie wytrzymują próby czasu w
momentach wyjątkowych i dramatycznych, kiedy człowiek musi rzucid wszystko
na jedna szalę. Wtedy tym, co oświeca sumienie i co daje siłę do podjęcia
decyzji, jest świadomośd, że Bóg ma wobec mnie szczególne życzenie, które
mogę nazwad wolą Bożą, przykazaniem Bożym, planem Bożym czy jeszcze
inaczej. Bo człowiek rozpoznaje właściwie głos sumienia czy wołanie
powinności, czy imperatyw wezwania Bożego wtedy, kiedy rozumie, że jego
„autotranscendencja” to nie jakaś formułka metafizyczna, pokrywająca brak
zrozumienia swoich ostatecznych odniesieo, lecz prawda, że jesteśmy ukryci w
Dłoniach Bożych od początku do kooca i zostaliśmy powołani, aby naszą własną
decyzją skierowad całą naszą egzystencje ku zjednoczeniu z Jego Miłością. Taki
jest sens całego porządku moralnego, który wymaga nie tylko kultywowania
własnego człowieczeostwa, lecz przede wszystkim miłości, która w przypadku
człowieka jako stworzenia, może mied tylko formę posłuszeostwa. Tego nas

uczy historia zbawienia od pierwszego momentu, kiedy dokonał się dramat
nieposłuszeostwa, aż do ostatniego momentu, kiedy padło słowo: „nie Moja,
lecz Twoja Wola niech się stanie”.
Jest oczywiste, że posłuszeostwo świadczone Bogu całym życiem prowadzi tym
samym do „doskonałości”, do „samorealizacji”, do osiągania „wartości”, które
w ostatnim czasie stały się formułą zastępującą pojęcie moralności, ulegając
daleko idącej degradacji relatywistycznej i subiektywistycznej. Historia
pokazuje, że wszelkie próby rozmiękczenia rygoru Prawa Bożego i tworzenia
koncepcji zastępczych, nie pomogły człowiekowi wyzwolid się od kłamstwa,
jakie czai się na dnie duszy w wyniku lęku przed Bogiem i tym samym lęku
przed prawdą. Dlatego, aby człowiek stał się istotą moralną, zgodną w swoim
postępowaniu z naturą człowieczeostwa, z godnością osoby ludzkiej, z
wzniosłością swego powołania, nie wystarczy, by rozwijał dobro moralne w
duchu kategorii stworzonych przez jakąś filozofię i z motywu troski o swoją
doskonałośd: trzeba wrócid do tego – otoczonego pogardą – posłuszeostwa
Bogu, czyli oddania się Jego woli z Miłością.
Jest to zagadnienie, które nabiera szczególnego znaczenia, gdy mówimy o
powołaniu w odniesieniu do rodziny. Żaden człowiek, najdoskonalej
uformowany personalistycznie i aksjologicznie, nie potrafi, nie ma władzy
zadecydowad: „ja chcę założyd sobie rodzinę”. To przekracza bezwzględnie jego
kompetencje. Człowiek może założyd warsztat czy przedsiębiorstwo, ale nie
może własną mocą założyd rodziny. Rodzina jest szczególnym dziełem Bożym,
do którego Bóg powołuje człowieka, aby w ramach tego dzieła pełnił wolę Bożą.
Wprawdzie nie brakuje dziś zuchwalców, którzy usiłują własnym przemysłem
„stworzyd rodzinę”, zmieniając dowolnie jej komponenty i organizując płodnośd
metodą technologiczną. Takie samowolne twory nie mogą w żaden sposób
nazywad się rodziną. Rodziny nie można pojąd bez odwołania się do tajemnicy
stworzenia. Bóg stwarza rodzinę (według świadectwa Księgi Rodzaju), kiedy
stwarzając mężczyznę i kobietę równocześnie czyni ich małżeostwem, to jest
taką mistyczną jednością, mocą której zostają powołani, by z rąk Bożych
przyjmowad nowe życie z miłością.
Małżeostwo, jako fundament rodziny, jest tą formą współdziałania z Bogiem,
dzięki której tajemnica stworzenia trwa przez wieki, a wraz z nią Miłośd Stwórcy
objawia się u zarania ludzkiego istnienia, przez które Bóg staje się darem dla

człowieka. Tu dotykamy najgłębszej istoty rodziny, której nie można zrozumied
wyłącznie w świetle kategorii kosmosu i ziemskich praw przyczynowości.
Kardynał w swojej „syntezie” nie zatrzymuje się nad tym głębokim aspektem
teologicznym, lecz łatwo przechodzi na myślenie w kategoriach socjologicznofunkcjonalnych. To także jest potrzebne ze względów praktyczno-pastoralnych,
ale wydaje się, że zatrzymanie się na tym spojrzeniu naraża na spłycenie, a
przede wszystkim na pominięcie tego głębokiego wymiaru powołania. Rodzinę
trzeba popierad, ale nie dlatego tylko, że w przeciwnym razie społeczeostwo
zamiera, ale przede wszystkim dlatego, że Bóg chce nadal objawiad swoją
Obecnośd na obliczu rodziny wiernej swemu powołaniu. W tym duchu
chciałbym rozumied piękne zdanie Kardynała, że „normalna rodzina nie jest
rodziną przeszłości; lecz jest rodzina przyszłości, jeśli chcemy mied przyszłośd”.

List trzeci

Hiszpaoska filozof Blanka Castilla de Cortazar ujęła wszystkich elegancją
swojego wykładu a zwłaszcza interesująca treścią. Temat odczytu brzmi:
„Rodzina i święto: między antropologią i wiarą”1. Autorka słusznie odróżnia
antropologię i wiarę, jako że antropologia jest dziedziną filozofii, a wiara jest
podstawą teologii. W samej treści wykładu ten rozdział zdaje się zacierad: to, co
dowiadujemy się na temat antropologii, okazuje się w dużym stopniu
przeniknięte światłem wiary. Dzieje się to zarówno za sprawą Boga, który
okazuje się Stwórcą człowieka zaszczepiając w nim tajemnicze podobieostwo
do Siebie, jak i za sprawą rodziny, która nie znajdując wytłumaczenia dla siebie
w świecie widzialnym, dostrzega w sobie tajemnicze światło, kierujące wzrok
ludzki ku Misterium Trójcy Świętej. Autorka z przekonaniem przytacza
twierdzenie Jana Pawła II, który w pewnej homilii odważył się powiedzied, że
„Bóg nie jest samotnością lecz rodziną, skoro ma w sobie ojcostwo, synostwo i
samą istotę rodziny, którą jest Miłośd. Tą Miłością w Boskiej rodzinie jest Duch
Święty”.
Papież chciał podkreślid, że w Bogu jest doskonałe zjednoczenie w miłości
trzech Osób. Ściśle mówiąc tego zjednoczenia i tego trwania w Jedności nie
możemy pojąd ani nazwad żadnym ludzkim słowem. Jest to tajemnica, która
absolutnie przewyższa możliwości poznawcze ludzkiego- i w ogóle –
stworzonego rozumu. Dlatego próba nazwania tajemnicy Boga przy użyciu
jakichś ludzkich pojęd jest możliwa tylko przy założeniu, że mamy do czynienia
jedynie z analogią, której charakter też należy odpowiednio zdefiniowad. Sam
Bóg stwarzając świat jako uporządkowaną wielośd stopni bytu, dobra, piękna,
zachęcił człowieka, by poznając świat po stopniach tej analogii zbliżał się
minimalnie do poznania Źródła tego istnienia, tego dobra i tego piękna. Oprócz
tej zachęty, jaką człowiek mógł czerpad ze świata, Bóg otoczył człowieka
rodziną, aby w tym doświadczeniu miłości, w którym uczestniczy od urodzenia,
dostrzegł odbicie tego Ojcostwa, „od którego bierze początek wszelki ród na
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niebie i na ziemi”. Poprzez doświadczenie rodziny człowiek może dojśd do
zrozumienia, że Bóg jest jakąś Pełnią Miłości i Życia, godną czci i uwielbienia.
Słabośd ludzka stała się powodem, że ludzie nie zawsze potrafili dostrzec i
zachowad proporcję między skooczonym bytem ludzkim a nieskooczonym
Majestatem Boga. Stąd próbowano wyobrażad sobie Boga za bardzo na
podobieostwo człowieka (antropomorfizm) lub przydzielano człowiekowi zbyt
wiele godności i władzy, skutkiem czego dochodziło do bałwochwalstwa. Te
błędy, charakterystyczne dla pogaostwa, skorygowała dopiero wiara objawiona,
ukazując zarówno niepojętą transcendencję Boga, jak i wstrząsającą bliskośd
Boga do człowieka, posunięta aż do misterium Wcielenia. Te przeciwne
skrajności pogodził w sobie Jezus Chrystus, Bóg-Człowiek. Stąd próby
nazywania spraw Bożych przy pomocy pojęd ludzkich, lub próby nazywania
spraw ludzkich przy pomocy pojęd odnoszących się do Boga, wymagają
odwołania się do tego Światła, którym jest Jezus Chrystus.
Castilla de Cortazar, budując zarysy antropologii rodziny wychodzi od osoby, jej
tożsamości metafizycznej, od jej godności, a przede wszystkim od tego, co ją
przerasta i wyprzedza, ustalając a priori jej pozycję w świecie. Twierdzi: „Każda
osoba jest darem, przede wszystkim dla siebie samej. Nikt sam nie decyduje o
swoim przyjściu na świat, chod nie jest prawdą, że został „wrzucony” w świat.
*…+ Człowiek jest kimś o wiele więcej, niż to, co poznaje o sobie”. W samym
fakcie zaistnienia człowieka ujawnia się to „coś więcej”, co uzasadnia prawdę,
że osoba pojawia się w świecie jako chciana przez Miłośd, jako dana, darowana
przede wszystkim sobie samej i to określa podstawowo sens jej istnienia. Osoba
nie jest „wrzucona” w absurdalny świat, jak chcieli egzystencjaliści. Jest
ustanowiona jako podmiot samo-posiadania, co wyklucza, by ktoś mógł odnosid
się do niej jak do rzeczy.
Całe istnienie osoby jest jednym wielkim obdarowaniem: „otrzymuje (ona) od
Stwórcy swój byt osobowy, który czyni ją kimś jedynym i niepowtarzalnym,
otrzymuje swoich rodziców, którzy przekazują jej elementy natury ludzkiej wraz
z dziedzictwem genetycznym, środowisko, w którym otrzymuje wychowanie i
możliwości rozwoju. Wszystkie te możliwości wyprzedzają jej wolne działanie”.
Poprzez to obdarowanie osoba staje się zdolna do bycia darem, czyli do
działania w duchu bezinteresownej miłości, dla dobra innych. Idąc tym torem
myślowym Autorka dochodzi do bardzo ważnego wniosku. Powołując się na

zdanie Vaticanum II (KK 22), że osoba jest jedynym bytem we wszechświecie,
chcianym przez Boga dla niego samego (dla niej samej), twierdzi, że na
podstawie tej genezy osoba jest bytem relacyjnym. Te relacje określają w
sposób definitywny jej istotę i jej istnienie: są to: relacja synowska i relacja
oblubieocza. Mocą tych relacji osoba jest zwrócona ku Źródłu swego istnienia
jak też ku innej osobie, której może ofiarowad swoją bezinteresowna miłośd.
Jest widoczne, że Autorka chce udowodnid na gruncie samej antropologii, że
osoba ludzka z samej swej istoty jest bytem rodzinnym, z tym, że rodzina mocą
swej genealogii jest zwrócona ku Stwórcy, jako swemu źródłu i swemu
pierwowzorowi. W tym punkcie Autorka bardzo zbliża się do filozofii Rocco
Buttiglionego, który pokazuje, w jaki sposób tajemnica osoby rzuca światło na
istotę rodziny, oraz równocześnie w jaki sposób tajemnica rodziny wyjaśnia
sens bycia osobą2. Przy tym Autorka jest świadoma, jakie znaczenie ma filozofia
(antropologia) osoby w kształtowaniu światowego porządku. Ubolewa nad tym,
że w XX wieku nauka zapomniała o osobie i wszystkie nowoczesne teorie
polityczne odnoszą się jedynie do „jednostki” a nie do osoby. Przed tym błędem
ostrzegał także Romano Guardini. Historia pokazała, jakie mogą z tego
wyniknąd konsekwencje. Sobór Watykaoski II nieśmiało postulował, aby
wszystkie sprawy społeczne były regulowane w świetle tego kryterium, którym
jest godnośd i powołanie osoby. Należałoby jednak dodad: wszystkie sprawy
świata powinny byd kształtowane z punktu widzenia prawdy rodziny i jej
powołania otrzymanego od Stwórcy. Świat albo staje się domem rodziny
ludzkiej, albo jej grobem.
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List czwarty

Nasza hiszpaoska filozof kontynuuje swoja refleksję nad osobą, dążąc
konsekwentnie do celu. Twierdzi więc, że owo ukierunkowanie osoby na dar z
siebie nie jest ograniczeniem, jako że jest częścią osoby jako obrazu Bożego.
Przyjmuje się bowiem, że osoby Trójcy Świętej trwają w relacji wzajemnego
daru. Osoba zamknięta w sobie byłaby poszkodowana, ponieważ byłaby
pozbawiona możliwości komunikacji. Stąd niektórzy określają osobę jako
„spotkanie”, w którym następuje wymiana daru. Oczywiście ani w Bogu ani w
człowieku osoba nie jest wyłącznie relacją. (W teologii mówi się, że Osoba
Boska jest „relatio subsistens”, co jest bardzo trudne do przetłumaczenia na
język polski. Z kolei charakter tej relacji wynika z kierunku tej relacji: ku której
Osobie jest zwrócona całą swoja istotą). W człowieku zdolnośd nawiązania
relacji wiąże się z samym centrum osoby, z jej istnieniem (essere). Nie jest to
tylko „istnienie w sobie”, lecz „istnienie –z” (Heidegger) lub „istnienie – dla”
(Levinas).
Teraz Autorka wraca do tezy, że osoba ma konstytucję synowską i „byd może
dlatego w tej swojej wewnętrznej konstytucji ma strukturę rodzinną”, a to
oznacza coś więcej niż „byd dzieckiem”. Osoba poza swoją konstytucją dziecka
(synowską) ma także pewną strukturę oblubieoczą (coniugale). Jest bowiem
mężczyzną lub kobietą i może ukształtowad w sobie miłośd ojcowską lub
macierzyoską. „Oprócz dziecka rodzina potrzebuje ojca i matki”. I teraz pada
ważne zdanie dotyczące istoty rodziny: „Rodzina posiada strukturę trójkątną,
składa się z relacji w taki sposób, że każda osoba sytuuje się w stosunku do
pozostałych dwóch: nie ma bowiem syna bez ojca i matki, ani matki bez ojca i
syna, ani ojca bez syna i matki”.
Poza swoją koncepcją filozoficzną pani de Cortazar odwołuje się do Pisma
świętego, aby uwiarygodnid swoją wizję podobieostwa do Tajemnicy Trójcy
Świętej. Zwraca uwagę na pewną osobliwośd gramatyczną w opisie stworzenia
człowieka. Pismo święte wyraża się równocześnie w liczbie pojedynczej (Bóg
stworzył człowieka, stworzył go) i w liczbie mnogiej (stworzył ich). Bóg

stwarzając człowieka na Swój obraz, nie stworzył go trojakim, lecz stworzył
tylko dwoje. Ci dwoje w kontekście tego samego dzieła stworzenia (tajemnicy
stworzenia) zostają ustanowieni jednością. Autorka stąd wyciąga wniosek, że w
stworzeniu człowieka „jednośd” i „mnogośd” występująca równocześnie,
pozwala stwierdzid, że Bóg stwarza człowieka na obraz swojej „Jedności
mnogiej” (Unita plurale). Obraz Boży w człowieku (co podkreślał Jan Paweł II)
tkwi nie tyle w oddzielnych osobach, lecz w „jedności dwojga”, czyli w komunii
osób, które żyją w relacji wzajemnego bezinteresownego daru. Ta jednośd osób
jest wielowymiarowa, i komplementarnośd, która tu zachodzi, dokonuje się na
wszystkich poziomach ludzkiego bytu.
Sama jednośd dwojga nie wystarcza, by stworzyd rodzinę. Konieczne jest
otwarcie się na „trzeci wymiar”, na płodnośd, na pełnię. Męskośd i kobiecośd w
swoim osobowym zjednoczeniu uzyskują zdolnośd realizacji pełni życia, do
której nie są zdolne pojedyncze osoby. Odnosi się to nie tylko do rodziny, lecz
także do sztuki, sportu, kultury, pracy, tworzenia historii. Rodzina otwarta na
„trzeci wymiar” dysponuje ogromnym dynamizmem zdolnym tworzyd i
kształtowad życie, co jest możliwe zawsze „z pomocą Jahwe” jak to stwierdziła
Ewa (Rdz 4, 1). To płodne otwarcie „ad tertium” jest wymagane w Bożym
nakazie zawartym w Księdze Rodzaju „bądźcie płodni i rozmnażajcie się,
napełniajcie ziemię i czyocie ją sobie poddaną”.
Autorka słusznie zauważa, że Bóg traktuje łącznie, nierozdzielnie, oba zadania
powierzone rodzinie: kształtowanie rodziny i panowanie nad światem, troskę o
życie i budowanie historii. Autorka podkreśla, że te nierozdzielne zadania
zostały powierzone mężczyźnie i kobiecie również w sposób nierozdzielny:
oboje mają wspólnie pracowad nad tym, by cele te zostały zrealizowane w
sposób prawidłowy. Nakaz skierowany przez Boga do człowieka nie przewiduje
żadnego rozdziału na sferę publiczną i prywatną czy też jakiś rozdział
kompetencji między mężczyzną i kobietą. Zadania powierzone Rodzinie
streszczają w sobie całą istotę powołania ludzkości: nie tylko człowieka jako
osoby, ale i całej zbiorowości ludzkiej. Ziemia miała stad się uporządkowanym
domem życia, poddanym władzy człowieka, a człowiek, organizując życie w
harmonii i pokoju miał podlegad Bogu jako król i kapłan stworzenia oddający
Stwórcy chwałę przez wszystkie swoje dzieła, przede wszystkim przez
współdziałanie z Bogiem w kontynuacji dzieła stworzenia.

Jednośd, harmonia, współdziałanie miały charakteryzowad całą historię ludzką.
Niestety historia potoczyła się w innym kierunku, z powodu grzechu, który
wprowadził rozłam, napięcia nieufnośd, rywalizację, przemoc, antagonizm,
śmierd i zniszczenie. Naukowcy nie lubią o tym mówid, tłumacząc się, że
zajmują się jedynie faktami „historycznie sprawdzalnymi”. Pani Castilla de
Cortazar też nie mówi o grzechu, ale odwołuje się do „doświadczenia historii”,
które jest bardzo wymowne, ponieważ pokazuje do czego doprowadza odejście
od planu Bożego, który uczynił rodzinę szczególna syntezą prawdy, miłości i
piękna, pragnąc, by była modelem ludzkości, jak sama Trójca Święta była
modelem rodziny.
Pani de Cortazar podkreśla, że szczególną katastrofą dla historii stało się
rozbicie harmonii między mężczyzną i kobietą, pociągające za sobą sztuczne
rozbicie zakresów odpowiedzialności: podział świata i życia ludzkiego na „sferę
publiczną i sferę prywatną”: tę publiczną przydzieloną mężczyźnie, tę prywatną
oddano kobiecie. Mało kto uświadamia sobie, że świat został podzielony,
ponieważ człowiek został podzielony: ten Człowiek, którego Bóg uczynił
Jednością. A człowiek został podzielony, ponieważ został oddzielony od
Stwórcy, od Jego Prawdy i Miłości, ufając jedynie własnemu rozumowi. Pani de
Cortazar przytacza zdanie uczonego (Elshtain), który twierdzi, że ten podział
świata spowodował to, iż obie dziedziny życia cierpią na jednostronnośd i brak
równowagi. Pewną ilustracją tego stanu rzeczy jest pozbawienie całych
społeczeostw obecności ojca (o czym pisze dzieło „Fatherless America”), a w
tak zwanym świecie pracy narasta rywalizacja w walce o władzę i kult siły.
Wydaje się (twierdzi Bruni), że świat woła o „geniusz kobiety”, aby mógł stad się
znów domem mieszkalnym.
Pani de Cortazar wzywa kobiety i mężczyzn, by ich charyzmat duchowy, którym
jest macierzyostwo i ojcostwo wróciło do swojej roli, „budując nie tylko
rodzinę, która ma ojca, ale także kulturę, która ma matkę”. Jest widoczne, aby
uczynid świat ludzkim, trzeba, aby małżeostwo podjęło w pełni swoje
autentyczne powołanie.

List piąty
Wypada wrócid do pewnego wątku, który, jak się wydaje, nie został
doprowadzony do kooca. Napomknęliśmy parokrotnie, że różni myśliciele
doszukują się pewnego podobieostwa między rodziną a Trójcą Świętą. Czują się
do tego upoważnieni pewnymi „śladami trynitarnymi” obecnymi w Starym
Testamencie. Prawda o stworzeniu na obraz i podobieostwo Boże skłania w
naturalny sposób do refleksji na temat przekroczenia monoteistycznego ujęcia
tego podobieostwa i poszukiwania analogii w samej Trójcy Świętej. Nie można
się temu dziwid, skoro sam Jan Paweł II odważa się powiedzied, że Pan Bóg nie
jest „samotnością, lecz rodziną, skoro istnieje w Nim ojcostwo, synostwo i sama
istota rodziny czyli Miłośd osobowa, którą jest Duch Święty”. (Z homilii w
Meksyku 1979.) Przytacza to zdanie w swoim wystąpieniu kard. Ravasi, i
stwierdza, że temat rodziny nie jest obcy teologii. Kardynał twierdzi, że ludzka
relacja rodzicielska staje się analogią rzucającą światło na misterium Boga.
Kardynał twierdzi, że „Bóg-Trójca jest komunią miłości, a rodzina jest jej żywym
odbiciem. I jak troje: mężczyzna-kobieta-dziecko są jednością, tak Ojciec-SynDuch Święty są jednym jedynym Bogiem”1. Również do myślenia daje opinia
Gersona, który nazwał Świętą Rodzinę z Nazaretu „ziemską Trójcą”. (co
przytacza Blanca Castilla de Cortazar).
Trzeba przyznad, że te określenia są odważne, lecz sam Ravasi zastrzega się, że
Bóg jest tajemnicą transcendentną i żadne podobieostwo stworzone nie może
jej w pełni wyrazid. Kardynał przypomina także, że „analogia trynitarna uzyskała
później interpretację chrystologiczno-eklezjalną w wykładzie św. Pawła na
temat „misterium” więzi oblubieoczej (Chrystusa z Kościołem)”. W tej
problematyce pojawia się pokusa dwukierunkowej interpretacji analogii
trynitarnej: próba wykazania, że rodzina jest podobna do Boga i że Pan Bóg jest
podobny do rodziny, skoro jest Trójcą. Kryją się tu poważne niebezpieczeostwa
dla poprawnego myślenia o Panu Bogu. Stary Testament rygorystycznie
przestrzegał przed tworzeniem jakiegokolwiek obrazu i podobieostwa Boga
czerpanego z świata stworzonego. W istocie bowiem na całym świecie nie ma
nic takiego, o czym można by powiedzied, że jest podobne do Boga.
1
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Szczególnie, gdy dokonał się grzech pierworodny, granica między Bogiem
transcendentnym a światem widzialnym stała się bardziej nieprzekraczalna.
Także to podobieostwo, które w akcie stworzenia zostało wpisane w naturę
ludzką, nie mogło nam wiele pomóc. Panowała między Bogiem a człowiekiem
nie tylko różnica metafizyczna, ale i przepaśd przekraczająca ludzkie możliwości
jej pokonania. Tę właśnie przepaśd postanowił pokonad sam Bóg, posyłając
Swojego Syna, który stał się człowiekiem; posłał więc Niewidzialnego Boga w
przestrzeo świata widzialnego. Wszystko miało zostad naprawione przez
Wcielonego Syna Bożego, który w Sobie połączył nieskooczenie odległe bieguny
bytu. W Jezusie Chrystusie miało nastąpid „nowe stworzenie”, które objawiło
się równocześnie jako „nowe narodzenie”: właśnie narodzenie z Boga. Jasne
światło rzuca na tę sprawę Prolog Ewangelii św. Jana. Należało na nowo
ustanowid więź między „człowiekiem przychodzącym na świat” a Ojcostwem
Boga. W świetle pewnych pism mistycznych (Katarzyna Emmerich, Maria z
Agredy, Maria Valtorta) grzech pierwszych rodziców doprowadził do zerwania
tej więzi.
Dlatego przyjście Syna Bożego niesie ludzkości niesłychany dar: wszyscy mogą i
mają byd „narodzeni z Boga” dzięki temu, że przez sakramentalne misterium
mają się narodzid w Chrystusie i w Nim mają odzyskad „przystęp do Ojca”. Już
nie wystarczy, by człowiek rodził się „z woli męża, z krwi i z żądzy ciała”, (J 1, 13)
lecz mocą wiary ma się narodzid z Boga, uczestnicząc w tym jedynym
przedwiecznym zrodzeniu, które dokonało się w łonie Trójcy Przenajświętszej.
Przez dar Ducha Świętego człowiek zostaje podniesiony na poziom istnienia w
Chrystusie, a Trójca Święta zniża się i wkracza w obręb świata widzialnego.
To zejście Trójcy Świętej w krąg świata ludzkiego dokonało się w kontekście
więzi małżeoskiej Maryi Niepokalanej i św. Józefa. Oni dwoje, całkowicie oddani
Bogu, zostali uznani za godnych, aby z rąk Ojca otrzymad Jego Jednorodzonego
Syna jako własnego Syna. W ten sposób Bóg objawił, że święte małżeostwo
stało się drogą, po której Bóg zstępuje w ludzki świat. Jest to odpowiedź
Stwórcy na sprzeniewierzenie się pierwszego małżeostwa stworzonego w Raju.
Zstąpienie Syna Bożego na świat w Świętej Rodzinie oznacza, że w tej Rodzinie
objawiła się cała Trójca Święta. Bo gdzie jest Syn, tam jest i Ojciec, a gdzie jest
Ojciec i Syn tam jest i Duch Święty. Ale Gerson nie ma racji, mówiąc, że jest to
„Trójca ziemska”, jakby różna od Trójcy Niebieskiej”. W Nazarecie zamieszkała

prawdziwa i jedyna Trójca Niebieska, lecz zamieszkała w ziemskim Niebie,
którym stała się Święta Rodzina, a głównie Najświętsza Dziewica. Istnieje tylko
jedna Trójca, która ma władzę napełniania Sobą rzeczywistości ziemskiej.
Dotknął tego zagadnienia Benedykt XVI w homilii z 3 czerwca (w Parco di
Bresso). Odniósł się do czytania mszalnego, w którym Apostoł Paweł
przypomniał chrześcijanom, że w sakramencie Chrztu otrzymali Ducha
Świętego, który nas jednoczy z Chrystusem, dzięki czemu stajemy się Jego
bradmi i uzyskujemy relację do Ojca jako synowie. Właśnie w mocy tego Ducha
możemy woład do Boga słowami „Abba! Ojcze”. W tym sakramencie
otrzymujemy zadatek nowego życia, boskiego życia, aby wzrastało aż do pełni
w chwale niebieskiej. Mocą tego daru stajemy się członkami Kościoła, który jest
rodziną Bożą, „sacrarium Trinitatis”, jak to określił św. Ambroży. Również Sobór
Watykaoski II podkreśla, że Kościół jest zjednoczony tą jednością, jaką
otrzymuje od Trójcy Świętej. Kościół ma żyd miłością według modelu Trójcy
Świętej. W ten sposób, jak zauważył kard. Ravasi, „analogia trynitarna” uzyskała
interpretację „Chrystologiczno-eklezjalną”.
Powołanie rodziny uczestniczy w powołaniu Kościoła, określonym przez
misterium relacji oblubieoczej, ustanowionej między Chrystusem i Kościołem, o
czym głęboko pisze św. Paweł w Liście do Efezjan. Kościół został uświęcony
ofiarą Krwi Chrystusa i to samo odnosi się do rodziny. Małżonkowie są
powołani, aby miłowad się tą samą miłością, którą Chrystus umiłował Kościół,
poświęcając się za niego w ofierze. (Ef 5, 25). Cały List do Efezjan jest głębokim
wykładem etosu, jaki obowiązuje małżonków na podstawie przyjęcia
Sakramentu. Nasuwa się tu także skojarzenie z Listem Jana Pawła II Do Rodzin,
w którym Papież pisze z całą otwartością, że małżonków obowiązuje „Miłośd
Piękna”, a jej nieznajomośd (i niepraktykowanie) oznacza zdecydowaną
dyskwalifikację małżonków. Nie są to wymagania lekkie, ale należą do istoty
chrześcijaostwa.

List szósty

Pojawiło się pytanie, jaki kształt etosu proponują mówcy rodzinom? Oczywiście
Ojciec święty w swojej homilii zachęca do kontemplacji misterium Trójcy
Świętej, do praktykowania życia w komunii z Bogiem oraz z bliźnimi na wzór
Trójcy Świętej. Zachęca do zgodnego przekazywania prawd wiary, do życia we
wzajemnej miłości, do dzielenia z wszystkimi ich radości i cierpieo, do
wzajemnego przebaczania sobie, do wzmocnienia charyzmatów pod
kierunkiem duszpasterzy. Zachęca też do naśladowania Świętej Rodziny z
Nazaretu i czynnego udziału w życiu Kościoła. Blanca Castila de Cortazar skupia
się gównie na implikacjach faktu, że osoba jest podmiotem daru, oraz, że
posiada strukturę synowską jak też oblubieoczą. To oczywiście nadal zamyka się
w horyzoncie miłości. Jest też niemało o radosnym sposobie przeżywania
święta.
Pedro Morande Court omawia głęboko relację między rodziną i pracą, co
zasługuje na odrębny komentarz. Kard. Antonelli koncentruje się na wizji osoby,
jako podmiotu duchowo-cielesnego, powołanego do miłości bliźniego jak siebie
samego, do zintegrowania erosa z agape, aby byd zdolnym w pełni realizowad
dar z siebie dla drugich i dla Boga. Postuluje otwarcie się ku prawdzie, ku dobru
i pięknu, bez pomijania tego, co użyteczne. „Wszystkie wymiary życia powinny
byd kształtowane przez miłośd”. Odnosi się to także do działania w sferze
świata, o czym mówi dośd szeroko (co należy do etyki społecznej). Rodzina
opiera się na wzajemnym darze całkowitym, na wspólnym poświęceniu
rodziców dla dzieci poprzez zrodzenie, opiekę i wychowanie. „Małżonkowie
stają się jednym ciałem we wspólnym życiu, w zjednoczeniu małżeoskim i w
swoich dzieciach. Rozwijają więzy nie tylko uczuciowe, lecz i etyczne”. Jest tu
także mowa o szacunku dla bliźnich, o trosce i pomocy dla słabszych. Dalej
mówi o walorach wychowawczych rodziny, która jest „szkołą człowieczeostwa”
i postulatach, jakie wynikają z zagrożeo kulturowych.
Kard. Bagnasco mówił o potrzebie pogłębienia teologicznej świadomości
rodziny ze względu na negatywne naciski aktualnej kultury: rodzina wierna
Ewangelii spełnia misję prorocką wobec świata. Kard. Ravasi dał wykład ściśle

egzegetyczny, ukazujący biblijną teologię rodziny. Kardynał w świetle Biblii
akcentuje płodny charakter miłości, która jest znakiem rzeczywistej więzi z
Bogiem. Dlatego Księga Rodzaju układa swoje „genealogie”. „Zdolnośd
rodzicielska małżeostwa jest drogą, po której toczy się historia zbawienia”.
Więź z Bogiem nie oznacza tożsamości między tym, co boskie i tym, co ludzkie.
Wyrażają to same pojęcia „obrazu i podobieostwa”. „Misterium Boga nas
przekracza, wyprzedza i przewyższa”. Kard. Ravasi przypomina, że w Księdze
Rodzaju są zapisane dwa przykazania o kapitalnym znaczeniu dla rodziny: nie
cudzołóż i czcij ojca i matkę, przy czym „postad ojcowsko-matczyna streszcza w
sobie całą sied relacji społecznych, ponieważ rodzina jest komórką źródłową
całej tkanki społecznej”. Kard. na koocu swego wykładu cytuje zdanie
Katechizmu Kościoła Katolickiego, w którym czytamy m.i.: „Aktywnośd
rodzicielska i wychowawcza małżonków jest odbiciem stwórczego dzieła Boga
Ojca”.
Trudno byłoby przytoczyd tutaj wszystkie podobne sformułowania. Już po tym,
co przytoczyłem i przeczytałem wcześniej, nasuwa się uwaga, że mediolaoskie
spotkanie Rodzin było przeniknięte duchem optymizmu, dominowała
atmosfera wzniosłości, radości i święta. Jednak wydawało mi się, że przy tak
poważnym spotkaniu należało dotknąd spraw poważnych i trudnych,
związanych z narastającą w świecie walką z rodziną. Oczywiście były poruszone
poważnie problemy kultury, ekonomii, etyki pracy a nawet antropologii pracy,
brakło jednak całościowego spojrzenia na problematykę etyczną dotyczącą w
sposób ścisły powołania małżeoskiego i odnoszącego się do panującego
aktualnie kryzysu.
Powołanie małżeoskie opiera się na tajemnicy Stworzenia, ale ostateczny
kształt otrzymuje od misterium Chrystusa i Kościoła. Jest uczestnictwem w
Miłości Boga Stworzyciela i Zbawiciela, przez pełnienie Jego dzieła, którym jest
obdarowanie ludzkości życiem pochodzącym od Boga. W tej mierze, w jakiej
jest to powołanie sakramentalne, podlega kierownictwu Ducha Świętego, który
jest równocześnie „Duchem Stworzycielem” i „Duchem Uświęcicielem”.
Małżonkowie są pośrednikami, sługami (ambasadorami) i w pewnym sensie
kapłanami Boga Stworzyciela wobec życia powoływanego na świat. Mają byd
żywym obrazem Miłości Stwórcy wobec rodzącego się życia. Są miejscem
świętym na ziemi, w którym Bóg stwarza człowieka. Według kard. Ravasi,

biblijne pojęcie domu który duchowo budują, przechodzi znaczeniowo w
pojęcie świątyni. Małżonkowie są sakramentem, przez który Bóg staje się
obecny, widzialny i działający w kontekście rodzącej się ludzkości.
Jest widoczne, że świętośd jest głównym składnikiem tego klimatu, w którym
się obracają. Stąd tradycja Kościoła kładła mocny nacisk na cnotę czystości
małżeoskiej, której główna funkcja polega na afirmacji i obronie świętości, która
wiąże się z posłannictwem rodzicielskim. Urodzenie człowieka to nie sprawa
biologii, fizjologii, demografii, lecz to jest sprawa dialogu z Bogiem jako Ojcem.
Dlatego zjednoczenie małżeoskie jest przede wszystkim aktem modlitwy
dziękczynnej za dar stworzenia, dalej dziękczynieniem za możliwośd
współdziałania z tajemnicą Stworzenia, oraz modlitwą o dar życia, jeśli taka jest
wola Boża i oczywiście modlitwą o godne spełnienie zadania rodzicielskiego,
jakim jest przyjmowanie z Rąk Boga daru życia. W tym kontekście jest
zrozumiałe wymaganie, jakie św. Paweł sformułował w Liście do Tessaloniczan,
aby małżonkowie „traktowali sprawy małżeoskie w świętości i we czci”. To
wyrażenie jest jakby nową (chod starą, bo opartą na Biblii) definicją czystości
małżeoskiej.
Wiele powiedziano na temat miłości, która wyraża się przez dar osoby. Dar
osoby jest wtedy prawdziwy, jeśli opiera się na zdobytej cnocie czystości, która
daje człowiekowi władzę samopanowania. Poza obszarem panowania tej cnoty
nie ma etyki i nie ma miłości. W pewnym sensie nieobecny jest człowiek. W
odrzuceniu czystości znajduje się właściwy, najgłębszy korzeo degradacji
kultury, korzeo odczłowieczenia życia społecznego, źródło pogardy dla
poczętego życia, początek tak zwanej kultury śmierci, geneza prądów
ideologicznych zmierzających do profanacji małżeostwa, do zniszczenia rodziny,
do totalnej degradacji ciała, poddanego bezmyślnej manipulacji. Trudno
wyrazid ludzkimi słowami skalę tego zniszczenia, którego jesteśmy świadkami,
wskutek rozpowszechnienia następstw „rewolucji seksualnej”. Niezwykle
trudnym ale niezastąpionym zadaniem świętych małżeostw jest przywrócenie
światu ludzkiego oblicza przez ponowne odkrycie cnoty czystości.

List siódmy

Temat pracy powracał parokrotnie w wystąpieniach prelegentów i co ważne,
były to ujęcia oryginalne, odbiegające zasadniczo od obiegowych schematów
propagandowo politycznych. Temat pracy pojawił się wyraźnie na płaszczyźnie
antropologicznej a nawet teologicznej, gdzie istotnym punktem odniesienia
stała się rodzina. Z punktu widzenia filozofii społecznej rodzina ukazała się jako
właściwy podmiot i właściwy kontekst, który ukazuje integralną rzeczywistośd
pracy. Pedro Morande Court, profesor socjologii na Katolickim Uniwersytecie w
Chile, w punkcie wyjścia swego wykładu odwołał się do fragmentu encykliki
„Centesimus Annus”, w którym Jan Paweł II uczy, w jaki sposób rodzina jest
fundamentalną strukturą ekologii ludzkiej i dlaczego właśnie w rodzinie
dokonuje się najważniejszy proces uczłowieczenia człowieka. W rodzinie
człowiek uczy się najważniejszej rzeczy ze wszystkich, mianowicie uczy się byd
osobą. Tę pracę wobec przychodzącego na świat nowego człowieka wykonuje
rodzina i tylko rodzina (CA 39). W ten sposób najważniejszym dziełem, którym
legitymuje się rodzina, jest człowiek prawidłowo wychowany.
Pierwszy raz tak wyraźnie powiedziano, że praca jako aktywnośd ludzka, kieruje
się nie ku światu, ku materii, ku „społeczeostwu” (socjalizm, Arbeit macht frei,
„praca stworzyła człowieka”) ale ku człowiekowi. Wprawdzie wiedzieli już o tym
starożytni Grecy, dla których najważniejszym efektem ludzkiego wysiłku była
cnota (arete), i rozwijała ten temat myśl chrześcijaoska, akcentując w etyce
znaczenie działao nieprzechodnich. Ale w epoce nowożytnej człowiek zachwycił
się możliwościami, jakie daje „naukowe” rozszyfrowanie Kosmosu i rozwijająca
się żywiołowo technologia. Człowiek ponownie sięgnął do biblijnej idei
„panowania nad światem”, lecz nadał jej interpretację imperialistyczną i
całkowicie utylitarystyczną. Człowiek uwierzył, że drogą nauki i technologii
rozwinie postęp, który byd może pozwoli mu odzyskad coś z utraconego
biblijnego raju. Tymczasem „postęp” rozwijany w kierunku technicznym i
materialnym, ignorujący osobową konstytucję człowieka, doprowadził do
efektów przeciwnych od zamierzonego: do tyranii i nowych form zniewolenia i
alienacji.

Profesor Morande Court powiada więc, że „w tym zdaniu (CA 39) pokazano w
sposób syntetyczny i to w wyjątkowy sposób, co znaczy (czym jest) praca w
odniesieniu do rodziny. Z jednej strony na pewno jest to troska o utrzymanie
życia, bez czego nie byłoby rozwoju ludzkiego. Lecz czymś bardziej
fundamentalnym jest wychowanie dzieci w prawdzie i dobru, otoczenie ich
miłością tak, aby mogli poznad godnośd, w której zostali powołani do życia z
Bogiem, wychowad ich w kierunku uzyskania wewnętrznej wolności, by mogli
sprostad w sposób ludzki jedynemu i niepowtarzalnemu przeznaczeniu”. Jest to
na pewno nowa i odkrywcza definicja pracy zastosowana do rodziny.
Profesor socjologii obserwując społeczeostwo zauważa, że jest znaczna różnica
między tymi dziedmi, które mogły wychowad się w takim właśnie klimacie
rodziny, a tymi, którym nie było to dane. Twierdzi, że „szkoła nie jest w stanie
poprawid z opóźnieniem (a posteriori) tego, czego rodzice i rodzina nie
wykonali w swoim czasie. Z tego powodu relacja między rodziną i pracą nie jest
zewnętrzna, lecz wewnętrzna, nie jest jakimś ciężarem, który społeczeostwo
nakłada na rodziny, lecz raczej jest to rezultat godności „współkreatorów”,
której zechciał udzielid ludziom Bóg w swoim planie stwórczym”. Tu definicja
pracy sięgnęła pułapu teologicznego: pracowad to współdziaład z Bogiem w
realizacji Jego planu stwórczego.
Profesor przypomina, że w nauczaniu Kościoła wszelka aktywnośd ludzka nosi
miano pracy i to nie tylko ta, która jest wynagradzana, lecz także ta darmowa
spełniana bezinteresownie dla bliźnich i dla wspólnoty. Każdy człowiek pracuje
zawsze w szerszym zakresie niż tylko w tym, który jest wynagradzany.
Szczególnie odnosi się to do rodziny, która za darmo wprowadza nowego
człowieka w całą mądrośd życia, w całą subtelnośd różnic między tym, co
faktyczne, a tym co tylko możliwe (hipotetycznie). „Przede wszystkim w
rodzinie uczymy się moralności ludzkich czynów i brania odpowiedzialności za
naszą godnośd tak w relacji do nas samych jak w relacji do bliźnich. Uczymy się
cenid mądrośd aby rozumied dobra duchowe, które otrzymaliśmy od przodków,
zwłaszcza w darze wiary”. To jest ten „podmiotowy wymiar pracy, który buduje
naszą własną osobę i stymuluje wzrost wolności, by umied ofiarowad się innym
z pełnym zachowaniem godności”.
Profesor konsekwentnie akcentuje obecnośd duchowych wartości w pracy,
ponieważ praca należy do dynamizmu ludzkiej wolności i kreatywności, aby

odpowiedzied na potrzeby ludzkiej osoby. Jest to zarazem pewna interwencja w
przestrzeo świata, dzięki której jest możliwe pokojowe i sprawiedliwe
współżycie ludzi. Oczywiście to zaspokojenie potrzeb nie dzieje się wyłącznie
przez dostarczenie przedmiotów konsumpcji, chod jest to niezbędny warunek
pokoju. Praca jednak wykracza poza wartośd wymienną, ponieważ jest w niej
obecna miłośd, przez którą się realizuje, jest wolnośd, która wchodzi w grę, jest
innowacyjnośd i twórczośd (creativita), która proponuje rozwiązania. „Praca jest
efektywną odpowiedzią, jaką ludzie dają na dar życia i wszystkie inne dary jakie
otrzymują od swoich przodków, rodziców, więzi społecznych, rodzin i
nauczycieli”. Jest istotnym elementem wzajemności więzi społecznych, na
gruncie których wytwarza się szersza współpraca i wzajemna pomoc. „Słowem
– twierdzi Profesor – praca pomaga osobom do odkrywania swojego życia jako
powołania do pełni rozwoju swego człowieczeostwa”.
Profesor zaznacza, że uwagi, jakie czyni w sposób wstępny są bardzo ważne ze
względu na pewną nowośd, jaka się pojawia w naszej epoce. Niektórzy uczeni
uważają, że żyjemy już w społeczeostwie „postindustrialnym”. Ma to oznaczad,
że główny dynamizm twórczy ekonomii i społeczeostwa przeniósł się z
płaszczyzny produkcji wielkoskalowej na sferę myśli, wiedzy, innowacji
technologicznej, komunikacji i dziedzinę usług. Także w Centesimus Annus Jan
Paweł II zauważył, że jeśli kiedyś czynnikiem decydującym o produkcji była
ziemia, potem kapitał, to obecnie tym czynnikiem jest człowiek, jego wiedza,
zdolności organizacyjne, intuicja w odgadywaniu potrzeb.(CA 32). Te zmiany
wpłynęły też na stosunki między pracą i rodziną. Nie znaczy to, że sytuacja
rodziny się poprawia. Znaczy tylko, że przed rodziną powstają nowe szanse i
wyzwania, którym powinna sprostad. Do tego tematu trzeba powrócid.

List ósmy

Pedro Morande Court zwraca uwagę w swoim interesującym wykładzie, że
przemiany w zakresie relacji między rodzina a pracą posunęły się tak znacznie,
że w języku nauki nie ma na razie wyrażenia, które mogłoby je adekwatnie
nazwad. Także zupełnie nie zadowalające jest stwierdzenie, że rodzina
przekształciła się w istotny czynnik formujący tak zwany „kapitał ludzki”. To, co
wnosi rodzina, sprawia, że możliwa jest twórcza praca w służbie dla dobra
wspólnego, która opiera się na wolności każdej osoby, podejmującej
równocześnie praktykę wytrwałej autoformacji. To wymaga, by życie ludzkie
pojmowad jako powołanie, co jest możliwe jedynie w komunii z innymi
osobami. Takie doświadczenie oczywiście wynosi się z rodziny. Ale ta wielka
rodzina jest dopiero do urzeczywistnienia.
Profesor stwierdza, że przemiany społeczne o których mowa, stwarzają
wprawdzie nowe szanse dla rodziny jak i dla społeczeostwa, ale niosą też nowe
zagrożenia, trudne do wyeliminowania. Należy na przykład przyjrzed się
takiemu zjawisku, jakim jest włączenie się kobiety w rynek pracy płatnej, dzięki
uzyskaniu przez kobietę wyższego poziomu wykształcenia. Kobieta wchodzi
niemal na wszystkie stanowiska zarezerwowane dotąd dla mężczyzn. Jest to
proces, który nadal się rozwija i jest nieodwracalny. Tu nie chodzi wyłącznie o
to, że takie wejście na rynek pracy płatnej oznacza uznanie praw społecznych
kobiety jako takiej; mamy tu do czynienia raczej z głęboką redefinicją
społecznej roli kobiety, co ma wpływ na całe społeczeostwo.
Społeczeostwo zostaje oczywiście ubogacone dopływem nowych sił, inwencji,
szczególnych talentów, którymi cieszy się kobieta. Zarazem powstaje
koniecznośd wprowadzenia pewnych innowacji organizacyjnych i prawnych
celem umożliwienia kobietom wychowującym małe dzieci godzenie
podwójnych obowiązków. Dla rodziny druga pensja polepsza jej budżet,
niekoniecznie przenosi się na wzrost konsumpcji. Pojawiają się natomiast nowe
kierunki inwestycji poprawiające poziom bytu (technologia, wakacje, wolny
czas..). Równocześnie faktem jest, że w tym okresie przejściowym kobiety są
zmuszone przyjmowad na siebie podwójny obowiązek: ten zawodowy i ten

domowy. Wobec tej redefinicji ról mężczyźni w rodzinie muszą się oswoid z
nową pozycją kobiety, odbierającą im dotychczasowy prymat (jedynych
żywicieli). Mężczyźni również muszą przyjmowad częśd robót domowych.
Te nowe zjawiska w rodzinie mogą mied wpływ nie tylko na poziom życia
materialnego, ale także na życie duchowe rodziny. Wymagają bowiem
pogłębienia wzajemnej relacji i komplementarności między mężem i żoną,
zrozumienia, że talentami należy się dzielid w życiu konstruowanym na co dzieo
we wspólnocie. Ojcowie mogą wejśd głębiej w sprawy swoich synów i wydatniej
zająd się ich wychowaniem, umacniając z nimi swoją więź duchową. Jest
oczywiste, że to wszystko może stad się szansą, pod warunkiem, ze
małżonkowie świadomie podejmą trud wypracowania głębszej więzi duchowej
pomimo zaistniałych obiektywnych trudności.
W tych nowych okolicznościach małżeostwo staje się relacją bardziej
personalną (personalistyczną) ale też bardziej wymagającą. W razie, gdy
małżonkowie nie wypracowali odpowiedniego poziomu relacji, grozi zerwanie
więzi. Gdy małżeostwo się rozpada, dzieci najczęściej zostają pod opieką matki,
co utrwala w nich doświadczenie „nieobecności ojca”, co stało się jakby cechą
charakterystyczną współczesnej kultury. Jednak synowie wychowani bez
wpływu ojca, pozostają w stanie infantylizmu i niedojrzałości, co najczęściej
wpływa także na nietrwałośd zawartych przez nich małżeostw. Z tego ryzyka
małżeostwa powinny sobie zdawad sprawę, podejmując poważne wysiłki
duchowe dla umocnienia więzi.
Socjologowie notują także inny typ zagrożenia dla małżeostwa wynikający z
dążenia kobiet do uzyskania wyższego wykształcenia a więc wyższej specjalizacji
w zawodzie. Ten czynnik powoduje, że zwykle opóźnia się wiek zawarcia
małżeostwa, a potem opóźnia się czas pierwszej ciąży. Profesor mówi, że często
taka kobieta unika ciąży jako problemu, zamiast ją witad jako błogosławieostwo
Boże. Najgorzej jest, kiedy kobieta wpada w rytm uzależnienia od
antykoncepcji, ponieważ ta praktyka niezależnie od zła, jakie w sobie kryje,
powoduje niezauważalnie ale nieuchronnie rozluźnienie więzi duchowej z
małżonkiem, co w koocu też może prowadzid do rozpadu.
Profesor walczy wewnętrznie nie chcąc przechylid się wyraźnie na jedną stronę
ważąc racje przemawiające za optymizmem i pesymizmem w ocenie sytuacji

rodziny w obliczu zachodzących zmian. Z wykładu wynika raczej, że chce byd
optymistą, jednak w jakimś stopniu jest optymizm postulatywny: Profesor
wysuwa postulaty, od których spełnienia zależy wynik pozytywny. Na przykład:
jest nieodzowną rzeczą stworzenie takiej kultury pracy, która byłaby wrażliwa
na zjawiska zachodzące w epoce post-industrialnej. Albo: podobnie jak Jan
Paweł II rozwinął koncepcję antropologiczną w oparciu o tajemnicę stworzenia
„na obraz i podobieostwo Boże”, tak samo należałoby rozszerzyd tę zasadę
teologiczno-antropologiczną na dziedzinę kultury pracy, aby umocnid
współdziałanie mężczyzny i kobiety w wypracowywaniu „kapitału ludzkiego”.
Niektóre przedsiębiorstwa wychodzą z projektami mającymi na celu ułatwienie
kobiecie realizację jej podwójnej roli. Profesor nie kryje jednak, że w sumie jest
to sytuacja, która wymaga ofiary ze strony członków rodziny, aby harmonijnie
rozwiązad wszystkie problemy.
Profesor przypomina zwięźle charakterystyczne etapy procesu ewolucji pracy.
Początkowo (do wieku XIX) liczył się człowiek jako „siła pracy”. Kiedy przyszła
większa mechanizacja i specjalizacja, rytm pracy zaczęła dyktowad maszyna. W
epoce post-industrialnej (robotyzacja procesu pracy) człowiek ma coraz mniej
dopowiedzenia, został wkomponowany w rozbudowany system społeczny.
Pojęcie pracy wychodzi poza fabrykę, stapia się z pojęciem społeczeostwa.
Pojawia się nowa jakośd: kapitał społeczny i kapitał kulturowy. „Praca staje się
coraz bardziej społeczna”. Pojęcie pracy w dawnym znaczeniu wychodzi z
użycia. Profesor twierdzi: „Sądzę, że w tym kontekście społecznej ewolucji
pracy pojawia się wielka szansa dla rodziny, w założeniu, że ona sama jest
wielką wychowawczynią osób, szczególnie tych we wczesnym dzieciostwie.
Szkoła, uniwersytet i środki społecznej komunikacji mogą coś dorzucid do sumy
wiedzy i informacji, lecz samej skłonności do poznawania wiedzy, ciekawości
intelektualnej, wyzwolenia emocjonalnej wrażliwości na rzeczywistośd, podziwu
dla wszystkiego, co istnieje, szczególnie dla innych osób, - tych cnót, które
należą do zakresu wewnętrznej wolności- nie nauczy ich żaden przemysł, lecz
tylko doświadczenie wspólnoty, którą jest rodzina”. To wszystko wiąże się z
formacją sumienia, które budzi się w sercu rodziny, tam, gdzie przeziera blask
tajemnicy Stworzenia.
Zatem rodzino, ratuj się sama, w oparciu o źródło, które bije w Tobie.

List dziewiąty

Kard. Gianfranco Ravasi zaprezentował bogaty wykład biblijny poświęcony
przede wszystkim symbolice domu1. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności w
ostatnim numerze „Ethosu” ukazał się również interesujący artykuł ks.
Kardynała na temat interpretacji symbolu2. Dom – jest to temat ogólnoludzki,
ale w Piśmie świętym ma szczególne znaczenie. Człowiek po upadku w Raju stał
się wygnaocem i tułaczem. W historii zbawienia Bóg oferuje człowiekowi dom.
Kardynał umieszcza temat domu pomiędzy tajemnicą stworzenia i zbawienia.
Równocześnie historia spotyka się tu z eschatologią. Punktem docelowym jest
„nowe Jeruzalem” niebieskie.
W wielu językach „dom” to nie tylko budynek wzniesiony z jakiegoś materiału,
lecz także ci, którzy tam mieszkają. „Dom” otrzymuje także znaczenie wzniosłe:
jest świątynią, ziemskim domem Boga. Wiele do myślenia daje mowa proroka
Natana skierowana do Dawida. Okazuje się, że to nie Dawid wybuduje dom
Panu Bogu, lecz Bóg wybuduje dom Dawidowi, co ostatecznie odnosi się do
Mesjasza. Dom jest przede wszystkim miejscem rodziny jako „wspólnoty życia i
miłości” (GS 48) i jest szczególnym znakiem wolności człowieka (Chesterton).
Według Arystotelesa rodzina jest instytucją ustanowioną przez naturę dla
zabezpieczenia pełnej egzystencji osoby. Claude Levi-Strauss podkreślał, że
rodzina jest zjawiskiem powszechnym i trwałym w każdego typu
społeczeostwie. Potwierdzają to także nowsze badania socjologiczne. Dom jest
symbolem żywym, dotyczącym nie tylko antropologii religijnej lecz każdej
autentycznej, która widzi w człowieku nie monadę zamkniętą w sobie, lecz
komórkę włączoną w powszechne ciało ludzkości. Ludzkośd jest zbudowana
„dualistycznie”, to znaczy z konieczności skierowana do dialogu. Mimo to bywa,
że rodzina zamyka się i otacza barierami różnego typu.
Dom-rodzina jest także przez analogię definiowana jako świątynia, w której
rodzina jednoczy się zwracając się do Boga jako do Ojca. Z tego powodu
sanktuarium na Syjonie zostało nazwane słowem „dom” (bajit), a w Nowym
Testamencie mówi się o „kościele domowym”, gdzie może mied miejsce także
1
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La famiglia tra opera Della creazione e festa Della salvezza
Symbol: między słowem a obrazem, Ethos 97-98 (2012), S. 23-38.

celebracja Eucharystii. Niezapomniana jest scena ukazana w Apokalipsie, kiedy
Chrystus puka do drzwi domu, obiecując wspólną ucztę (Ap 3, 20). Stosownie
do wymagania, jakie znajduje się w Ewangelii (Mt 7, 24-25), dom powinien byd
zbudowany na skale. Jest nią jak wiadomo, małżeostwo, o czym już mówi
Księga Rodzaju.
Niezależnie od subtelności egzegetycznych związanych z „pomocą” daną
człowiekowi, należy podkreślid, że jest to pomoc tego samego rodzaju, podobna
i odpowiednia. Te określenia wykluczają wszystko, co mogłoby wnieśd jakieś
napięcie, niezgodę i sprzecznośd w ów fundament domu, którym jest jednośd
dwojga ustanowiona „na początku”. Dobrze to wyraża również sam symbol
„żebra”, który został skomentowany w „hymnie” Adama: „Oto kośd z moich
kości i ciało z mego ciała”. Kardynał dopowiada: „Ciało i kości są składnikami
budowy ludzkiego ciała, które w antropologii biblijnej jest znakiem osoby w jej
pełni komunikatywności (ciało wchodzi w naszą tożsamośd). W ten sposób
symbol „żebra” oznacza pełną równośd strukturalną i konstytutywną między
mężczyzną i kobietą. Nie bez powodu w języku Sumerów słowo „żebro” (Ti)
oznacza już to samo żebro, już to życie zrodzone przez kobietę”.
Te pojęcia określające więź mężczyzny i kobiety znajdują swoje dopełnienie w
zdaniu; „…mężczyzna połączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem”
(Rdz 2, 24). Wyrażenie „dabaq” (zjednoczyd się) oznacza pełne wzajemne
przylgnięcie osób, równocześnie fizyczne i duchowe, tak, że było zastosowane
nawet do opisania mistycznej unii z Bogiem (Psalm 63, 9). Dlatego i św. Paweł
używa tego wyrażenia w podwójnym znaczeniu: duchowym i cielesnym (1Kor 6,
16-17). Słowo „dabaq” może więc oznaczad akt seksualny w swoim pełnym
znaczeniu. Egzegeta niemiecki Gerhard von Rad w pojęciu „jednego ciała” widzi
także sam owoc zjednoczenia małżeoskiego, czyli dziecko, które jednoczy
swoich rodziców zarówno genetycznie jak duchowo.
Mężczyzna zostaje nazwany „ish” (mężczyzną) a kobieta „isshah”, (niewiastą),
co posiada swoje znaczenie. Według Kardynała Autor biblijny chciał podkreślid,
że obie osoby, które tworzą związek, są całkowicie równe w swojej
podstawowej godności, lecz różne (odmienne) w swojej indywidualnej
tożsamości: ish jest mężczyzną w swojej specyfice bytu, isshah jest człowiekiem
jako kobieta, co oznacza, że oboje są osobami ludzkimi, niezależnie od różnicy

płci. Pełnia człowieczeostwa jest w tej równości, obejmującej wzajemnośd,
dialogicznośd i komplementarnośd.
Jak wiadomo z ewangelicznej przypowieści (i co potwierdza się w historii), ten
fundament, na którym opiera się dom, bywa narażony na ataki „burz i
wezbranych potoków”, dlatego wymaga szczególnego wsparcia. Nie na darmo
któryś Psalm mówi „Pan jest w jego wnętrzu, dlatego się nie zachwieje”. Pan
Bóg od początku tak zaplanował rodzinę, a zwłaszcza małżeostwo, że On sam
miał „byd w jego wnętrzu”. Wymagało to od małżonków pełnego zwierzenia
Bogu i posłuszeostwa Jego woli. Duchowa więź małżeoska jest wtedy odporna
na naciski zła, kiedy oboje jednoczą się w Bogu, w Jego słowie, w Jego miłości i
łasce płynącej z sakramentu.
Jan Paweł II w ramach swoich katechez o małżeostwie przypomniał tę prawdę
komentując historię opisaną w księdze Tobiasza. Papież podkreśla, że
małżonkowie, Tobiasz i Sara nie tyle rozmawiają ze sobą, ile przemawiają
jednym głosem, które jest równocześnie językiem liturgii czyli modlitwy. „W
tym jednym głosie mężczyzna i kobieta są zjednoczeni ze sobą nie tylko
wspólnotą serc, ale także jednością dwojga, wychodzących na spotkanie
wielkiej próby: próby życia i śmierci *…+ Ten głos- modlitwa- pozwala im obojgu
przekroczyd <sytuację graniczną>, sytuację zagrożenia złem, zagrożenia
śmiercią, otwierając się całą jednością dwojga w stronę Boga żywego. Modlitwa
Tobiasza jest poniekąd najgłębszym profilem liturgii, której słowo jest słowem
mocy”3.
W tym samym duchu należy czytad encykliki Leona XIII i Piusa XI dotyczące
małżeostwa, gdzie ci wielcy przekaziciele tradycji Kościoła podkreślali, że
istotnym czynnikiem decydującym o spoistości małżeostwa – tego fundamentu
– jest świętośd wpisana od początku w jednośd dwojga.
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List dziesiąty

Z wykładem kard. Ravasiego nie można tak szybko się rozstad. Po wyjaśnieniu,
czym jest fundament, pokazuje szczegółowo co oznaczają „żywe kamienie”
wchodzące w budowę muru, bez którego nie ma domu. Wyjaśnia także, że
słowo „kotel” oznaczające mur w Pieśni nad pieśniami, jest tym samym
słowem, którym został nazwany mur świątyni jerozolimskiej. To bardzo
zobowiązujące. Kardynał ucieka się także do statystyki i przypomina, że słowo
„ben” (syn) jest użyte w Piśmie świętym 4929 razy i zajmuje drugie miejsce po
słowie Jhwh, które brzmi 6828 razy.
Wiele mówi etymologia hebrajska słowa „syn”. Zaskakujący związek słowa
„syn” ze słowem „dom” wypływa z głębokiego związku słowa „banah”
(budowad) ze słowem „ben” (syn), co jest bardzo czytelne w Psalmie 127 „Jeżeli
Pan domu nie zbuduje..” Potomstwo jest darem Boga, ale Bóg nie jest
obciążony ani cechą męskości ani kobiecości. Bóg jest transcendentny i jest
Stwórcą. Płodnośd pary ludzkiej jest w pewnym sensie „obrazem” żywym i
skutecznym stwórczego aktu Boga jako znak widzialny. Małżeostwo, które
rodzi, jest żywym obrazem Boga, lecz nie Jego imitacją.
Miłośd płodna jest symbolem wewnętrznej rzeczywistości Boga i dlatego tekst
Księgi Rodzaju jest przede wszystkim szeregiem „genealogii”. Zdolnośd rodzenia
dana małżeostwu jest drogą, po której toczy się historia zbawienia. Kardynał
użył tu wyrażenia „miłośd płodna”, które jak się wydaje, nie pochodzi z języka
biblijnego, lecz jest konstrukcją teologiczno-moralną wyłoniona z toku dyskusji
ubiegłego stulecia. Wyrażenie „miłośd płodna” ma dwa aspekty: teologicznoantropologiczny i etyczny. O tym pierwszym w tej chwili nie mówię
(nawiązałem do tego aspektu w komentarzu do trynitarnej koncepcji rodziny).
Można tylko przypomnied, że w „Lexikonie” wydanym przez Papieską Radę dla
Rodziny jest artykuł, w którym Autor dowodzi, że małżeostwo jako więź
prawidłowo zawarta już niejako „ontologicznie” (względnie jurydycznie) jest
miłością, ponieważ jest ukonstytuowaniem relacji wzajemnego daru. Ten
sposób myślenia nie jest wykluczony, chod może prowadzid do nieporozumieo.

Z punktu widzenia etycznego wyrażenie „miłośd płodna” domaga się pewnego
wyjaśnienia. Miłośd z istoty swojej jest aktem wolności (wolnej woli), a w
stosunku do takich aktów nigdy nie można a priori zakładad, że są takie, za jakie
ktoś je podaje. Miłośd jako akt wewnętrzny musi znaleźd potwierdzenie w
czynie, który da się empirycznie obserwowad i musi byd oceniony według
kryteriów tej cnoty. Miłośd małżeoska posiada takie kryteria, które często
wyjaśniał Jan Paweł II, także jeszcze przez swoim wyborem na Piotrową Stolicę.
Należy też pamiętad, że sam fizyczny fakt płodności nie jest potwierdzeniem
miłości ani brak tego faktu nie jest zaprzeczeniem miłości.
Wyrażenie „miłośd płodna” domaga się nadto wyjaśnienia dotyczącego
implikacji wskazującej na występowanie przyczyny sprawczej w realizacji
miłości. Jeżeli miłośd jest płodna, to znaczy, że w samej miłości jest obecna
przyczyna sprawcza nowego życia, które się rodzi. I tu pojawia się możliwośd
tragicznej pomyłki. W dzisiejszej kulturze zanikło rozumienie tego, co to jest
„przyczyna transcendentna” czy -co to jest „przyczynowośd metafizyczna”.
Dzisiejszy człowiek widzi świat jedynie jako pole przyczynowości biologicznej,
fizycznej, mechanicznej. Wyobraża sobie, że to on jest przyczyną życia, z tą
chwilą, kiedy uruchomi odpowiedni mechanizm fizjologiczny, lub kiedy
zablokuje działanie tego mechanizmu, wyobraża sobie, że „opanował świat
stworzony”.
Tymczasem to, w związku z czym Kard. Ravasi mówi o miłości płodnej, jest to
tajemnica polegająca na tym, że małżeostwo uczestniczy w misterium
stworzenia. Dlatego miłośd jest płodna, ponieważ w niej Bóg Stwórca jest
obecny i małżonkowie prawdą swej małżeoskiej miłości uczestniczą w Jego
stwórczej miłości. Małżeostwo jest płodne mocą Boga, który jest płodny w
swojej własnej istocie i tej płodności udziela małżonkom, którzy na płaszczyźnie
sakramentu działają przez uczestnictwo w Jego Miłości. Małżeostwo jest
płodne, jeśli małżonkowie pozwalają Bogu, by objawił w nich samych swoją
stwórczą miłośd. Jest to bardzo trudny temat, bo mówi się, że małżonkowie są
obrazem płodności Stwórcy, ale nie jako imitacja, naśladowanie, podrabianie
oryginału, tylko jeżeli działają wewnątrz Jego misterium – przez sakrament.
Dlatego jeżeli małżeostwo jest płodne, jeżeli „miłośd” jest płodna, (bo urodziło
się dziecko), to nie jest to żadna zasługa małżonków, ani wynik ich działania.
Jeżeli nowy człowiek zaczyna istnied, jest to wyłącznie wynik działania

Wszechmogącego Boga, który działa mocą swej transcendentnej
przyczynowości. Jest to przyczynowośd, dzięki której On zaprzęga do swojej
służby także cały zespół wtórnych przyczyn i te przyczyny działają mocą tej
Boskiej przyczynowości na zasadzie posłuszeostwa, które ma charakter
absolutny, jeśli chodzi o przyczyny nieosobowe, a ma charakter wolny, moralny,
jeśli chodzi o istoty osobowe czyli ludzi. Zaistnienie człowieka nie może byd
rozumiane inaczej, jak owoc wszechmocnego aktu Boga. Zgoda na takie
współdziałanie jest dla człowieka niezmiernym wywyższeniem.
W dzisiejszej kulturze, w której ludzie są oswojeni z działaniem wielu przyczyn
wtórnych, dzięki ogromnemu postępowi nauk szczegółowych, łatwo rodzi się
podwójnego rodzaju pokusa. Z jednej strony wielu wyobraża sobie, że poznanie
praw kosmosu oznacza równocześnie możnośd panowania nad nimi i
podporządkowania ich swoim planom życiowym. Dzięki temu wyobrażają
sobie, że mogą się od tych praw „uniezależnid”, bo mogą przeszkodzid ich
działaniu. Na tym podłożu ideowym rozwinął się i rozpowszechnił bogaty
program antykoncepcyjny, związany zresztą nieuchronnie z praktyką sterylizacji
i aborcji.
Z drugiej strony niektórzy wyobrażają sobie, że poznanie praw fizjologii i
genetyki pozwala im kierowad procesem płodności i interweniowad przy
pomocy różnych metod, które prowadzą do zerwania całkowitej łączności
między poczęciem (jak i zrodzeniem) a małżeostwem, jako właściwym, ludzkim
środowiskiem płodności. W tym kontekście także rozwinął się cały przemysł i
metody pseudo-terapii itd. W tym sposobie myślenia pojawia się przesłanka, że
człowiek już tak dalece opanował te procesy, że może uważad się za właściwego
architekta czy inżyniera życia, bez jakiejkolwiek konieczności odwoływania się
do Pana Boga. W ten sposób pycha ludzka karmi się ideą, że człowiek może
działad jako „stwórca” życia, z drugiej strony ta pycha zostaje zmiażdżona
prawdą, że człowiek został sprowadzony do poziomu produktu bio-technologii.
W tej sytuacji płodnośd traci więź nie tylko z miłością, lecz nawet także z
człowieczeostwem jako osobowym poziomem istnienia. Wielu uważa, że tego
typu (i nie tylko te) „osiągnięcia” cywilizacyjne, oznaczają właściwie koniec
cywilizacji.

List jedenasty

Kardynał Ravasi po ukazaniu fundamentów domu i wyjaśnieniu czym są jego
ściany, opisuje, co dzieje się w trzech głównych komnatach (pokojach,
stanowiskach) w których toczy się życie ludzkie. W pierwszym pokoju człowiek
zmaga się z cierpieniem. Kard. przytacza liczne przykłady z Biblii pokazujące, w
jaki sposób cierpienie dotyka rodziny. Mam tylko do niego pretensję, że nie
powiedział nic, dlaczego w ogóle pojawiło się cierpienie. Może powstad
złudzenie, że cierpienie należy do istoty życia rodzinnego. Tymczasem Bóg
stworzył ludzi w stanie szczęśliwości, natomiast przez podstęp szatana weszło w
życie ludzkie cierpienie i śmierd. Dopiero po grzechu Adama Pan Bóg zapowiada
mężczyźnie „osty i ciernie” a kobiecie bolesne porody. Ogromna ilośd tych
cierpieo, które wylicza Kard. Ravazi wynika z grzechów ludzkich i można było ich
uniknąd pod warunkiem skutecznej walki z grzechem. W takim razie byd może
głównym problemem rodzin nie jest zmaganie się z trudnościami i cierpieniami,
lecz walka z grzechem, walka o wewnętrzną wolnośd i duchową odpornośd,
pozwalającą zabezpieczyd się przed atakami szatana. Byd może w tym pokoju
powinien byd zawieszony wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego, aby
przypominał rodzinie jaką mocą ma zwyciężad zło.
Następny pokój to pokój poświęcony pracy. Praca od początku stworzenia była
powołaniem człowieka. Człowiek został zaproszony przez Boga, by był rządcą i
roztropnym gospodarzem ziemi. Polecenie, by czynid sobie ziemie poddaną
zostało związane z samym powołaniem małżeostwa do płodności. Szczególnym
obrazem pracy jest dzieło stworzenia dokonane w sześciu dniach. Praca została
obdarzona błogosławieostwem, które zarazem jest obietnicą szczęśliwości
(pomyślności), której obraz mamy w Psalmie 127 i 128. Bez pomocy Bożej praca
ludzka byłaby nieskuteczna („Jeżeli Pan nie strzeże miasta…”). Biblijna „dzielna
kobieta” jest także źródłem pomyślności dla domu.
Praca jest wielką szansą dla człowieka, dlatego brak pracy lub niesprawiedliwe
jej traktowanie jest krzywdą, jest cierpieniem. W dzisiejszym świecie ten
problem przyjmuje często formy tragiczne. „Nie należy także zapominad, do
jakiego zwyrodnienia w społeczeostwie prowadzi grzech, kiedy człowiek

zachowuje się jak tyran w stosunku do natury, niszcząc i eksploatując brutalnie i
egoistycznie, jak despota, czyniąc pracę narzędziem alienacji, naznaczonej
ludzkim potem i spustoszeniem ziemi”. Przeciw nierównościom ekonomiczno
społecznym protestowali prorocy a także sam Pan Jezus (por. Łk 12, 13-21; 16,
1-31). Nieopanowane bogacenie się ma cechy bałwochwalstwa (Paul
Beauchamp).
Wydaje się, że Kardynał pominął pewien ważny element biblijnej nauki o
człowieku pracy: jest nim zachęta do życia w ubóstwie, właśnie jako protest
przeciw bałwochwalczemu kultowi bogactwa i jako postawa, w której człowiek
pokłada całą ufnośd w Bogu, w przekonaniu, że Ojciec Niebieski troszczy się o
swoje dzieci. Sądzę, że życie Świętej Rodziny jest taką cichą ale wymowną
„Ewangelią ubóstwa”.
Trzecim pokojem jest komnata świętowania. Tu panuje klimat wolny od
niepokojących elementów współczesnej kultury. Rodzina powinna troszczyd się
o swoją tożsamośd chrześcijaoską, nie unikając jednak dialogu kulturowego.
Sala świętowania powinna byd starannie przygotowana. W związku z tym Kard.
przypomina zdanie francuskiego pisarza Julesa Renarda, że jeśli się
przygotowuje dom szczęśliwości, to największą salą w nim powinna byd sala
oczekiwania.
Sala świętowania sąsiaduje bezpośrednio z salą pracy: taka sugestia wynika z
samego biblijnego opowiadania o stworzeniu. Człowiek został stworzony jako
uwieoczenie całego stworzenia i został „oceniony” jako „bardzo dobry” (Rdz 1,
31). Po zakooczeniu stworzenia następuje już tylko święto, dzieo liturgii i
modlitwy. Dzieo, w którym Bóg odpoczął, został pobłogosławiony i
konsekrowany. Ten dzieo jest święty, jakby zaliczający się do wieczności.
Człowiek przeżywając święto przechodzi z obszaru czasu przemijającego w
przestrzeo czasu Bożego, świętego, który uczestniczy w wieczności. To przejście
ma charakter wyzwolenia od uzależnienia w świecie rzeczy do wolności w Bogu.
Jest też wyzwoleniem (zgodnie z liturgią Starego Testamentu) z niewoli
egipskiej, czego pamiątką jest żydowska Pascha. Ale ostatecznie świętowanie,
jak zaznaczono w tytule wykładu, jest obchodem triumfu Prawdziwego Baranka
i zwycięstwa nad grzechem i śmiercią, nad szatanem, czyli zwycięstwa
Chrystusa inaugurującego swoje królestwo przez Zmartwychwstanie. Tylko

dzięki temu zwycięstwu człowiek może realnie cieszyd się darowanym przez
Boga Pokojem i spoglądad z nadzieją ku wiecznemu życiu, gdzie jesteśmy
zaproszeni na Ucztę Baranka. W Chrystusie człowiek wchodzi w ten
„odpoczynek”, który został zapowiedziany już w Księdze Rodzaju i został
głęboko skomentowany w Liście do Hebrajczyków.
Jest godne uwagi, że w ujęciu biblijnym świętowanie sytuuje się w kontekście
domu, w kontekście rodziny: to właśnie już zostało zapoczątkowane przy
Wyjściu z Egiptu. Zupełnie podobnie – i konsekwentnie – w początkowym
Kościele celebrowanie Eucharystii odbywało się w domach chrześcijan (1Kor 11,
17-33). Tu również rodzice byli pierwszymi zwiastunami wiary wobec swoich
dzieci, nawiązując do starotestamentalnej tradycji, o której świadczy Psalm 78,
opisując przekaz wiary w kontekście rodziny.
W Kościele świętowanie nie jest tylko sztucznym utrwalaniem pustej tradycji,
ani tylko beztreściowym „week-endem”, lecz jest pozytywnym wydarzeniem,
jest znakiem transcendencji misterium wobec rzeczywistości stworzonej, jest
darem komunii z Bogiem, jest inauguracją tego „wiecznego spoczynku”, który
osiągnęli już „umierający w Panu”, jest przedsmakiem „Dnia Paoskiego” czyli
Niedzieli (=Dominica) (Ap 1, 10). Warto za Benedyktem XVI podkreślid, że
„praca oraz świętowanie są wewnętrznie powiązane z życiem rodziny:
warunkują wybory (decyzje rodzinne), wpływają na kształt relacji między
małżonkami oraz między rodzicami i dziedmi, dotykają także stosunku między
rodziną a społeczeostwem i Kościołem. Pismo święte nas poucza, (Rdz 1-2) że
rodzina, praca i świętowanie są darem i błogosławieostwem Boga
pomagającym żyd egzystencją w pełni ludzką” (Z Listu zapraszającego na VII
Spotkanie Rodzin).
Liturgia sprawowana w obecnym czasie jest sakramentalnym przedwyobrażeniem liturgii wiekuistej, gdzie jest ostateczne wypełnienie historii i
udział w nieśmiertelności. To „przed-wyobrażenie” jest zarazem prawdziwym
uczestnictwem w tym nowym, wiecznym życiu, ponieważ w Eucharystii łączymy
się z Chrystusem Zmartwychwstałym, „żyjącym na wieki wieków”. To pokazuje,
jak skuteczna jest wiara, która ściśle współdziała z Sakramentem i Słowem
Boga.
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Kard. Ravasi przy koocu swoich refleksji na temat świętowania skupia się na
pewnych cnotach, które charakteryzują klimat święta. Należy tu nadzieja,
miłośd i radośd chrześcijaoska wynikająca z uczestnictwa w tym wielkim dobru,
jakim jest zbawienie. Wspólnota rodzinna zanurzająca się w tym klimacie
odkrywa spontanicznie czułośd, jako dar Boga tulącego swe dzieci do serca. Ta
czułośd udziela się rodzinie we wzajemnych kontaktach; jest uczuciem
charakterystycznym dla rodziny w czasie dorastania niemowląt. Ale ta czułośd
cechuje także odniesienie do osób już dorosłych, eliminując wszystkie elementy
pochodzące z motywu przewagi, autorytetu, siły czy z jakich innych czynników
nie uzasadnionych duchową konstytucją rodziny.
Świętowanie przypomina rodzinie, czym oni są dla Boga, czym na mocy Jego
Miłości są dla siebie nawzajem, a przede wszystkim Kim jest Pan Bóg dla nich.
Pragnę sobie tu pozwolid na swobodną refleksję nad tym tematem, nie
trzymając się ściśle wykładu biblijnego. Samo słowo „święto”, „świętowanie”
oznacza, że w życie ludzkie wstąpiła świętośd, która jest szczególnym osobistym
przymiotem Pana Boga. Ta świętośd stała się udziałem człowieka dzięki Ofierze
Jezusa Chrystusa i przez dar Ducha Świętego, ofiarowany Kościołowi. Bóg dzieli
się z człowiekiem Swą świętością, dając mu również szansę czynnego
zaangażowania w otrzymanie daru i jego rozwój. Dar ten staje się własnością
człowieka jedynie przy czynnej współpracy z Łaską.
Równocześnie rodzina żyje w świecie, który w dużym stopniu jest przeciwny
świętości i oddawaniu czci Bogu. Św. Jan Ewangelista zmuszony był przyjąd
podwójne znaczenie słowa „świat”. Pierwsze znaczenie to jest to, które mówi o
świecie jako stworzonym i umiłowanym przez Boga. Drugie znaczenie łączy się z
faktem, że świat „nienawidzi Chrystusa i Jego uczniów” i że jest „opanowany
przez moce złego”, oraz że te moce usiłują podporządkowad sobie człowieka
poprzez „potrójną pożądliwośd”. Z tego względu św. Jan wzywa chrześcijan:
„nie miłujcie świata”.

Świat stworzony jest dostępny działaniu złego ducha. Świat jako stworzony jest
nadal w pewnym sensie święty, ale nie w sensie sakralności ontologicznej, jak
to myśleli starożytni poganie. Objawienie biblijne odrzuca tę sakralnośd,
natomiast podkreśla, że Bóg przenika swoją obecnością wszystko, co stworzył,
bo tylko dzięki Niemu wszystko żyje. Św. Paweł przypomniał tę myśl w swym
przemówieniu a ateoskim Areopagu, mówiąc: „nie daleko jest od każdego z
nas, bo w Nim żyjemy, ruszamy się i jesteśmy”.
Mówi się, że chrześcijaostwo odrzucając starożytną sakralnośd, przywróciło
światu „świeckośd”. To wyrażenie nie zawsze jest prawidłowo rozumiane.
Niektórzy uważają, że sprawy „świata” są całkowicie niezależne od religii i od
Pana Boga. Sobór jednak przypomniał, że chodzi tu tylko o autonomię rzeczy
świeckich, czyli że świat stworzony rządzi się swoim prawem, z tym, że jest to
nadal prawo Boże. Pomimo to szerzy się tzw. kultura świeckości, która usiłuje
także chrześcijanom narzucid „świecki” sposób myślenia. Jest to tendencja
niebezpieczna, ponieważ poprzez elementy kultury wnika w myślenie, w etos a
więc wpływa na sposób przeżywania religii, niekiedy przyjmuje taką formę
życia, „jak gdyby Pan Bóg nie istniał”.
Ten wpływ kultury świeckości zaznacza się zwłaszcza w dziedzinie świętowania.
Niektórzy organizują sobie „święta” z pominięciem relacji do Boga, czyli do
tego, „co święte”. Jest to święto puste, które wskutek naturalnego ciążenia,
zbliża się do modelu pogaoskiego. Bowiem kiedy człowiek odrzuca kult Boga,
zaczyna czcid samego siebie, jako zastępczego bożka. Widad to w wielu
imprezach zrywkowych, sportowych, obchodach paostwowych, itd. Pochodzi to
chyba stąd, że w samych rodzinach gaśnie świadomośd świętości życia,
małżeostwa, miłości, rodziny – dlatego wiele rodzin ulega wpływowi laicyzmu
naśladując wzory obserwowane w świecie.
Dlatego jest czymś niezmiernie ważnym, aby rodziny ożywiły w sobie
świadomośd wiary, jako Kościoły domowe i właśnie mocą wiary odbudowały
poczucie świętości w odniesieniu do całej rzeczywistości rodziny, wszystkich
aspektów życia i miłości. Niektóre rodziny wytrwale obchodzą rocznice ślubu,
urodzin. Trzeba, aby to wszystko dokonywało się w tej świadomości, że
Obecnośd Pana Jezusa należy do całości istoty rodziny (misterium). Ogromne
znaczenie ma należyte obchodzenie I Komunii Dzieci, Bierzmowania, w
połączeniu z bogatą liturgią parafii. Byłoby jeszcze piękniej udad się do jakiegoś

sanktuarium, którego głęboki klimat udziela się uczestniczącym. Ogromną
pomocą jest kult Matki Bożej rozwijany w zwłaszcza w tych sanktuariach, w
których zauważa się wyraźnie powiązanie z powołaniem rodziny. W gruncie
rzeczy każde sanktuarium maryjne posiada te zalety: Matka Boża jest przecież
Matką Rodzin.
Niekiedy sanktuaria maryjne są także ośrodkami rozwoju pewnych ruchów
duchowości rodzinnej i jest to ogromna pomoc dla rodzin, które pozostawione
same sobie nie mają takiej duchowej zachęty. Z szacunkiem i wdzięcznością
patrzę na Ruch Szensztacki, który rozwija nauczanie O. Józefa Kentenicha.
Trzeba powiedzied, że ośrodek szensztacki daje piękne i twórcze wzory jak
przeniknąd normalne sprawy życia rodzinnego atmosferą święta a także
radosnego festiwalu. Warto ten wzór naśladowad.
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Luigino Bruni1 podejmuje temat ogólny, jednak jego tezy zasługują na
szczególną uwagę. Autor przemawia jako socjolog, jednak ze skłonnością do
filozofowania. Interesujący jest jego punkt wyjścia, w którym przytacza zdanie
angielskiego ekonomisty i filozofa J. Stuarta Milla, który w roku 1869, w książce
napisanej na temat sytuacji kobiet stwierdził, co następuje: „wychowanie
moralne ludzkości nie uzyska swego pełnego rozwoju, dopóki nie stanie się
możliwe by żyd w rodzinie, gdzie rządzą te same reguły moralne, które panują
we wspólnocie politycznej”. Mill uważał, że wciąż na świecie dominują dwa
układy o charakterze feudalnym, pomimo postępów poczynionych przez
demokrację: są to: przedsiębiorstwo i rodzina. Według niego wszędzie tam
człowiek jest zależny od zwierzchnika a kobieta od mężczyzny. Demokracja
powinna przyświecad również życiu rodzinnemu. Dziś jednak sytuacja pod tym
względem bardzo się zmieniła: w wielu krajach w rodzinach panują zasady
równości i wzajemnego szacunku, podczas gdy ustrój wielu paostw daleki jest
od tego, by go naśladowad w rodzinie.
Wchodząc do tematu, Bruni stwierdza, że rodzina była i jest tym czynnikiem,
dzięki któremu praca i święto w jakiś sposób się spotykają i przenikają. Każda
cywilizacja w różnych swoich fazach, znajdowała formuły i język by odróżniad
czas pracy od święta, ale zawsze na dnie tej tendencji pojawia się wspólna
cecha: dążenie do wewnętrznego spotkania pracy i święta. W obchodzie święta
zawsze znalazł się element pracy, a praca potrafiła ujawnid w sobie cechę, która
odnosi się do święta. Dziś pomimo panowania konsumizmu i pomimo zaniku
zmysłu świętowania, także obserwuje się tę tendencję do łączenia obu
aspektów czasu.
Autor poświęcił sporo uwagi zmieniającym się warunkom w świecie, co ma
wpływ na sytuację rodziny. Ja jednak nie referuję tego szczegółowo i jedynie
powtarzam wniosek, jaki Autor wysnuł z własnych analiz. Autor stwierdził: „Z
powodu wszystkich tych racji uważam, że jakakolwiek dyskusja na temat
ekonomicznej pomocniczości, na temat systemu podatkowego rodziny,
powinna oprzed się na nowej teorii rodziny jako podmiotu ekonomicznego
1
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działającego w warunkach post-konsumistycznych. Jeżeli rzeczywiście rodzinie
zostanie przyznany status instytucji ekonomicznej, wtedy podatki muszą byd
obliczane na nowych zasadach, po odliczeniu wszystkich kosztów ponoszonych
przez rodzinę, w ramach wypracowania dóbr relacjonalnych, kapitału
społecznego (wartości moralne i cywilne związane z wychowaniem dzieci itd.)”.
W związku z kryzysem ekonomicznym wielu uważa, że rodzina mogłaby się
przyczynid do złagodzenia kryzysu podnosząc swój poziom konsumpcji. Rodzina
tego nie może, bo wskutek kryzysu po prosu zbiedniała (bezrobocie). Natomiast
rodzina posiada w sobie możliwości wpływania na kulturę pracy, co ma duże
znaczenie dla społeczeostwa. Autor odwołuje się tu do podstaw
chrześcijaoskiego humanizmu i katolickiej nauki społecznej. Pierwszą rzeczą,
która dochodzi do głosu jest odkrycie w samym sercu pracy źródła daru,
darmowości, dobra o charakterze bezinteresownym. Pomiędzy takim
charakterem pracy a rodziną zachodzi ścisły związek. Tutaj się ujawnia
niezwykłe znaczenie „darmowości”, które rzuca światło równocześnie na pracę
i święto.
Rodzina jest tym podstawowym środowiskiem, w którym osoba ludzka przez
całe swoje życie uczy się „sztuki darmowości” (Pavel Florensky). Natomiast
mało znane są konsekwencje tego faktu dla pracy, ekonomii i życia
społecznego. Trzeba się więc zapytad, co to jest „darmowośd”, którą epoka
nowożytna bardzo poniżyła. Darmowośd kojarzy się często czymś, co się czyni
za darmo, w prezencie, bez zapłaty. To może brzmied sympatycznie, ale
znajduje się całkiem na marginesie życia ekonomicznego i społecznego. W
gruncie rzeczy darmowośd jest czymś bardziej poważnym, jak wyjaśnił to
Benedykt XVI w swojej encyklice Caritas In Veritate, przydzielając kategorii
darmowości status podstawowej zasady ekonomicznej. Darmowośd należy do
tych kategorii, jak agape, Charis (i od tego charitas, później- Caritas), gratia czyli
łaska będąca darem bezinteresownym. Darmowośd (gratuitas) jest pewną
metodą działania, pewnym stylem życia, który polega na współbyciu z innymi, z
naturą, z rzeczami, nie dla utylitarystycznego ich wykorzystania, lecz dla
wyrażenia im uznania (szacunku) dla ich tożsamości (odrębności) i aby im
służyd.
W tym stylu życia nie chodzi o przeciwstawienie „daru” praktyce rynku
(mercato), ani o przeciwstawianie „darmowości” temu co obowiązkowe,

ponieważ w życiu istnieją szerokie dziedziny, w których dochodzi do
uzupełnienia (komplementarności); także kontrakt może popierad wzajemnośd
daru, co często ma miejsce w praktyce ekonomicznej. Tutaj widad, dlaczego
rodzina jest miejscem uprzywilejowanym, gdzie darmowośd się rozwija i jest
chroniona. Darmowośd oznacza więc, że pewne działanie, postępowanie
zostało dokonane (podjęte) tylko dlatego, że jest dobre, a nie dlatego, że
doczeka się odpłaty. Autor prowadzi do poważnego wniosku: nie istnieje praca
dobrze wykonana, jeśli nie jest wykonana w duchu „gratuitas”. Jest tak
ponieważ praca ludzka nie może podlegad etyce utylitarystycznej, w której
istotną rolę pełnią bodźce i sankcje. Praca ludzka należy do dziedziny etyki
cnoty.
Etyka cnoty, która przez wieki ożywiała także etykę zawodową czy
specjalistyczną, opierała się na zasadzie, którą uważano na „złotą regułę” etyki:
„pierwsza motywacja dla pracy tkwi w samej pracy: aby była dobrze wykonana.
Taką motywacją nie może byd nic, co znajduje się zewnątrz”. Etyka wymaga, by
czyn miał w sobie samym dobro, które go uzasadnia. To odpowiada naturze
człowieka, który jest powołany do działania na podstawie motywów wewnątrzosobowych: poznania prawdy czynu (=dobra, które mieści się w czynie) i wolnej
decyzji, czyli wyboru, który aktualizuje wolnośd w kierunku miłości.
Wynagrodzenie pieniężne czy innego typu nie należy do istotnej motywacji
pracy, lecz stanowi inny wymiar, który się sytuuje na innej płaszczyźnie: to
może byd akt wdzięczności, nagrody, wyraz rewanżu, lecz nie jest to czynnik,
który sprawia, że praca jest dobrze wykonana (że praca jest dobra w sensie
moralnym). „Aby pracowad, wystarczy oczekiwanie zapłaty. Ale żeby praca była
dobra (odpowiadająca naturze człowieka), konieczny jest element
darmowości”, czyli to, aby można ją zrozumied jako dar, czyli jako dobro
moralne.
Tak kiedyś budowano katedry. Luigino Bruni zmierza w właściwym kierunku:
przez powrót do etyki, do odbudowania antropologicznego profilu pracy, a
konsekwentnie do ukazania centralnej roli rodziny w odbudowie autentycznie
ludzkiego społeczeostwa. Praca wraca do swego źródła, a rodzina – do swego
„początku”, skąd wciąż płynie światło.
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Pragnę nawiązad do tego, co napisałem na koocu listu trzynastego, że teza
profesora Bruni ma rozmach rewolucyjny: sięga do samych korzeni kultury.
Luigino Bruni zdaje sobie sprawę z przełomowego charakteru swej nowej wizji
etyki pracy. Bo istotnie jesteśmy świadkami działającej wciąż „milczącej
rewolucji” kapitalistycznej, która podkopała to, co w pocie czoła wypracowała
przez wieki chrześcijaoska kultura pracy (kultura cechów). Kapitalizm
doprowadził do tego, że pieniądz stał się główną i jedyną racją pracy, jedynym
umotywowaniem obowiązku pracy zarówno co do jej ilości jak jakości. Jest to
kultura, którą można nazwad „bodźcową”, a która rozszerza swój wpływ na
obszary tradycyjnie nieekonomiczne, tak jak służba zdrowia, szkoła, gdzie lekarz
czy nauczyciel są uważani za dobrych pracowników jedynie wtedy, gdy są
opłacani i należycie kontrolowani. Ta kapitalistyczna antropologia zbliża nas
systematycznie do sytuacji, w której praca upodobnia się do niewolnictwa,
nawet jeśli nie dokładnie do tego starożytnego niewolnictwa, to jednak ten, kto
płaci, kupuje nie tylko zamówione dzieło, ale także motywacje osoby i stąd
także jej wolnośd.
Trudno się nie zgodzid z poglądem Luigino Bruni. Nowoczesne niewolnictwo,
które w tak radykalny sposób ujawiło się w systemie komunistycznym, „kupiło”
(za jak marną cenę!) nie tylko owoce pracy, ale także całą motywację i wolnośd
a nawet duszę człowieka. Marks wiedział, że praca jest istotnym przejawem
człowieczeostwa, ale tworząc filozofię pracy, obrócił ją przeciw człowiekowi,
ponieważ traktował pracę jako siłę społeczną. Pod pretekstem wyzwolenia
człowieka zaprogramował pełną alienację człowieka. Trzeba więc wrócid do
filozofii, w której praca jest siłą moralną, czyli tą, która jest proporcjonalna do
człowieczeostwa. Przed wszystkimi reformami instytucjonalnymi trzeba
najpierw dokonad tego, by praca odzyskała swoją ludzką godnośd, swój wymiar
moralny i duchowy, wychodzący z wewnętrznych źródeł człowieczeostwa: aby
praca była w sobie samej dobra, zanim pracujący wykonuje akt posłuszeostwa
wobec bodźców czy przełożonych, jest (powinien byd) posłuszny samemu
sobie. Ponieważ kiedy źle pracuje, źle żyje i jego życie rodzinne i społeczne nie

funkcjonuje należycie. Pracujemy dla siebie i dla innych nie tylko rzez to, co
robimy, ale także przez to, kim jesteśmy.
Bruni kontynuuje: „kiedy pracujemy źle, okazujemy się źli wobec siebie i innych,
ponieważ pracując źle, źle żyjemy, także kiedy ten błąd pracy zależy od
błędnego stanowiska pracy, od uwikłania w błędne relacje, gdzie nie możemy
wyrazid naszego powołania, które jest także powołaniem do pracy. Trzeba,
ażeby każda osoba znalazła swoje powołanie do pracy i swój obowiązek
moralny w ramach swojej wspólnoty, w której może doświadczyd poczucia
szczęścia nie dopiero w momencie zaprzestania pracy” (skróciłem bardzo
trudne zdanie). Bruni twierdzi, że praca jest zbyt ważną sprawą, aby nie uczynid
wszystkiego aby poczud się w niej dobrze i szczęśliwie nie ze względu na brak
zmęczenia czy cierpienia, lecz aby w niej znaleźd poczucie sensu i rozwoju
swojego projektu życia. Jan Paweł II w encyklice Laborem exercens napisał:
„Jednak pomimo całego tego zmęczenia – a może w pewnym sensie dzięki
niemu – praca jest dobrem dla człowieka” (nr 9).
Bruni uważa, że cało brzemię, jakie kładzie się dziś na świecie pracy wynika
stąd, że w tym jednostronnym imperializmie kultury pacy, pominięto ten
istotny wymiar: że praca jest powołaniem osoby, która pracując dobrze w
świadomości swego powołania, wkłada w pracę najlepszą cząstkę swej istoty.
Praca w ujęciu filozofii Jana Pawła II powinna stad u podstaw wszystkich
programów społecznych; nie wystarczy mied zagwarantowane prawa osoby,
trzeba mied konkretną możliwośd ich realizacji, aby stały się realnym kształtem
wolności. Rodziny kontynuują na mocy powołania i etycznego zadania stąd
wynikającego tworzenie i odradzanie się tego dziedzictwa darmowości i kultury
cnoty, napotykają jednak na trudnośd w tym, że dziś świat pracy i polityki nie
uznaje i nie nagradza cnoty, co dzieje się z wielką szkodą dla ekonomii i
przedłuża kryzys, który nie wynika jedynie z winy kierujących ekonomią.
Główny postulat zatem brzmi niezmiennie: trzeba wrócid do tradycyjnej
kultury, która, wychodząc od rodziny i stosunków sąsiedzkich oraz szkoły,
uczyła takiego sposobu obecności w świecie, który (sposób) opiera się na etyce
cnoty; i ten właśnie styl działania przenosił się następnie na fabryki, szkoły,
szpitale, ośrodki administracji, banki i inne urzędy. Obecnie to dziedzictwo
społeczne znajduje się w poważnym kryzysie, ponieważ rodziny usiłujące
kontynuowad te tradycje, czują jakby wykonywały „pracę Syzyfa” i ulegają

frustracji. To poczucie trudności ilustruje afrykaoskie powiedzenie: „żeby
wychowad dziecko potrzebna jest cała wioska”. Konieczne są więc również
jakieś siły wspomagające rodzinę.
Wydaje się jednak, że pierwszą rzeczą konieczną jest to, aby sama rodzina
odnalazła w sobie te źródła siły, które Stwórca w niej ulokował i zaczęła działad
mocą swoich charyzmatów. Historia bowiem pokazuje, że żadne instytucje
zewnętrzne, żadne zapomogi, zasiłki, ulgi, porady ekspertów i inne tego typu
pomoce nie są w stanie zastąpid tego światła i tej energii duchowej, która
pozwoliła rodzinie istnied od początku aż dotąd. Istotne jest by wrócid do tej
świadomości powołania, które pochodzi od Stwórcy i które pozwala z ufnością
oprzed się o Jego błogosławieostwo dane na początku. I nie tylko to
błogosławieostwo pierwotne, ale także to, które nieustannie spływa od Trójcy
Świętej przez pośrednictwo Kościoła na te rodziny, które przeżywają swoją więź
jako kościoły domowe. To są moce duchowe, ale one są silniejsze i trwalsze niż
wszelkie moce tego świata. Ten świat, który wierzy w złotego cielca tak czy tak
się kooczy i nie ma przyszłości. Przyszłośd należy do rodziny, która wierzy w
życie stworzone przez Boga i Miłośd darowaną w Duchu Świętym i moc Ofiary
Chrystusa, która pokonała śmierd i wszystkich wrogów człowieka.
Luigino Bruni daje przy okazji bardzo praktyczną przestrogę: aby rodziny
pragnące kontynuowad tradycje darmowości, nie ulegały pokusie włączania do
życia rodzinnego elementów logiki bodźców i korzyści. Może się to dziad nawet
w dobrej wierze, gdy pieniądz w stosunku do dzieci zacznie pełnid funkcję
zapłaty czy motywu działania. Jeśli dziecko zacznie ważyd wartośd spełnionej
czynności z wartością „euro”, może pomału dojśd do tego, że w ogóle
przestanie rozumied wartośd jako taką, wartośd wewnętrzną, wartośd człowieka
czy wartośd stworzenia jako daru Boga. Etyka cnoty wymaga, by człowiek
nauczył się czynid dobrze dlatego, że tak jest dobrze, a nie dlatego, że jakieś
inne czynniki się tego domagają. Przykładem apostoła darmowości jest św.
Franciszek z Asyżu, który powiedział: „za głoszenie Ewangelii nie można brad
zapłaty, nie dlatego, że jest to czynnośd bez wartości, lecz dlatego, że płacąc za
Ewangelię, należałoby dad wszystkie skarby świata”.

List piętnasty
Mam wrażenie, że nie wyczerpałem wszystkich treści wykładu profesora Bruni
na temat pracy, ale byd może do niektórych spraw będzie jeszcze okazja wrócid.
Na razie pociąga mnie temat święta z tego samego wykładu. Kiedy Luigino
Bruni sięga do etymologii – a w pewnym sensie do genealogii- święta, uderza
fakt, że podstawowe słowa, z których wywodzi się to, co nazywamy świętem, w
dziwny sposób wiąże się albo z rzeczywistością pracy albo z rzeczywistością
domu. Podobno łacioskie słowo „festa” pochodzi od prymitywnej (pierwotnej)
formy, która brzmiała „feria” albo fesia”, a te słowa oznaczają dni poświęcone
pracy. Jest to więc zastanawiające. Inna interpretacja wychodzi z greckiego
słowa „estiao” („festiao”), co oznacza ucztę, przyjęcie, na które zaprasza się
gości, przynajmniej jednego. Wynika z tego, że ta „estiao/festiao” odbywała się
w ognisku domowym, które znów kojarzy się z sanskryckim słowem ”vastya”,
które oznacza po prostu dom. Tak więc ta ostatnia etymologia pięknie adresuje
święto – ku domowemu sanktuarium.
Temat święta nie jest typowo ekonomiczny, chod posiada znaczenie także dla
ekonomii. Człowiek jako istota duchowo-cielesna czyli symboliczna, potrzebuje
także święta; zaś żeby pracowad i utrzymywad życie, także praca potrzebuje
święta. Oto dlaczego dziś ekonomia i święto powinny się pojednad. Święto nie
jest rozumiane przez ekonomię kapitalistyczną, z tych samych powodów, dla
których ta ekonomia nie pojmuje prawdziwego daru: święto jest z istoty swojej
sprawą darmowości i relacji. Z tego powodu zachodzi istotna różnica między
„świętem” a „rozrywką”. Święto jest w jakimś sensie syntezą życia, rozrywka
„odwraca uwagę” od istotnych spraw życia. Dzisiejsze społeczeostwo
kapitalistyczne potrzebuje rozrywki i robi z niej duży biznes, natomiast lęka się
święta, ponieważ święto jest sprawą relacji nie podlegających
instrumentalizacji i sprawą darmowości, której domeną jest rodzina: są to
kategorie obce obecnej wiedzy i praktyce ekonomicznej, jako nie dające się
podporządkowad (dosłownie: wywrotowe) wszelkiej władzy. A nie pojmując
święta (festa), nie pojmują także sensu dnia pracy (feria), jak to usiłował już
referent wykazad . Profesor z naciskiem powtarza: jeżeli istnieje różnica między
pracą i świętem i jeśli jest rzeczą ważną zarezerwowad miejsca i czasy (dni) dla

święta, jest jeszcze ważniejszą rzeczą dostrzec dziś głód prawdziwego święta,
jaki panuje w sercu świata pracy i ekonomii.
Bruni pokazuje, w jaki sposób świętowanie wchodzi w świat pracy, wnosząc
nowe elementy do środowiska (przedsiębiorstwa). Wystarczy, że w zespole
ludzi pracujących w jakimś przedsiębiorstwie zaczyna się, tak zwyczajnie,
obchodzid czyjeś rocznice, pozytywne wydarzenia rodzinne, fakty powrotu do
zdrowia, a zwłaszcza urodziny dziecka. W tych okolicznościach dochodzą do
głosu specjalne obrzędy (ryty) przyjęte w każdej organizacji, wpływające na
tworzenie więzi społecznych. W każdej cywilizacji, jak mówią antropologowie,
obrzędy służą do tworzenia więzi, do umocnienia poczucia przynależności do
danego ciała społecznego, do pogłębienia poczucia wspólnoty z czymś, co jest
głębsze niż kontrakty i interesy. Stąd też sygnałem ujemnym, świadczącym o
psuciu się jakości relacji w danym środowisku jest zapominanie o takich
okazjach jak rocznice urodzin, ślubów, awansów, zwłaszcza zaprzestanie
obchodów takich świąt jak Boże Narodzenie lub inne wysokiej rangi święta.
Natomiast mądry przedsiębiorca instynktownie wyczuwa, że ostatnią rzeczą
jaką może zrobid, zmuszony do zastosowania cięd i oszczędności (z powodu
kryzysu), jest obciąd fundusz na prezenty Bożenarodzeniowe dla podwładnych.
Jeśli bowiem obcina się tego rodzaju koszty, zaczyna się obcinad kapitał
niematerialny, którego może zabraknąd w najtrudniejszych momentach
kryzysu. Jeśli natomiast przedsiębiorca solidaryzuje się z pracownikami
podzielając ich trudną sytuację, zyskuje sobie ich wdzięcznośd i wtedy sami
pracownicy zgłaszają gotowośd poddania się pewnym oszczędnościom, co
wpływa na wzmocnienie więzi społecznej w przedsiębiorstwie. Ludzie, także
„ludzie pracy”, potrzebują czegoś więcej niż pieniędzy, by mogli dad z siebie to,
co najlepsze. Również święto jest czynnikiem umacniającym więzi mocniej niż
czyni to kontrakt, ponieważ jest wyrażeniem znaczeo symbolicznego „paktu”.
Miejsce pracy jest miejscem człowieka, gdzie cierpi ale i przeżywa radośd nie
tylko dla zapłaty, ale aby nadad sens życiu w ciągu kolejnych lat.
Luigino Bruni streszcza swój wykład w kilku punktach, (które także spróbuję
streścid). Twierdzi więc – po pierwsze- że święto potrzebuje pracy, nie tylko
dlatego, że wymiar święta należy wewnętrznie do istoty pracy o ile ma byd
prawdziwie ludzka i etyczna, lecz także dlatego, że dni pracy liczone są według
świąt i wzajemnie. W konsekwencji, kiedy panuje bezrobocie, traci nie tylko

praca, ale traci też i święto, ponieważ święto bez pracy nie jest w pełni świętem
tak dla osoby jak dla rodziny. Po drugie – święto stanowi moment, kiedy mogą
zostad pokazane i wyróżnione osoby, które w kontekście pracy nie wysuwają się
na pierwszy front, co ma znaczenie zwłaszcza dla rodziny, a także w ogóle dla
umacniania ducha braterstwa i wspólnoty. W koocu (po trzecie) – święto
potrzebuje czasu, wolnego od zależności merkantylnych. Jest to widoczne
zwłaszcza w środowisku rodziny, która samodzielnie i twórczo organizuje czas
święta, wiedząc, że jest inwestycją na poziomie relacji osobowych, o głębokim
znaczeniu symbolicznym.
W konkluzji Autor powtarza główne tezy i formułuje postulaty pod adresem
rodzin. Rodzina będąc główną twórczynią dóbr relacyjnych, nie wspomaga
ekonomii przez wzrost konsumpcji, lecz raczej przez jej obniżenie, a
równocześnie tworząc więcej dóbr relacyjnych, duchowych, dóbr
międzyludzkich, sprzyjających w istotny sposób rozwojowi także
ekonomicznemu. Każda rodzina powinna, przy współpracy z innymi, kierowad
ściśle zdefiniowane przesłania do świata instytucji. Takim żądaniem jest, by
dobra ekonomiczne i produkty były dobre w sensie ludzkim. Należy odrzucid
konsumizm, który wprowadza pustkę w relacje międzyludzkie. Należy zwalczad
agresywne reklamy opanowujące niedojrzałą świadomośd dzieci. Należy
przeciwstawid się ubóstwu, które jest narzucone jako konsekwencja złej
ekonomii, natomiast dowartościowad ubóstwo dobrowolne, będące wyrazem
wewnętrznej wolności i duchowości zwróconej ku transcendencji. Należy
dowartościowad znaczenie wychowawcze ubóstwa rozumianego głęboko, w
przeciwieostwie do postawy zaspokajającej wszystkie zachcianki dziecka, która
paraliżuje rozwój osobowy dziecka, zabija inwencję i zdolnośd przeżywania
życia w podziwie, jako niespodzianki.
U podstaw tej wizji leży ogólna tendencja, którą można ująd jako powrót do
prawdy. Powrót do prawdy człowieczeostwa, w którym tkwią korzenie
prawdziwej istoty pracy. Jest to także powrót do greckiej „charis”, rzutującej na
charyzmatyczne znaczenie pracy w rodzinie chrześcijaoskiej. Oto drogowskaz.
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