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N ie lękajcie się Chystusowej drogi od zakochania do pełni m iłości

Do serc, w których rodzi się i rozkwita miłość, niech dotrze wezwanie Sługi 
Bożego Jana Pawła II: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, a nawet otwórzcie na 
oścież drzwi Chrystusowi” . Zaproście Chrystusa do Waszego życia, do Waszej 
miłości.

Miłość jest darem dla drugiej osoby. Nie można jej nakazać ani kupić. Jest 
darem całego siebie. Dlatego najpierw trzeba rozpoznać, czy osoba, 
którą pragnę pokochać, jest godna mojej miłości. Czy ona moją miłość 
przyjmie i odwzajemni, czy też wykorzysta i wyrzuci jak niepotrzebny 
przedmiot. Miłość prawdziwa nigdy nie ma w sobie tego zabójczego zarazka 
zła, jakim jest użycie i wykorzystanie drugiego jako przedmiotu do 
zaspokojenia własnych pragnień i przyjemności. Prawdziwa miłość jest 
bezwarunkowa. Kto zawiera małżeństwo pod warunkiem, że będzie kochał, 
dopóki będzie mu dobrze i przyjemnie z tą  osobą, już nosi w swojej miłości 
zarazek rozwodu. Chrystus jest świadkiem i nauczycielem prawdziwej i pięknej 
miłości. Z Nim ją budujcie.

Miłość jest wspólną drogą. Na jej początku trzeba sobie jasno postawić 
pytania w życiu najważniejsze: o wiarę, o wierność, o planowanie i urodzenie 
dzieci, o hierarchię wartości. Jeśli te odpowiedzi nie są zgodne, to lepiej nie 
rozpoczynać wspólnego życia, bo małżeństwo będzie wtedy życiem nie razem, 
lecz obok siebie. Szukajcie właściwej odpowiedzi na te życiowe pytania zawsze 
w świetle Bożej mądrości.

Czytelnikom tej książki życzę, aby otworzyli swoje serca dla Chrystusa 
i aby On prowadził ich na drodze od zakochania do pełni miłości.

Błogosławię tym, którzy na tę drogę Go zaprosili, a zwłaszcza narzeczonym 
przygotowującym się do zawarcia sakramentu małżeństwa.

C V iU A t \

Stanisław Kard. Dziwisz 
Arcybiskup Metropolita Krakowski

Kraków, dnia 2 kwietnia 2008 r.



W  prowadzenie

Zakochanie nie trwa wiecznie, zaś moment przejścia od zakochania do doj
rzałej miłości wydaje się niezwykle subtelny i trudny do uchwycenia. Zako
chanie zatem to nie tylko błogi stan zapomnienia, ale początek długiej i często 
burzliwej drogi. Temat ten wskazuje bez wątpienia na jeden z najdonioślej
szych problemów podejmowanych w dzisiejszym duszpasterstwie. Postanowi
liśmy przedstawić to zagadnienie w jednym z numerów naszego pisma „Teofil” 
[Czy Kościół zapomniał o zakochanych?, 2 (26) 2007]. Okazało się wówczas, 
że podjęta przez nas refleksja spotkała się z bardzo żywym i niegasnącym 
zainteresowaniem ze strony Czytelników. Pozycja, którą dzisiaj prezentujemy, 
została wydana z inicjatywy oraz przy udziale Wydziału Duszpasterstwa Ro
dzin Archidiecezji Krakowskiej i stanowi wybór kilkunastu artykułów zamiesz
czonych na łamach „Teofila” , będących zaproszeniem do wspólnej refleksji nad 
najważniejszymi problemami związanymi z zakochaniem i miłością. Jednocze
śnie dziękujemy Autorom, że zgodzili się podzielić swoją wiedzą i doświad
czeniem, wprowadzając nas w niezwykłą i zarazem niełatwą rzeczywistość 
miłości. Prowadzą nas, ucząc mądrego przeżywania zakochania, ukazując bla
ski i cienie fascynującej drogi od pierwszego zauroczenia do pełnej, dojrzałej 
miłości.

Książka adresowana jest do każdego, kto wkroczył na tę drogę i pragnie 
odkrywać jej sens, nie uciekając jednak od wymagających decyzji i wyborów. 
Mamy nadzieję, że niniejsza pozycja okaże się szczególnie pomocna osobom 
myślącym poważnie o zawarciu małżeństwa. W związku z tym proponowany 
zbiór tekstów postanowiliśmy wzbogacić o artykuły dotykające bezpośrednio 
znaczenia małżeńskiej przysięgi oraz wyjaśniające liturgiczny obrzęd tego sa
kramentu.

Redakcja „Teofila”



Nadać sens narzeczeństwu

do istoty narzeczeństwa i jaki ma ono cel?

o pierwsze , dzisiaj ludzie nazywają narzeczeństwem różne stany. 
Niekiedy to narzeczeństwo trwa wiele lat. Spotykam nieraz takich 
ludzi, którzy mówią, że są narzeczonymi i planują ślub za pięć lat. 
Pytam wtedy: „Jeśli się zdecydowaliście na małżeństwo, to dlacze

go go me zawieracie? Zazwyczaj odpowiadają: „A, bo musimy załatwić różne 
sprawy; musimy mieć pracę, mieszkanie itd., wtedy dopiero będziemy mogli 
zostać małżeństwem” . Pojawia się pytanie: co oznacza dzisiaj słowo „narze
czeństwo”? Zwykle jest ono decyzją na małżeństwo, ale wiele osób podejmuje 
taką decyzję, myśląc o małżeństwie jako bliżej nieokreślonej przyszłości. Czyli 
w praktyce chęć zostania mężem i żoną nazywana jest narzeczeństwem. Myślę, 
że jest to błędne rozumienie tego słowa. Ma ono inny sens. Narzeczeństwo to 
decyzja na zawarcie małżeństwa wyrażona publicznie. Różnie to ludzie robią. 
Dzisiaj zwykle odbywa się to prywatnie, ale możemy sobie wyobrazić histo
rię, kiedy to kandydat do narzeczeństwa odwiedza rodzinę i prosi rodziców 
dziewczyny o jej rękę. Jest to pozostałość z rytuałów rodzinnych sprzed wielu 
wieków, kiedy małżeństwo było silnie splecione z wszystkimi konwenansami 
rodzinnymi. Przez czyjeś małżeństwo rodziny wchodziły w nowe koligacje. 
Wzięcie dziewczyny za żonę było niemożliwe bez zgody rodziców. Czyli męż
czyzna, starając się o kobietę, musiał przekonać rodzinę do swojej wiarygod
ności. Wstawiała się za nim jego własna rodzina, która świadczyła o jego 
uczciwości jako przyszłego małżonka. Pomijam tutaj układy feudalne, kiedy 
małżeństwo podlegało decyzji pana. Sięgam jedynie do naturalnych rytuałów 
rodzinnych. Dzisiaj natomiast powinno się rozróżnić kilka faz tworzenia więzi 
prowadzących do małżeństwa. Pierwszy etap to zawiązywanie znajomości. To 
etap poznawania i przyjaźni. Najlepiej, jeśli to wzajemne poznawanie nie jest 
za bardzo wiążące i zobowiązujące. Musi przypominać rozpoznanie terenu. 
Jaką osobą jest ta, która zwróciła moją uwagę? Dobrze, jeśli dzieje się to 
w jakichś grupach środowiskowych, w towarzystwie, we wspólnotach, które 
nadają znajomości szerszy kontekst -  czyli w takich warunkach, kiedy z jednej 
strony można blisko współpracować, a z drugiej nie ma jeszcze zobowiązań,

Mirosław Pilśniak OP

Co należy
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które nazwałbym zaangażowaniem. Ten drugi etap oznacza deklarację, że naj
bliższy, bliżej nieokreślony czas -  miesiąc, rok, dwa lata, a w razie potrzeby 
nawet pięć lat -  przeznaczy się na bycie z drugą osobą, spędzanie razem czasu, 
poznawanie siebie nawzajem, i w ten sposób dalsze poznawanie samego siebie. 
Czas zaangażowania, oprócz poznawania, powinien być też czasem zawiązania 
więzi, w której mogę odczytać to, czy faktycznie buduje się coś na przyszłość. 
Teraz przeznaczam moje siły, pieniądze i czas na to, żeby z tobą być i żeby 
również odpowiedzieć sobie na pytanie: czy moglibyśmy być mężem i żoną? 
Czy są jakieś realne przesłanki do tego, że potrafilibyśmy stworzyć taki zwią
zek? W chwili, kiedy każda z tych osób odkrywa w sobie takie pragnienie, 
a następnie przedstawia drugiej osobie, że rzeczywiście chce i jest w stanie 
tworzyć małżeństwo, jest to właśnie moment na narzeczeństwo, czyli na uro
czystą deklarację: chciałbym być twoim mężem, jeżeli mnie zaakceptujesz; 
chciałabym być twoją żoną, jeżeli to będzie możliwe. I to jest moment zawar
cia narzeczeństwa.

Jak długo powinien trwać okres narzeczeństwa?

Narzeczeństwo to przygotowanie do zawarcia małżeństwa. Nie trwa to zbyt 
długo. Kandydaci do małżeństwa już się przecież znają. Decyzja na małżeń
stwo została podjęta i nie ma powodu czekać. Ten czas jest okresem wypra
cowania stylu funkcjonowania we wzajemnej relacji. Stylu spierania się i po
jednania. Oczekiwania cierpliwości u drugiego, ale i nienadużywania czyjejś 
życzliwości. W tym czasie należy postawić pytania o to, jak ma wyglądać 
nasze małżeństwo. Czyli na tym etapie powinien być czas na przedyskutowa
nie i uzgodnienie swoich poglądów, wizji, przyzwyczajeń i pewnych różnych 
oczywistości, które każdy wnosi w relację. Dobrą pomocą są tu chociażby 
„Wieczory dla zakochanych”. Stwarzają one możliwość bezpiecznej wymiany 
wzajemnych poglądów, wypracowania jakiejś metody na rozwiązywanie sytu
acji konfliktowych. Możemy postawić tutaj kolejne pytanie: po czym można 
poznać, że ktoś może już zawrzeć małżeństwo? Jak to zgadnąć? Popularne, tak 
zwane „kobiece” poradniki, doradzają: „sprawdź, czy będzie on dobrym part
nerem w życiu, w zakupach, w towarzystwie, w łóżku itd.” . Ale to przypomina 
zakup dobrego towaru. W ten sposób nie zawiera się małżeństwa. „Spójrz na 
jego rodziców” , „przyjrzyj się jej matce, ona będzie tak wyglądała za dwadzie
ścia pięć lat” albo „sprawdź, czy będzie dobrą gospodynią domową” -  to nie 
są dobre porady. Kryterium, które powinno zostać spełnione, jest takie: czyja, 
na miarę tego, jak znam tę drugą osobę, jestem zdolny (lub zdolna) ofiarować 
swoje życie właśnie tej konkretnej osobie, takiej, jaką ona jest? Czy wierzę, 
że ona potrafi ten dar mojej osoby przyjąć? I czy widzę, że ten drugi robi 
wszystko, żeby ofiarować mi swoje życie? Czy potwierdzam gotowość przyję
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cia tego daru? Nie odbywa się to zatem na zasadzie „sprawdzania” drugiej 
osoby. Najistotniejsze jest to, czy potrafię siebie ofiarować drugiemu. A po 
drugie: czy mam potwierdzoną doświadczeniem nadzieję, że mój dar będzie 
zauważony, a następnie z całą delikatnością i szacunkiem przyjęty. Po tym mo
żemy poznać, czy relacja jest gotowa na deklarację narzeczeństwa. Deklaruje 
się wspólnie chęć, aby być mężem i żoną, więc rozpoczyna się przygotowania 
do zawarcia małżeństwa. Dzisiaj jest taka moda, że ludzie deklarują narze- 
czeństwo po kilku tygodniach lub miesiącach znajomości, chcąc w ten sposób 
związać drugą osobę, tak by nie szukała już innych znajomości otwartych 
na małżeństwo. Myślą wtedy: zobaczymy, jak powiedzie się nam nasze na- 
rzeczeństwo. Jeśli będzie wszystko w porządku, to zdecydujemy się zawrzeć 
małżeństwo. Świadczy to o niezrozumieniu dynamiki związku. Taką wstęp
ną deklarację związania w decyzji raczej trzeba nazwać „zaangażowaniem”. 
Narzeczeństwo natomiast to już deklaracja i gotowość na zawarcie małżeń
stwa. Jeżeli została wyrażona publicznie, czyli wobec rodziny, to w przypadku 
zerwania takiego narzeczeństwa, w wypadku jakichś szczególnych trudności, 
należy odwołać je również wobec tego samego forum. I lepiej tego nie robić 
przez wysłanie SMS-a. Spotkałem dotąd tylko kilka par, które narzeczeństwo 
zawierały w taki sposób, że przyszły do księdza z prośbą o błogosławień
stwo na czas wzajemnego wzrastania, aby był owocny w przygotowaniu do 
zawarcia małżeństwa. Myślę, że to bardzo dobra myśl, która mówi o tym, 
że przygotowanie do małżeństwa nie jest tylko rozważeniem zasad taktycz
nych, ale również rodzajem rekolekcji: duchowego przygotowania na przyjęcie 
łaski małżeństwa. To jest cenne podejście, chociaż dzisiaj mało popularne. 
Dzisiaj akt narzeczeństwa dokonuje się raczej przez fakty dokonane. Moda 
na zamieszkanie razem spełnia rodzaj deklaracji i próby -  „zobaczymy jak 
to będzie” . Współżycie seksualne bywa takim faktem, który stanowi dla lu
dzi domyślne zobowiązanie zawarcia małżeństwa. Choć nie wyrażone wprost, 
jest zobowiązaniem faktycznym, ale jednocześnie nadużyciem zaufania. Ale 
niektórzy w ten sposób próbują starać się o narzeczonych.

Jak Ojciec, ze swojego duszpasterskiego punktu widzenia, ocenia wspólne za
mieszkanie przed ślubem? Czy to rzeczywiście pomaga w lepszym przygotowa
niu do ślubu?

Bardzo szkodliwą rolę pełni tutaj środowisko plotek, także tych plotek 
publicznych. Karmi się ludzi papką dla gawiedzi, niezliczonymi informacjami 
„z życia gwiazd” , gdzie zamieszkanie przed ślubem traktuje się jako absolut
ną oczywistość. Niestety wielu ludzi przyjmuje również jako oczywistość tego 
typu nowiny. Tłumaczą sobie pewnie, że „w dzisiejszych czasach po prostu 
mieszka się razem przed ślubem”. Ciekawe, co się takiego stało, że w „dzi
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siejszych czasach” wspólne mieszkanie przed ślubem traktuje się jako normę. 
Czy są to jakieś specjalne czasy? Tutaj trzeba jednak zadać sobie pytanie 
nie o czasy, w jakich przyszło nam żyć, ale o to, czy taka decyzja na za
mieszkanie ze sobą jest dobrym przygotowaniem do małżeństwa? Natomiast 
w powszechnej opinii wspólne mieszkanie przedstawia się jako przejaw od
powiedzialności za przyszłe małżeństwo. Czyli niby sprawdza się, czy oboje 
potrafią ze sobą być na małej przestrzeni, czy potrafią się ze sobą porozumie
wać. Czy znali się dotąd, czy znają styl ubierania się drugiej osoby, wiedzą, 
jak gotuje, czy jest pracowita, czy jest porządna. To jest poznawanie się. 
Elementem tego poznawania jest także okazywanie czułości, czasem współży
cie seksualne. Sprawdzają, czy potrafią być dla siebie czułymi kochankami. 
W obiegowych, bardzo prymitywnych przekazach dla gawiedzi, ten styl życia 
prezentowany jest jako oczywista i właściwa droga do małżeństwa. Smuci 
mnie fakt, że niektórzy próbują w podobny sposób zawierać małżeństwo. Ale 
z drugiej strony nie dziwi mnie to. Skoro nie wiedzą, jak postępować, próbują 
poszukiwać dobrych posunięć na własną rękę, ewentualnie sięgając po różnego 
rodzaju poradniki, prześcigające się w proponowaniu przeróżnych rozwiązań. 
Fakty jednak są takie, że po pierwsze, dla osoby wierzącej, bezmyślność jest 
poważnym zaniedbaniem sumienia. Jeśli ktoś przyjmuje jakąś informację bez
myślnie, to nie nadaje się do dorosłego życia. Po drugie, pewne zachowania 
przez kilka stuleci nie były akceptowane, a teraz się mówi, że „takie są czasy” 
i nagle rzecz uważana za niewłaściwą staje się właściwą. Co spowodowało tę 
zmianę? Czy rodzice mniej kontrolują swoje dzieci, czy też mamy większą 
swobodę w zdobywaniu mieszkania, większy dobrobyt? Jeżeli mamy tu do 
czynienia z bezmyślnością, to zadajmy sobie pytanie: czy bezmyślność jest 
dobrym nauczycielem przy zawieraniu małżeństwa? Odwołajmy się znowu do 
faktów. Pary, które mieszkały wspólnie przed ślubem, bardzo często w mał
żeństwie napotykają na niespotykane trudności. Istnieją badania socjologicz
ne badające związek wspólnego mieszkania i życia seksualnego przed ślubem 
z nietrwałością małżeństwa. Wyniki są zastraszające. Oczywiście statystyki 
nie przesądzają o historii konkretnej pary, ale powinny przynajmniej dać do 
myślenia. Jeżeli ktoś zawiera małżeństwo, musi zapytać siebie: czy zawieram 
to małżeństwo tak, aby stworzyć szczęśliwy związek? Czy może chcę tylko 
popróbować, jakie ono będzie? „Jeśli się okaże, że nie jesteśmy szczęśliwi, to 
się rozejdziemy” .

Czyli wybiera się przez to łatwiejszą drogę?

Dzisiaj jest taka moda. Niezwiązanie się w formalny sposób wydaje się 
najlepszym rozwiązaniem, bo zaoszczędza wiele bólu podczas rozstania. Ale 
w zasadzie tak podejmowana decyzja na zawarcie małżeństwa jest już w sumie
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pogrzebem tego związku, wystawia na próbę nie do wygrania. Jeżeli wchodzi 
się w relację bardzo bliską, łącząc z nią całe swoje życie, i to na wszystkich 
płaszczyznach -  pieniędzy, mieszkania, dzieci -  to przerwanie takiej relacji nie 
jest dobrym pomysłem, gdyż za każdą porażką musimy zerwać z mnóstwem 
naszych życiowych nadziei. I problemy małżeństw mieszkających razem przed 
ślubem powinny dzisiejszemu człowiekowi przynajmniej dać do myślenia. Jed
nak jakoś dziwnie nie dają. Może te badania są ukrywane przed ludźmi? 
W praktyce bezmyślność króluje nad myśleniem. Co dzieje się w takim ra
zie podczas takiego przygotowania do małżeństwa? Możemy powiedzieć w ten 
sposób: „Oczywiście wspólne mieszkanie, włącznie z życiem seksualnym przed 
ślubem, jest sposobem na poznanie się” . Problem w tym, że takie poznanie 
obciążone jest błędem. Jest poznaniem, które zawiera w sobie jakąś truciznę.

Na czym konkretnie ten błąd polega?

Po pierwsze, człowiek wchodzi w sytuację, która z punktu widzenia moral
ności Kościoła jest zamazaniem sakramentalnego znaku. Zamieszkanie przed 
ślubem jest znakiem zamiarów na zawarcie małżeństwa, czyli dobrych chęci, 
albo trudności mieszkaniowych, a ponoć ma być znakiem małżeństwa. Dla
czego w świadomości powszechnej wciąż przyjmuje się, że mężczyzna i ko
bieta mieszkający w jednym mieszkaniu tworzą małżeństwo? Przecież nie 
mamy różnych rodzajów mieszkań. Mężczyzna i kobieta tworzący małżeń
stwo nie wieszają na drzwiach mieszkania tabliczki z napisem „sakramentalne 
małżeństwo” , a żyjący w konkubinacie nie umieszczają z kolei napisu „wol
ny związek” . Nie istnieją takie zewnętrzne rozróżnienia. Mieszkanie kobiety 
z mężczyzną to małżeństwo. Przynajmniej jeszcze powszechnie tak to zjawi
sko rozumiemy. Bywa również tak, że poznajemy wspólnie żyjącą parę nie 
będącą jeszcze małżeństwem i zastanawiamy się wówczas: czy to dobrze, że 
oni razem mieszkają? Dobrze, jeśli takie pytania się pojawiają. Gorzej, jeśli 
taką sytuację odbieramy jako normę. Istnieją przecież środowiska traktujące 
te zjawiska jako oczywistość. Ludzie mieszkają wspólnie i w jakimś momen
cie zawierają małżeństwo. Tylko że przy takim traktowaniu sprawy chyba 
tylko silny impuls musiałby sprowokować decyzję na zawarcie małżeństwa. 
Osobiście mogę wyobrazić sobie takie impulsy. Dla przykładu: mama i tata  
siedzą człowiekowi na głowie i mówią: „weź się wreszcie za siebie i ożeń się!” . 
Drugi argument, jaki może się pojawić, to słuszna niechęć, aby małżeństwo 
traktować tylko jako akt prawa, kościelne sformalizowanie związku, tak żeby 
znowu legalnie przystępować do spowiedzi i komunii. Bywa także, że motywem 
jest pojawienie się dziecka. I znowu widzimy kolejne pytanie: czy te motywy 
zewnętrzne powinny prowadzić do zawarcia małżeństwa? Jak już wspomnia
łem wcześniej, motywem do zawarcia małżeństwa powinno być pragnienie
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wzajemnego daru mężczyzny i kobiety. Jednak ten dar był już w pewien spo
sób dawany wcześniej i niestety został zaprawiony trucizną. Jaką truciznę 
mam na myśli? W mieszkaniu ze sobą tkwi następujące założenie: „nie znamy 
się jeszcze wystarczająco, nie wiemy, czy potrafimy być małżeństwem, więc 
zamieszkajmy razem, żeby się sprawdzić” . Tylko że jest to eksperyment na 
żywych ludziach. Sami sobie stwarzamy taką sytuację eksperymentalną. Co 
ona oznacza? „Próbujmy, starajmy się. Jeżeli się okaże, że nie potrafimy żyć 
po małżeńsku, w zgodzie, w jedności i szczęściu, albo nie sprawdziliśmy się 
jako potencjalny ojciec czy kochanek, gospodyni domowa, sprzątacz, pracow
nik zarabiający pieniądze, to się rozejdziemy bez większych kosztów.” Jak 
się będzie zachowywał człowiek w takiej sytuacji? Będzie się starał. Będzie 
sprzątał, gotował, będzie uśmiechnięty, umyty, uczesany, nawet perfumami 
się pokropi, będzie się dobrze zachowywał, nie będzie się lenił, będzie się 
sprawdzał jako kochanek. A jeżeli nie postara się... no, to dopiero wpadnie 
w kłopoty. Straci mieszkanie, wszystkie nadzieje, przyjemnego współtowarzy
sza na swojej drodze życiowej. Zatem stara się. No i tak starając się, człowiek 
potrafi wytrzymać jakiś czas. Rekordziści, jakich spotkałem, wytrzymali, ży
jąc w ten sposób, siedem lat. Ten związek miał różne fazy, w końcu niemal 
całkowicie się załamał. Jednak para uznała, że skoro już tyle czasu są ze 
sobą, to najlepszym sposobem na postawienie związku na nogi będzie decyzja 
na zawarcie małżeństwa. Zdecydowali się na sakramentalny ślub i następnie 
zrobili sobie takie piekło, że po dwóch tygodniach wyprowadziła się panna 
młoda od swojego już sakramentalnego męża i powiedziała, że nigdy nie chce 
go widzieć. On z kolei zrozpaczony przyszedł do księdza zapytać, co może w tej 
sytuacji zrobić? Kiedy poznałem historię początku ich związku, zrozumiałem, 
że zawarcie małżeństwa było ich sposobem na ratowanie tego rozlatującego 
się konkubinatu. Myślę, że zabrakło im pragnienia zawarcia trwałego, niero
zerwalnego, bezwarunkowego małżeńskiego związku miłości. Tego typu błędy 
popełniają ludzie, gdy wejdą w sytuację, gdzie próbują „się sprawdzić” .

A jak sobie radzić w przypadku sytuacji konfliktowych, które w szczerych re
lacjach narzeczeńskich też zdarzają się często?

Oczywiście są rzeczy, które wymagają uzgodnienia, poczynając od tego, 
czy będziemy spać przy otwartym, czy przy zamkniętym oknie, aż po kwestię 
wydawania pieniędzy i wyboru miejsca, gdzie chcielibyśmy spędzać wakacje. 
Pojawiają się także znacznie poważniejsze pytania: czy pracujemy dla pienię
dzy, czy dla idei, czy chcemy mieć w małżeństwie dzieci, czy nie? Uzgodnienie 
tych wszystkich rzeczy oczywiście podlega wspólnym rozstrzygnięciom i jed
nocześnie może oznaczać wchodzenie w sytuacje konfliktowe. Jeżeli nie jest 
się małżeństwem, a mieszka się ze sobą -  co dzisiaj często jest w modzie -
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to w przypadku „niesprawdzenia się” grozi wyrzucenie z domu albo odejście 
tej drugiej osoby. Co zatem w takich związkach robi się z konfliktami? Po 
prostu unika się takich niezręcznych sytuacji, na zasadzie: „dobra, no to już 
nie rozmawiajmy o tym; jest tyle przyjemniejszych rzeczy, które moglibyśmy 
dzisiaj zrobić; nie mówmy o tym, co nas dzisiaj dzieli” . Czyli nie wchodzi się 
w konflikt, aby uniknąć problemu i pojednać się. W sytuacji konkubinatu tego 
rodzaju omijanie sytuacji konfliktowych samo się narzuca jako rozwiązanie. 
Wiele takich związków, pomimo nierozwiązanych, zamiecionych pod dywan 
sytuacji, wiąż pozostaje w relacji. Ale nie można tych konfliktów zbierać bez 
końca. Bo co się dzieje? W momencie, gdy ludzie decydują się zawrzeć zwią
zek małżeński, traktując go jako zalegalizowanie, z przywołaniem Bożej mocy, 
dotychczasowego nielegalnego związku, odkrywają sytuacje konfliktowe jako 
zagrożenie. Okazuje się, że te nieporozumienia, które miały być przejściowe, 
mają ciągnąć się już do końca życia. Zadają rozpaczliwe pytanie: „to na tym 
ma polegać zawieranie małżeństwa?” , „czyli on wciąż będzie się zachowywał 
tak, jak do tej pory?” , „będzie mnie tak ranił przez całe życie?” . Małżeństwo 
staje się wtedy straszną pułapką. Wszystkie nierozwiązane sytuacje wybucha
ją z potworną siłą. Ta energia niszcząca związek została zmagazynowana już 
dużo wcześniej we wszystkich nierozwiązanych konfliktach.

Jakie jeszcze zagrożenia niesie ze sobą sytuacja konkubinatu ?

Zamazanie znaku. Znaku wspólnego życia, mieszkania, wspólnych pienię
dzy, wspólnie spędzonego czasu... Przede wszystkim jednak zamazuje się praw
dziwe znaczenie wspólnego mieszkania i ogromnej intymności życia. Odsłonię
cie przed drugim samego siebie, w tym sfery seksualnej -  także pełnej treści 
-  dla wielu ludzi odgrywa znaczącą rolę. Nie jest tylko jakimś banałem, jak 
czasem będący w modzie dyskotekowy seks, uchodzący w niektórych opiniach 
za sposób nawiązywania znajomości... Zamazanie znaku to duże niebezpie
czeństwo. Człowiek wprawdzie żyje po małżeńsku, ale na szczęście chociaż 
przeczuwa, że może to się Panu Bogu nie podoba. Na pewno rodzinie to 
się nie podoba. Po prostu w myśl rodzinnych tradycji nie wygląda to do
brze. Pojawia się więc naleganie na zalegalizowanie związku. Tylko czy ta 
decyzja coś faktycznie zmieni? Czy była jakaś prawdziwie wolna decyzja na 
małżeństwo? Czy faktycznie był moment zawarcia małżeństwa? Czy może 
była uroczystość ślubna, którą się w takich sytuacjach robi na pokaz, żeby się 
goście cieszyli? Przecież decyzja na małżeństwo sprowokowana została przez 
czynniki zewnętrzne, a nie przez chęć zawiązania więzi małżeńskiej. Przecież ci 
ludzie twierdzą, że już wcześniej żyli w doskonałej harmonii. Czyli ślub nie był 
momentem zawiązania prawdziwej jedności, ale tylko publicznym objawieniem 
światu, że już są małżeństwem. To rodzi nieporozumienie na poziomie znaków
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widzialnych. Przypatrzmy się więc teraz, czym owocuje zatarcie się różnicy 
między stanem przedmałżeńskim a małżeńskim. Przede wszystkim bardzo 
łatwo zagubić widzenie swojego związku jako małżeństwa sakramentalnego. 
Bardzo łatwo o chwile zdrady, o zdejmowanie obrączki w razie potrzeby na 
spotkaniu towarzyskim. Człowiek w tej sytuacji raczej traci jasność widze
nia, szczególnie tego, kim sam naprawdę jest. Wcześniej wydawało się mu, 
że jest mężem, więc teraz równie dobrze może mu się wydawać, że nim nie 
jest. Spotkałem wielu ludzi, którzy nie zauważają faktu, że są mężem i żoną. 
Spotkałem takiego mężczyznę, który półtora roku po ślubie rozszedł się ze 
swoją sakramentalną żoną, a teraz przychodzi do mnie i mówi: „No, proszę 
księdza, rozszedłem się ze swoja żoną i chciałbym zawrzeć nowy związek. Czy 
można to małżeństwo jakoś odkręcić?” . W sumie nie ofiarował się naprawdę, 
zawierając ślub, a teraz chce wykręcić się z wiążącej go sytuacji. Ważna jest 
zatem świadomość, że nie chodzi tylko o rytualny moment przejścia ze stanu 
narzeczeńskiego do małżeńskiego, ale o dokonanie pewnych rytualnych zna
ków, które uświadomią i pozwolą zauważyć tę duchową zmianę dokonującą się 
w chwili zaślubin.

Co Ojciec może poradzie tym, którzy teraz żyją w konkubinacie i przygotowują 
się do ślubu ? Jak podejść do tej sytuacji w taki sposób, by po ślubie coś jednak 
się zmieniło? W jaki sposób zaangażować się, aby jednak zauważyć różnice 
życia przed ślubem i po nim?

Na kursie przygotowującym do małżeństwa odbywającym się w formie 
„Wieczorów dla zakochanych” , czyli warsztatów, narzeczeni nabywają w mi
nimalnym stopniu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. 
Na kursie proponujemy również, by osoby znajdujące się w sytuacji konku
binatu lub współżycia pozamałżeńskiego zrezygnowały z tego. Znam ludzi, 
którzy na taką sugestię odpowiedzieli najlepiej, jak potrafili, to znaczy zrobili 
wszystko, aby nie współżyć do czasu zawarcia małżeństwa. Niekiedy próbują 
różnych sposobów. Czasami starają się odseparować, zamieszkując np. w od
dzielnych pokojach, wyraźnie unikając nadmiaru intymności, która ich pcha 
do grzechu. Starają się w ten sposób zachować przed ślubem wstrzemięźli
wość seksualną. Znam przypadek chłopaka, który wyprowadził się do kolegi, 
a narzeczonej zostawił swoje mieszkanie. Najlepszym sposobem, by przywró
cić wartość znakom, jest decyzja na zamieszkanie osobno przed ślubem i na 
rezygnację z relacji seksualnej. Dlaczego? Dlatego, że relacja seksualna daje 
mnóstwo przyjemnych przeżyć, mnóstwo obiecuje, daje też poczucie wielkiej 
intymności i bliskości, a jest to niestety poczucie złudne. Brakuje wypełnie
nia tego kontaktu treścią. Seks daje poczucie bliskości, ale nie jest pewne, 
czy ukazuje faktyczną bliskość. Być może brakuje w tej relacji elementarnej
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odpowiedzialności moralnej. Warto zadać przy tej okazji pytanie: dlaczego nie
którym wydaje się, że potrafią zbudować lepszy związek bez respektowania 
Bożej woli? W innych sprawach natomiast sądzi się, że korzystne jest respekto
wanie Bożych przykazań. To ciekawe, że w przypadku relacji seksualnej ludzie 
zaczynają mijać się z prawdą.

Dlaczego zatem ludzie gubią jedność z Bogiem?

Zazwyczaj ma to związek z dyscypliną nauki Kościoła. Ludzie uważają, 
że wymagania, o których rozmawiamy, są wymysłem księży. Pamiętam ta
ki moment, kiedy pewna osoba, której pomagałem odnaleźć się w Kościele, 
poinformowała mnie, że narzeczony otrzymał na własność mieszkanie, więc 
wspólnie w nim zamieszkają. Słysząc to, zdziwiłem się i próbowałem tłuma
czyć, że taka decyzja nie zgadza się z nauką Kościoła na temat przygotowania 
do małżeństwa. Ta osoba jednak nie zrozumiała. Tłumaczyłem jej, że znak 
wspólnego mieszkania oznacza sakrament, a oni przecież nie mają sakramentu 
małżeństwa. Odwoływałem się też do kwestii intymności, mówiąc, że związane 
z tym napięcie wcale nie musi sprzyjać budowaniu więzi. Bywają ludzie, którzy 
mówią, że śpią w jednym łóżku i nie współżyją. Trudno im nie wierzyć, jeśli 
tak deklarują. Chociaż warto, żeby czasem pamiętali o sile wyobraźni... Takie 
sytuacje także zagrażają intymności, nawet przy chęci wstrzemięźliwości od 
seksu. Nie da się uniknąć nadmiernego napięcia, stymulowanego przez fizyczną 
bliskość mieszkania w jednym domu. Pragnienie wytrwania bez seksu do chwi
li ślubu nie spełnia wystarczająco roli hamulca. Poza tym takie zachowanie 
może być dramatyczne w skutkach. Zdarzają się takie historie, że ktoś tak 
skutecznie powstrzymywał się od seksu, jednocześnie żyjąc w dużej intymno
ści wspólnego zamieszkania, że po ślubie nie był już zdolny do współżycia. 
Takimi problemami zajmuje się seksuologia. Wróćmy jednak do wspomnianej 
przed momentem mojej znajomej, która nie kryła zdziwienia, że Kościół wi
dzi kwestię zamieszkania razem przed ślubem inaczej niż ona i jej narzeczony. 
W końcu jednak, na zasadzie zaufania do mnie, zdecydowali, że do ślubu nie 
zamieszkają wspólnie. To była trudna decyzja, tym bardziej, że planowane 
małżeństwo i powrót do Kościoła nie zostały zaakceptowane w rodzinie jed
nej ze stron. Wydawało się, że wszystko sprzyja temu, by zamieszkali razem. 
A tu nagle Kościół mówi, że Pan Bóg tego nie chce. Uwierzyli jednak, że Pan 
Bóg rzeczywiście nie popiera takiej decyzji. Później, podczas jednej z imprez 
w mieszkaniu narzeczonego -  bawiły się liczne pary mieszkające ze sobą -  
na koniec spotkania narzeczona poprosiła, by ktoś odwiózł ją domu. I wtedy 
zgrzyt: „Do jakiego domu? Przecież tu masz dom narzeczonego, gdzie będziesz 
się włóczyć po mieście?” . Wtedy zrobiło się jakoś niezręcznie. Ale zrzucili się 
na taksówkę, by mogła mimo wszystko pojechać do swojego domu. To upie
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ranie się dziewczyny, że do ślubu nie będzie mieszkać z narzeczonym, dało 
do myślenia całemu towarzystwu. Nagle dziewczyna i jej narzeczony zostali 
uznani za ekspertów życia małżeńskiego do tego stopnia, że pozostałe pary 
zgłaszały się po porady. Później kilka z tych par zdecydowało się na zawarcie 
małżeństwa, odkrywając, że intencje muszą leżeć głębiej niż zewnętrzne oko
liczności. Tego rodzaju „znak sprzeciwu” jest bardzo potrzebny dzisiejszym 
ludziom. W rozmowach, mówią często: „mieszkamy razem przed ślubem, bo 
wszyscy znajomi tak robią” . Wtedy zwracam uwagę, że przecież nie chodzi 
o znajomych, ale o ich własne małżeństwo. W związku udającym małżeństwo 
jest trucizna tymczasowości, o której już wspominałem. Zatruwa ona związek 
chociażby przez wykonywanie gestów, które powinny znaczyć więcej niż ozna
czają w tym momencie. To nie mają być gesty poznawania się i przygotowy
wania do małżeństwa, ale mają być gestami małżeństwa. Gesty mówią więcej 
niż tylko to, że ktoś chce się zbliżać do drugiego, bo sobie nawzajem ufają. 
To przecież za mało. Współżycie małżeńskie oznacza bezwarunkowe oddanie, 
a to może odbywać się tylko w relacji osób zaślubionych. Nie powinno być 
gestem, z którego można by się wycofać, bo nie jest takim znakiem.

Czy kursy przedmałżeńskie są w stanie przygotować młodego człowieka do za
dań, o których Ojciec mówi?

Tego typu pytanie próbuje przerzucić odpowiedzialność za związek mał
żeński na Kościół, na duszpasterzy. Jednak z pewnością kurs -  jaki by nie był 
-  to bardzo mało czasu, nawet jeżeli zwiększymy liczbę godzin z dziesięciu 
do stu. Do zawodu ludzie przygotowują się podczas pięciu lat studiów, a do 
zdania najważniejszego w życiu egzaminu, jakim jest małżeństwo, próbują 
się przygotować na kursie kościelnym. Czy ksiądz ma ich nauczyć budowa
nia małżeństwa? Kurs przedmałżeński ma pomóc w sensownym rozważeniu 
tematyki dotyczącej ich małżeństwa i przygotować na zmiany, jakie nastąpią 
w ich przyszłym życiu w obszarze etyki i moralności. Spójrzmy na najprostszy 
przykład: do tej pory współżycie małżeńskie było grzechem, a w małżeństwie 
jest cnotą. Co się stało? Na spotkaniach przedmałżeńskich pomagamy zrozu
mieć nowość tej sytuacji. Trzeba zobaczyć, że rozpocznie się zupełnie nowy 
sposób życia. Temu ma służyć katecheza przedmałżeńska. Ale nauka życia 
w małżeństwie tak naprawdę bierze swój początek w relacjach rodzinnych. 
Dzieci obserwują rodziców i ich sposób odnoszenia się do siebie. Przypatrują 
się ojcu jako mężczyźnie i matce jako kobiecie. Widzą, jak żyje mąż, jak po
stępuje żona, jak rodzice traktują swoje dzieci. Często młodzi małżonkowie 
za wszelką cenę próbują unikać błędów swoich rodziców, stawiając to zadanie 
jako priorytet w budowaniu małżeństwa. Jednak budowanie życia opartego 
na kontraście w stosunku do wyimaginowanego wroga nie jest dobrą metodą
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działania. Tym, co przygotowuje do małżeństwa, jest umiejętność funkcjo
nowania w życiu społecznym, w różnych grupach i duszpasterstwach, gdzie 
można w jakiś sposób dzielić się własnym bogactwem. Uczą też tego wszystkie 
przyjaźnie, szczególnie te pomiędzy chłopcami i dziewczynami. Dobrze, jeśli 
nie odbywa się to w związkach ąuasi-małżeńskich, ale tylko na poziomie przy
jaźni. Przyjaźń uczy dojrzałości w relacji z płcią przeciwną. Natomiast kursy 
przedmałżeńskie mają człowiekowi pomóc rozejrzeć się w tematyce małżeń
skiej. Podczas „Wieczorów dla zakochanych” narzeczeni otrzymują nie tylko 
informacje, ale także narzędzia do umiejętnego budowania wspólnoty jedności.

A co podczas kursu sprawia narzeczonym największe trudności?

Ogromną słabością narzeczonych jest dzisiaj odejście z domu i zadbanie
0 zupełnie inną jakość relacji z rodzicami. Drugą trudność stanowi etyka sek
sualna. Wyczuwa się dziś ogromną presję związaną z propagowaniem anty
koncepcji jako jedynego odpowiedzialnego podejścia do świadomego ojcostwa
1 macierzyństwa. Widzę w tej dziedzinie nieufność do nauki Kościoła. Wy
śmiewanie tej nauki sprawia, że księży traktuje się jako kogoś, kto bawi się 
w utrudnianie ludziom życia. Inną trudną sprawą jest kwestia wiary, trakto
wana nieraz jako temat tabu, szczególnie w sytuacji, kiedy jedna z osób nie 
do końca jeszcze się na nią zdecydowała.

Co powie Ojciec tym, którzy już żyją w małżeństwie? W jaki sposób mogą 
ujrzeć zmianę, która nastąpiła po zawarciu małżeństwa?

Nie wiem, czy można opisać to, co się zmienia. Ale znam pewną historię 
moich znajomych. Wspominali pierwszą chwilę, gdy znaleźli się już jako mał
żeństwo w swoim mieszkaniu. Wrócili z zabawy weselnej potwornie zmęczeni, 
zamknęli za sobą drzwi, oparli się o nie, rozejrzeli się dokoła i powiedzieli 
do siebie: „I tak już będzie na zawsze?” . Był to w praktyce rytuał, który 
uświadomił im, że stało się coś zupełnie nowego. Ze właśnie tutaj, w tym 
lub innym mieszkaniu, oni jako małżeństwo mają już być na zawsze. Później 
okazało się, że to mieszkanie jest niewystarczające, ale do dzisiaj wspominają 
tamten rytualny moment. Wcześniej był to tylko dom narzeczonego, a teraz 
stał się ich wspólnym.

Dużo mówił Ojciec o rozmawianiu ze sobą w czasie narzeczeństwa. Wydaje 
się, że w przypadku małżonków wzajemna rozmowa również jest bardzo ważna. 
Ale co robić, jeśli w pewnym momencie wydaje się małżonkom, że wszystko 
już sobie powiedzieli?
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Znam takie małżeństwo, które nie rozmawia ze sobą, ale rozmawia o czymś. 
Są artystami. Mąż ogromnie fascynuje się kinem. Oboje chodzą na wszystkie 
kinowe hity. Później wspólnie o nich rozmawiają. On mówi, że mu się po
dobało, ona tradycyjnie, że jest rozczarowana. Kłócą się na temat każdego 
filmu i dyskutują. Tylko że ich dyskusja nie buduje niczego. Oczywiście, mo
że pomóc w określeniu wzajemnych poglądów na dany temat, ale to ich nie 
łączy. Potrzebny jest dialog, czyli rozmowa, która jednoczy. Podczas dialogu 
dokonuje się nie tylko wymiana poglądów, ale także przekazanie cząstki siebie 
w darze. Kiedy człowiek słucha drugiego, pozwala mu istnieć dla siebie. Dialog 
wyraża to, co kryje się w przestrzeni duchowej: wzajemny dar i przynależność 
do siebie nawzajem. Zawiera czasami pewne etapy. Zdarza się, że po kilku 
latach przychodzi moment, gdy małżonkom wydaje się, że już wszystko sobie 
powiedzieli. Zadają sobie wtedy pytanie: „Co dalej?” , „czego sobie jeszcze 
nie powiedzieliśmy?” . To oznacza kryzys, bo nie wiadomo, co będzie dalej. 
Jednak jest to też szansa budowania spotkania na nowym poziomie, bardziej 
bezwarunkowym niż dotąd. Jest to szansa na pogłębienie relacji. Dla wielu 
małżeństw, które przestały ze sobą rozmawiać, dialog na rekolekcjach Spotkań 
Małżeńskich stanowił początek nowego etapu w ich życiu.

Utrata zdolności do wzajemnej rozmowy może być spowodowana różnymi 
czynnikami. Bywa tak, że rodzicom skoncentrowanym przez dłuższy czas na 
trosce o wychowanie dzieci brakowało czasu na pielęgnowanie wzajemnej wię
zi. Przełomowym momentem i zarazem nowym etapem w życiu bywa także 
chwila, gdy dzieci i wnuki ostatecznie już wychodzą spod opieki dziadków. 
Małżonkowie wtedy mają w perspektywie resztę życia, którą muszą spędzić 
wyłącznie ze sobą. Okazuje się nieraz, że od dawna już ze sobą nie rozmawiali. 
Rozmawiali wprawdzie, ale tylko o dzieciach i wnukach. Żyli ich problema
mi, starali się w nich uczestniczyć. A teraz nagle mają zostać sami ze sobą. 
Małżeństwa boją się panicznie tej chwili. Bardzo wiele małżeństw przeżywa 
tę sytuację jako życiową klęskę. Szczególnie istotny jest wtedy dialog, dzięki 
któremu małżonkowie powierzą się sobie na nowo. Można się tego trochę na
uczyć, ale to, co najważniejsze, dokonuje się na poziomie duchowym. A tego 
już nie można się nauczyć. Tę wartość można otrzymać w darze, doświadczyć 
jej i podzielić się z drugą osobą.

Dziękujemy bardzo za rozmowę.

Rozmawiali: Łukasz Woś OP i Krzysztof Michałowski OP



Jacek  P u lik ow sk i

M iędzy zakochaniem a miłością

tawianie w jednym rzędzie zakochania i miłości jest bardzo po
wszechne i bardzo... nieprawidłowe, a nawet niebezpieczne. Zako
chanie i miłość to dwie zupełnie różne kategorie, które co prawda 
mogą wspierać się wzajemnie i zazębiać, lecz czasem sobie śmiertel

nie zagrażają. (Ot, choćby zakochanie się małżonka w „obiekcie” nie będącym 
własnym mężem czy własną żoną zagraża miłości małżeńskiej, a zakochanie 
się kapłana w penitentce zagraża miłości oblubieńczej do Chrystusa.)

Zacznijmy zatem od wyjaśnienia pojęć podstawowych:
Zakochanie się. Zaimek zwrotny „się” wskazuje na to, że jest to stan 

jednoosobowy i do tego skrajnie egoistyczny -  liczy się fascynacja własnymi 
uczuciami. Druga osoba jest tylko „obiektem” sprawiającym przyjemność. Za
kochanie jest więc stanem bardzo silnych, egoistycznych uczuć spowodowanych 
przez drugą osobę (dawniej powiedzielibyśmy „przez osobę drugiej płci” ; dziś, 
niestety, z takim stwierdzeniem musimy być już ostrożni). Gdy zakochanie 
się zostanie odwzajemnione, wówczas „kochają się w sobie już dwie osoby”. 
Osoby te mają się ku sobie, poznają się (oby) i mogą się nawzajem pokochać. 
Pokochanie bierze się z zauważenia wartości drugiej osoby i pragnienia jej 
dobra. Jest to początek miłości. Bardzo wiele zakochań nigdy nie przeradza 
się w miłość.

Powróćmy do zakochania jako uczucia. Uczucia z natury swej są zmienne. 
Nawet najsilniejsze i najmądrzej podsycane nie mogą utrzymać się na najwyż
szym pułapie bardzo długo. Mówi się, że zakochanie trwa średnio do dwóch 
lat. Wobec dość powszechnej niestabilności (by nie powiedzieć -  powszechnego 
rozchwiania) uczuć z jednoczesnym wszechobecnym i umiejętnym graniem na 
uczuciach, mamy dziś w efekcie do czynienia z zakochaniami bardzo krót
kotrwałymi, płomiennymi i... niszczącymi (nieraz całe życie). Dzieje się tak 
dlatego, że gloryfikując zakochanie (nazywając je nieprawidłowo, a przynaj
mniej przedwcześnie, miłością) przyznaje się zakochanym prawo do działań 
seksualnych. Działania te poza małżeństwem (a więc cudzołożne) zawsze mają 
ogromną moc niszczącą. Niektórzy mówią wprost o towarzyszącemu zakocha
niu pewnemu zawężeniu świadomości i w efekcie ograniczonej „poczytalności” . 
Jest rzeczywiście faktem, że zakochani nierzadko popełniają szalone głupstwa.
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M iłość. W odróżnieniu od zakochania miłość nie jest stanem uczuć, lecz 
wynika z decyzji woli. Miłość jest przemienioną w czyn wolą troski o dobro 
ukochanej osoby, wyrażającą się gotowością do bezinteresownego daru z siebie 
samego. Wola czynienia dobra drugiemu, nawet kosztem siebie, wymaga po
stawy altruizmu, a ta z kolei możliwa jest po pokonaniu własnego egoizmu. 
Tym samym widzimy, że wielu ludzi jest niezdolnych do przeżycia prawdziwej 
miłości. Są tacy, którym nie udaje się poskromić egoizmu, ale i tacy, którzy 
świadomie wybierają postawę egoizmu i niejako „programowo” go głoszą. Wy
raża się to zwrotami typu: mam prawo do swojego szczęścia, do swojej miłości 
(w domyśle: po trupach -  nieraz dosłownie -  innych). Nie przeszkadza to tym 
osobom mówić, śpiewać i pisać o „miłości” . Siłą rzeczy obraz takiej „miłości” 
z miłością prawdziwą -  obdarzającą i ofiarną -  nie ma nic wspólnego. Tak 
więc zaprzeczeniem postawy miłości jest postawa egoizmu.

Na postawione mi pytanie: „jak podtrzymać zakochanie?” , „jak podtrzy
mać miłość?” odpowiadam: zakochania w stanie pierwszej świeżości nie da 
się podtrzymać. Co więcej, pragnienie podtrzymania jest naiwne i prowadzi 
niechybnie do zawodu i frustracji. Wielu ludzi na świecie nie cierpiałoby, gdyby 
odrzucili nierealne, sztucznie w nich podsycone (cel reklamy) oczekiwania. Za
kochanie, o ile to możliwe i dobre, powinno przemieniać się w miłość, albo być 
„wyciszane” , jeżeli nie może prowadzić do dobra. A tak naprawdę człowiek 
rozumny powinien na tyle panować nad swymi uczuciami, by nie pozwolić 
sobie na zakochania złe i destrukcyjne!

Jak podtrzymać miłość? -  to pytanie ogromnej wagi, na które odpowiedź 
znacznie przekraczałaby ramy tego opracowania. A zatem tylko krótkie ha
sła. Na pewno podtrzymywać za wszelką cenę -  jeżeli to miłość „ślubowana” 
(małżeństwo, kapłaństwo). Ważna jest uczciwa troska o dobro „oblubieńca” 
i ciągłe poskramianie swego egoizmu. Niezbędna jest troska o zachowanie 
dobrych uczuć. Dodałbym jeszcze cierpliwość, zdrowy dystans i... poczucie 
humoru. Dla wierzącego „nieziemską” (dosłownie) pomocą mogą być łaski 
sakramentalne.



ks. M arek  D ziew ieck i

Ożywiać zakochanie czy miłość?

Zakochanie -  podobnie jak zależność dziecka od rodziców -  
to faza rozwoju, a nie sposób na życie.

2 ielu (nie tylko młodych) ludzi utożsamia zakochanie ze szczytem 
m M szczęścia i marzy o tym, by zakochanie mogło trwać wiecznie. Lu- 

dzie ci dziwią się, gdy stwierdzam, że podtrzymywać i ożywiać na
leży miłość, a nie zakochanie. Niniejsze twierdzenie staje się oczy

wiste wtedy, gdy precyzyjnie określimy istotę procesu zwanego zakochaniem. 
Otóż zakochanie jest czymś spontanicznym, gdyż wynika z emocjonalnej po
trzeby bycia blisko drugiej osoby. Potrzebę tę szczególnie silnie przeżywamy 
w dzieciństwie, w kontakcie z rodzicami. Dziecko pragnie nieustannie przeby
wać z rodzicami nawet wtedy, gdy przeżywają oni poważny kryzys i nie po
trafią kochać syna czy córki. W okresie dorastania silnie odczuwana potrzeba 
bliskości -  tym razem w odniesieniu do kogoś spoza rodziny -  sprawia, że dany 
chłopak czy dziewczyna „musi” się zakochać. Wystarczającym powodem za
kochania może być fryzura czy kolor oczu tej drugiej osoby. Istotą zakochania 
jest niezwykle silne zauroczenie emocjonalne, które prowadzi do równie silnej 
zależności od drugiej osoby. Jednak w człowieku nie ma nic bardziej zmienne
go i nietrwałego niż uczucia. Właśnie dlatego zakochany bywa nieobliczalny. 
Czasem jest zdolny do wielkiego heroizmu, a za chwilę w porywie zazdrości 
może bezlitośnie skrzywdzić osobę, w której się zakochał.

Trwanie całymi latami w zakochaniu byłoby coraz bardziej nieznośnym 
ciężarem zarówno dla zakochanego, jak i (zwłaszcza!) dla osoby, w której się 
zakochał i którą wszelkimi sposobami pragnie ukryć przed światem po to, by 
„mieć” ją tylko dla siebie. Pozostawanie na poziomie zakochania uniemożliwia 
dorastanie do miłości, gdyż potrafimy kochać jedynie tych ludzi, którymi się 
ogromnie cieszymy, ale od których nie jesteśmy aż tak bardzo emocjonalnie 
zależni, jak to ma miejsce w zakochaniu. Każde zakochanie -  podobnie jak 
niezwykle silna zależność emocjonalna dziecka od rodziców -  kiedyś się kończy. 
Zwykle następuje to po kilku lub kilkunastu miesiącach. Nie musi natomiast 
skończyć się więź między zakochanymi osobami. Jednak więź ta  może trwać 
i rozwijać się jedynie wtedy, gdy zakochanie stopniowo zamienia się w miłość.
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W sensie ścisłym zakochania nie da się ożywiać, gdy jego istotą jest czasem 
wręcz chorobliwa zależność emocjonalna od drugiej osoby. Zależność ta poja
wia się i „wyczerpuje” w sposób spontaniczny. Zakochany człowiek nie jest 
w stanie przedłużyć swego zakochania wysiłkiem woli. Nie jest też w stanie 
wzbudzić ani ożywić u drugiej osoby tych przeżyć, których sam doświadcza. 
A zwłaszcza nie jest w stanie przymusić tej drugiej osoby do tego, by także 
ona się w nim zakochała. Z perspektywy rozwoju zakochanie jest potrzebną 
fazą dorastania do miłości, ale nigdy nie jest celem samym w sobie.

Głównym zadaniem osób zakochanych jest czujność i dyscyplina, by nie 
wyrządzić krzywdy ani samemu sobie, ani tej drugiej osobie. Odpowiedzialność 
w zakochaniu polega zwłaszcza na tym, by coraz mniej poddawać się uczuciom 
-  które bywają przecież ślepe -  a coraz bardziej kierować się miłością, która 
oznacza troskę o rozwój i o świętość drugiej osoby. Doświadczenie pokazuje, iż 
dla wielu ludzi okres zakochania staje się początkiem tragedii, zamiast stać się 
drogą do szczęścia. Wiąże się to zwłaszcza z faktem, że coraz młodsi chłopcy 
i dziewczęta przeżywają intensywne zakochanie. Zwykle jest to skutek braku 
miłości i radości w domu rodzinnym. Zakochanie bywa w takich przypadkach 
formą emocjonalnej ucieczki z domu, w którym ktoś nie czuje się szczęśliwy 
ani bezpieczny.

Skutki niedojrzale przeżywanego zakochania bywają czasem tragiczne: pro
wadzą do dramatycznych zranień emocjonalnych, do nieodpowiedzialnej ini
cjacji seksualnej czy do śmiertelnych uzależnień chemicznych. Niedojrzałość 
w zakochaniu przejawia się najczęściej poprzez egoistyczne skupianie się na 
własnych przeżyciach, poprzez emocjonalne szantażowanie drugiej osoby, a tak
że poprzez szukanie cielesnej intymności za wszelką cenę. Większość dramatów 
małżeńskich ma swoje korzenie w naiwnie przeżytym zakochaniu. Nierzadko 
zadajemy sobie pytanie: jak ktoś tak wrażliwy i szlachetny mógł poślubić 
kogoś tak powierzchownego i egoistycznego? W większości przypadków od
powiedź jest podobna -  osoba ta (najczęściej kobieta) w okresie zakochania 
uległa emocjonalnemu szantażowi drugiej osoby i nierozważnie dopuściła do 
takiej intymności psychicznej i cielesnej, z której nie potrafiła się już wycofać. 
W konsekwencji zakochanie nie stało się drogą do miłości, lecz zamieniło się 
w pożądanie lub w podporządkowanie.

Warto pamiętać o tym, że każde zakochanie powinno być fazą dorasta
nia do miłości, ale nie każde zakochanie powinno prowadzić do małżeństwa. 
Rzadko pierwsze zauroczenie kończy się małżeństwem, gdyż zwykle pojawia 
się zbyt wcześnie, by obie strony były już dojrzałe i gotowe do miłości małżeń
skiej i rodzicielskiej. Czasem nie wolno wręcz dopuścić do tego, by zakochanie 
prowadziło do małżeństwa. Taka sytuacja ma miejsce na przykład wtedy, gdy 
ktoś z nastolatków zakochuje się w nauczycielu czy w księdzu, albo gdy oso
ba związana węzłem małżeńskim zakochuje się w kimś innym niż małżonek.
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Dojrzale przeżywane zakochanie nie przybiera formy romansu, lecz przejawia 
się w coraz większym zdumieniu niepowtarzalnością oraz godnością drugiej 
osoby.

Nigdy nie nauczy się kochać osoba, która w swym rozwoju zatrzymuje 
się w fazie zakochania. Dramatycznie mało do zaoferowania drugiej osobie 
ma ten, kto potrafi jej zaoferować jedynie swoje zakochanie. Sensem zako
chania nie jest trwanie w tej fazie rozwoju, lecz uczenie się dojrzałej miłości 
poprzez serdeczny kontakt z osobą drugiej płci. Więź między zakochanymi 
zamiera wtedy, gdy zakochanie nie przemienia się w miłość. W zakochaniu 
uczucia wyprzedzają miłość, a w miłości nie nadążają za radością. Pierwszym 
przejawem czułości między tymi, którzy kochają, jest cierpliwość. Tymczasem 
człowiek zakochany jest zwykle kimś wyjątkowo niecierpliwym. Czułość zwią
zana z miłością jest niezależna od wieku czy wyglądu drugiej osoby. Jest to 
czułość skupiona na osobie, a nie na jej cielesności. Przykładem takiej wła
śnie czułości jest kochający mąż, który przy łóżku schorowanej żony zachwyca 
się jej pięknem, niewidocznym z zewnątrz, i okazuje żonie serdeczność, jakiej 
mogą mu pozazdrościć wszyscy zakochani.

Jeśli osoby zakochane dorastają do miłości, to pozostaną przyjaciółmi i bę
dą sobie wdzięczne za ten okres wspólnego rozwoju -  także wtedy, gdy nie 
zdecydują się na zawarcie małżeństwa. Oczywiście zakochanie przynosi naj
bardziej niezwykły owoc wtedy, gdy staje się początkiem takiej historii miło
ści, która prowadzi do zawarcia małżeństwa i do założenia rodziny. Jeśli tak się 
stanie, to w kolejnych okresach życia nie jest potrzebne ożywianie zakochania, 
lecz troska o wzajemną miłość, gdyż miłość -  w przeciwieństwie do zakocha
nia -  nie jest postawą spontaniczną. Dorastanie do wiernej i świętej miłości 
wymaga czujności, dyscypliny i serdecznej więzi z Bogiem. Tylko Ten, który 
jest miłością, może nauczyć nas kochać w sposób nieodwołalny i niezawod
ny. Miłość chroniona przyjaźnią z Bogiem oraz prawdą i odpowiedzialnością 
prowadzi do takiej radości i czułości, jaka jest nieosiągalna w zakochaniu.



Zbign iew  N osow sk i

Jak ożywiać miłość?

ilość najlepiej ożywiać miłością. Nic lepszego się nie wymyśli. My
śląc o tym, czym jest miłość, usiłuję kierować się słowami Jeana Va- 
niera, twórcy bardzo mi (i całej naszej rodzinie) bliskich wspólnot 
skupionych wokół osób z upośledzeniem umysłowym. W książce 

o wspólnocie zauważył on, że „miłość nie polega na dokonywaniu rzeczy nad
zwyczajnych i bohaterskich, ale na spełnianiu rzeczy zwykłych z czułością” .

Dlatego „ożywiać miłość miłością” to nic nadzwyczajnego, lecz bardzo 
proste postawy i działania. Wystarczy tylko używać swojej wyobraźni. Może 
ona podpowiedzieć, że „ożywiać miłość miłością” to znaczy między innymi:

1. być dla siebie czułym w słowach i gestach,
2. jak najczęściej mówić sobie nawzajem „kocham cię” -  w taki sposób, 

żeby te słowa brzmiały jak nowe, wspaniałe odkrycie,
3. znajdować czas tylko dla siebie, tylko we dwoje (niezależnie od tego, jak 

małe/duże są dzieci!),
4. umieć zachwycić się sobą nawzajem, mimo że znamy się od lat (czy

li z jednej strony starać się o to, by się podobać swojej żonie czy mężowi, 
a z drugiej -  mieć otwarte oczy, by to zauważyć),

5. wyraźnie o tym zachwycie mówić ukochanej osobie (nie wystarczy bo
wiem samemu się zachwycić, lecz trzeba o tym „poinformować” tę drugą osobę 
-  to znaczy mówić sobie miłe, drobne rzeczy na co dzień),

6. być otwartym na to, by zakochać się we własnej żonie czy własnym 
mężu (nie da się tego zaplanować, ale najczęściej zdarza się to wiosną -  zatem 
wtedy trzeba być szczególnie otwartym na tę możliwość),

7. pamiętać o rocznicach i celebrować je (czasem można twórczo kreować 
okazje do świętowania, np. uroczyście obchodząc nie tylko rocznice, ale i „mie
siącznice” ślubu, zwłaszcza okrągłe, np. 100 czy 250 miesięcy od ślubu, albo 
odszukać w pamięci datę pierwszej randki czy pierwszego miłosnego wyznania, 
która może stać się osobnym wydarzeniem rocznicowym),

8. przynosić żonie kwiaty także bez okazji, po prostu „z miłości” ,
9. mieć szeroki „repertuar” erotycznych oznak miłości, nie ograniczać ich 

wyłącznie do pełnego współżycia seksualnego -  mogą to być też pocałunki
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albo uściski „w przelocie” , na powitanie czy pożegnanie i różne formy pieszczot 
właściwe dla każdego małżeństwa,

10. myśleć więcej o dobru i szczęściu żony/męża niż o swoim własnym, 
także w seksie,

11. po „odchowaniu” dzieci planować wakacje i inne formy spędzania czasu 
wolnego we dwoje z równym zapałem jak w czasach studenckich,

12. pielęgnować dialog: rozmawiać ze sobą jak najwięcej i na jak najważ
niejsze tematy, a nie tylko o codziennych sprawach do załatwienia,

13. jeszcze przed ślubem mieć świadomość, że za lat dziesięć, dwadzieścia 
pięć, czterdzieści itd. będziemy zupełnie inni (nawet nie sposób sobie tego 
realistycznie wyobrazić), ale chcielibyśmy kochać się równie mocno,

14. wymagać przede wszystkim od siebie samego,
15. modlić się wspólnie, w ten sposób czerpiąc z niewyczerpanego Źródła 

miłości (także Źródła naszej miłości).



Jacek  Salij O P

Sympatyczna niedojrzałość zakochania

oeta z Wesela Wyspiańskiego nie zamierzał się zalecać do Maryny, 
chciał się tylko przez chwilę pobawić w zalotnika. Maryna z miejsca 
przywołała go do porządku:

Muszę panu się pożalić, 
w serduszku nie napalone; 
jak kto weźmie mnie za żonę, 
będzie sobie ciepło chwalić; 
muszę panu się pożalić: 
choć zimno, można się sparzyć.

Tej dziewczynie nie trzeba by było tłumaczyć, że miłość małżeńska w tym 
jest podobna do miłości Pana Boga, że powinna ją cechować wyłączność. Mąż 
(żona) jest absolutnie pierwszym człowiekiem mojego życia, pierwszym nawet 
wobec ojca i matki, i jakiegokolwiek innego człowieka.

Mąż (żona) powinien być w porządku miłowania pierwszym nawet niż 
rodzone dzieci -  i to dla dobra tych dzieci. Tak bowiem Pan Bóg stworzył 
człowieka, że ludzkie dzieci poczynają się w miłości małżeńskiej. Później, za
nurzone w miłości wzajemnej swoich rodziców, urodzą się, będą rosły i -  same 
kochane -  będą się uczyły kochać innych oraz wchodzić w rozmaite relacje 
społeczne.

Chciałaby miłość małżeńska rozciągnąć się na wszystkich, których kocha 
mój współmałżonek. To dlatego jego rodziców nazywa się zazwyczaj mamą 
i tatą, i w ogóle całą rodzinę jego pochodzenia przyjmuje się jako poniekąd 
swoich bliskich.

Kiedy zaczyna się miłość małżeńska? Zapewne inny jest moment jej poczę
cia, inny -  urodzenia. Moment jej poczęcia w zasadzie wymyka się empirycznej 
obserwacji. Normalnie, kiedy młodzi postanawiają zostać mężem i żoną, są już 
związani taką miłością, która co najmniej zmierza do wyłączności.

Rodzi się ta miłość poprzez zawarcie małżeństwa. Nawet jeżeli jest ona 
jeszcze równie niedojrzała jak nowo narodzone dziecko, to właśnie wtedy 
młodzi biorą siebie wzajemnie na zawsze i miłością wyłączną. Zakładamy, 
rzecz jasna, że swój ślub traktują poważnie, a nie jako rodzaj zabawy w ludzi 
dorosłych (bo w takim przypadku ślub może się okazać nawet nieważny).
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W czasach romantyzmu utrwalił się w naszej kulturze przesąd, jakoby 
głównym celem miłości małżeńskiej było szczęście, a głównym dowodem jej 
autentyczności -  zakochanie. Stąd przesąd następny -  jakoby miłość małżeń
ska była z zasady czymś ulotnym i szybko przemijającym, a życie małżeńskie 
z góry było skazane albo na szarość i rutynę, albo na rozpad. W myśl tego 
przesądu Hegel twierdził pesymistycznie, że zakochanie jest pułapką, za po
mocą której natura wabi wzajemnie ku sobie kobietę i mężczyznę, aby chcieli 
być razem i potem spłacali jej dług w trudach wychowywania swoich dzieci.

Prawda jest taka, że zakochanie nie jest szczytem, ale dopiero początkiem 
miłości, która zresztą nie musi się przemienić w miłość małżeńską, a niekiedy 
przemienić się w nią nie powinna. Jeżeli mężatka albo człowiek żonaty zakocha 
się w jakiejś kolejnej osobie, człowiek prawy wie, że pod taki ogień nie powinno 
się podkładać drewienek, bo nie jest to dobry ogień.

Ale mówmy o zakochaniu dobrym. Mimo całej jego wzniosłości jest w nim 
jeszcze sporo egocentryzmu: ty mnie fascynujesz, jesteś moim szczęściem, z to
bą jest mi dobrze jak z nikim innym. Jest to jednak egocentryzm pełen uroku, 
bo cechuje go radość, że pokochana przeze mnie osoba jest równie szczęśliwa 
ze mną jak ja z nią.

Podczas trwania małżeństwa nieuchronnie przychodzą chwile, kiedy wcale 
nie odczuwam tego, że mi z tobą dobrze. Strukturalnie mają one podobny 
sens do chwil ciemności religijnych, w których uczymy się przekraczać nasz 
egocentryzm w wierze. Mianowicie uczymy się kochać Boga nie dlatego, że 
nam z Nim dobrze, ale dla Niego samego.

Również w życiu małżeńskim błogosławiony sens mogą mieć chwile, kie
dy mąż (żona) już w ogóle nie odczuwa tego, że swoją żonę (swojego męża) 
kocha. W takich chwilach miłość małżeńska oczyszcza się z egocentryzmów, 
pogłębia się i dojrzewa. Małżonkowie uczą się wówczas postawy: „Kocham 
Ciebie niezależnie od tego, czy mi z Tobą dobrze; kocham Ciebie, bo jesteś 
moją żoną (moim mężem); kocham Ciebie, bo kocham”.

I wówczas powtarza się cud z Kany Galilejskiej: że najsmaczniejsze wino 
przychodzi na końcu.



Joach im  B ad en i O P

M iłość -  ekstaza przyjaźni

zisiaj to się już prawie zatarło. Jest to tak zwane chodzenie. Są 
pary, które czasem chodzą tak dwadzieścia, czterdzieści kilome
trów co najmniej. W moim pokoleniu narzeczeństwo trwało mniej 
więcej rok. Polegało w pewnej części na chodzeniu, ale bardziej na 

siedzeniu. Zwłaszcza u przyszłej teściowej. Tam się przychodziło na herbatę; 
to był pierwszy krok, kiedy młody człowiek zjawił się u rodziców panny. Ja 
się tego bardzo bałem i nigdy tego nie robiłem. Jak przychodził ktoś do panny 
i siedział -  nie chodził, tylko siedział -  to już było dość wiążące. Jeśli wszedł 
i siadł, to już się nikt nie obawiał, że córka chodzi z kimś tam, tylko wiadomo 
było, że ten chłopak jest konkretny: przychodzi i siedzi. Był zatem częstowany 
specjalnym tortem na przykład. A chodzenie samo w sobie uważano za rzecz 
jeszcze emocjonalnie obojętną. Narzeczeństwo moim zdaniem dzisiaj nie ist
nieje, jest tylko chodzenie i dość szybko dochodzi się do łóżka -  mniej więcej 
po kilometrze można dojść do łóżka.

Myślę, że narzeczeństwo mogłoby być próbą poznania, kim jest on, kim 
jest ona. Kto jest kim? Jaka rzeczywistość stoi za jej/jego imieniem? Jakie ma 
poglądy, jakie ma założenia teoretyczne wspólnego życia? Czy chce mieć dużo 
dzieci, czy nie? Co uważa za ważne w swoim życiu? To także zadanie sobie 
pytania, co moja dziewczyna uważa za najważniejsze w życiu osobistym jej, 
a potem moim i w końcu naszym. To wreszcie rozpoznanie i przygotowanie 
pod kątem wartości.

Sakrament małżeństwa natomiast daje poczucie świętości, poczucie, że to 
nie tylko zakochanie i nie tylko miłość, ale ponadto coś świętego. To sacrum 
będzie nas zawsze przekraczać, ale będzie tajemniczo w pobliżu. Czasem moż
na to zobaczyć, kiedy na przykład mąż, pomimo starości swojej i żony, otacza 
ją niemalże kultem, nabożeństwem. W czasie ślubów czasem proponowałem, 
żeby młody spróbował zobaczyć różnicę między dziewczyną na chwilę przed 
i na chwilę po ślubie (tzn. po złożeniu przysięgi sakramentalnej), i odwrotnie 
-  ona w nim. Niektórzy to widzą, ale bardzo rzadko. Częściej dominuje za
kochanie, uczucie, że nareszcie jest „moją” . Ale później to „moje” staje się 
nudne, opłaca się mieć coś innego „mojego” .
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Trzeba mówić o sakramentalności miłości. Znalazłem u św. Tomasza z Ak
winu kwestię O owocach miłości. Między innymi jest to ekstaza. Widziałem 
to na jednym ślubie: podchodzi do mnie para, podają sobie ręce, związuję 
je stułą, przysięgają, zdejmuję stułę, mówię narzeczonym: „Nałóżcie swoje 
obrączki” , stoję przed świeżo zaślubionymi z tacą z obrączkami, a on jest 
nieprzytomny -  nie widzi mnie, widzi tylko ją. Wyszedł z siebie -  to ekstaza 
przyjaźni -  jest mentalnie obecny w niej. Ona natomiast -  patrzę na nią -  
to samo: wyszła z siebie, jest obecna w nim, ekstaza przyjaźni. To niezwykle 
cenne, kiedy mogli jeszcze przed całym okresem intymności małżeńskiej uczyć 
się być w drugim. Na poziomie seksu mentalna jedność jest bardzo ważna. 
Niepotrzebne są wtedy szkoły i podręczniki seksu.

Nuda jednak zawsze przyjdzie; trzeba odkryć, że nowość i świeżość daje 
łaska. Gdy zakonnik mówi sobie: „Nudzę się w zakonie, wobec tego zacznę 
zbierać znaczki, albo w wiejskim ogródku wyhoduję króliki za zgodą przeora” , 
znaczy to, że właściwie przepadł. Robi coś zastępczo, zamiast być z Bogiem. 
Tak samo małżonkowie, muszą szukać w sobie nowego. Ktoś powie, że to jest 
niemożliwe -  ja tę żonę doskonale znam, ona gada i gada, nie da się z nią 
wytrzymać. A jednak wytrzymaj, nie chodź na piwo! Kobieta jest tajemnicą 
i można w niej dużo odkryć. Tylko nie grać z nią dwuwymiarowo -  ona jest 
wielowymiarowa. Zawiera w sobie tajemnicę życia, gdyż albo jest, albo może 
być matką. Ma coś takiego, czego mężczyzna nigdy nie będzie miał, co dla nie
go pozostanie na zawsze tajemnicą. Dobrym przykładem jest św. Józef. Kiedy 
zobaczył, że zmienił się profil małżonki, zamiast próbować zgłębić tajemnicę 
jej ciąży, chciał uciekać -  każdy mężczyzna zrobiłby to samo. Ta misja go 
zupełnie przekraczała, ponieważ ufał Maryi, a z drugiej strony nie rozumiał 
tego wszystkiego. Wolał się więc nie wtajemniczać. Mówią: „Proszę księdza, 
ona jest taka, zawsze taka będzie!” -  nie będzie zawsze taka, jeśli potrafisz 
odszukać to, co w niej jest tajemniczego, to, co Pan Bóg złożył u niej przez 
sakrament jako skarb dla ciebie. Ten sam sakrament złożył skarb w nim, abyś 
była nim ubogacona. To wymaga cierpliwości, czyli umiejętności szukania na 
nowo tego, co między wami święte.



M aciej R oszk ow ski O P

O singlach

jm ówienie na powyższy temat jest naznaczone zasadniczą trudnością 
związaną z brakiem powszechnie przyjmowanej definicji „singla” .

yę 1 Dlatego też wypada zacząć nietypowo -  od zastrzeżeń co do te
go, kogo nie uważam za singla, innymi słowami: o kim nie będzie 

ten artykuł1. Niejasność w tej sprawie może być bowiem źródłem bolesnych 
nieporozumień.

I tak, tekst nie będzie odnosił się do osób, które zdecydowały się na życie 
w pojedynkę w imię możliwości urzeczywistniania jakiegoś ponadindywidual- 
nego dobra (czy to o charakterze religijnym, czy świeckim). W moim głębokim 
przekonaniu nie są oni bowiem singlami. Singlami nie są także osoby, które 
ze względu na uwarunkowania swojej psychiki, wynikające często ze zranień 
przeszłości, są niezdolne (w każdym razie na jakimś etapie swojego życia) do 
wchodzenia w stałe związki. Wreszcie, singlami nie stają się także automatycz
nie wszystkie osoby, którym z jakichś względów -  pomimo szczerych pragnień 
i postaw -  nie udało się znaleźć osoby, o której marzyli.

Jeśli nie ma sensu nazywać wyżej wymienionych osób singlami (a jestem 
o tym dość mocno przekonany), nasuwa się pytanie o to, kim w takim razie są 
„single”? Jeśli nie można tak rzec o wszystkich osobach, które zdecydowały 
się na życie w pojedynkę, to do kogo miałby stosować się ten termin? Otóż 
proponowałbym, by ujrzeć w byciu singlem nie tyle określoną sytuację życio
wą, co raczej postawę kulturową -  taką, której rdzeniem jest lansowanie tezy 
o większej atrakcyjności życia w pojedynkę. Prezentowanie takiej postawy, jej 
wybór jako naczelnej dewizy swojego życia, byłoby czymś wyróżniającym sin
gla spośród innych osób (chociażby wymienionych powyżej), które wprawdzie 
także żyją w pojedynkę, ale nie wskutek podzielania tej wartościującej tezy.

Idąc dalej: wydaje się, że tak zdefiniowane singlowanie może posiadać dwa 
podstawowe oblicza. Po pierwsze, może chodzić o osoby, dla których przyję
cie tej postawy było niczym nieuwarunkowanym wyborem2, po drugie, może

1 Przyjęta tutaj definicja „singla” będzie w sposób oczywisty arbitralna i nie rości sobie 
pretensji do bycia jedyną możliwą.
Oczywiście w takiej mierze, w jakiej w ogóle da się mówić o nieuwarunkowanych wyborach.
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chodzić o osoby, w przypadku których przyjęcie tej postawy było wynikiem 
faktycznej samotności, w której żyli.

Co do pierwszej możliwości. Być może zabrzmi to nieco dziwnie, ale wy
daje się, że o „singlowaniu” w tej postaci nie ma powodu pisać kolejnego 
tekstu. Z chrześcijańskiego punktu widzenia jest ono tak oczywistym odrzu
ceniem perspektywy miłości, że przeprowadzanie kolejnych dowodów zwró
conych przeciwko egoizmowi (któremu można nadawać rozmaite nazwy) nie 
ma sensu. Jakkolwiek bowiem przerażające jest wyrastanie warstwy społecz
nej ze wszech miar egoistycznej (stawiającej potrzebę zaspokojenia własnych 
pragnień ponad miłość pojętą jako bezinteresowną wymianę dóbr), to jednak 
sam mechanizm egoizmu wydaje się tak przygnębiająco prosty, że nie ma co 
o tym pisać.

Co do drugiej możliwości, sprawa wydaje się o wiele bardziej skompliko
wana, zarówno jeśli chodzi o inspiracje, jak i o ocenę. Otóż wydaje się, że 
poza gronem egoistów z czystego wyboru funkcjonuje grono osób, których 
identyfikacja z figurą „singla” jest wprawdzie dość świadoma, jednak nie do 
końca (a raczej -  nie od początku) chciana. Mam na myśli osoby, dla których 
bycie w pojedynkę wcale nie jest najlepszym scenariuszem ich życia, lecz które 
wobec faktycznej samotności -  dla określonych korzyści, o których poniżej -  
przyjmują metaforykę „singlowania” za swoją. Przyjęcie to polega na tym, że 
żyjące w pojedynkę osoby zaczynają przedstawiać sobie i innym swoje własne 
życie w wykładni „singlowej” , tzn. jako życie obiektywnie lepsze od rodzinnego 
-  posiadające szereg zalet, oferujące cały wachlarz atrakcyjnych możliwości, 
które są właściwe życiu w pojedynkę, a które byłyby wykluczone w wersji 
życia tradycyjnie rodzinnego.

Co do „określonych korzyści” -  myślę, nie ma co bawić się w wielkie de- 
maskacje i wystarczy rzec, że chodzi o odruch, który jest właściwy absolutnie 
wszystkim nam -  odruch lęku przed śmiesznością, byciem obiektem litości itp. 
Pojęcie „singel” stanowi korzystny ekwiwalent dla słów posiadających bardzo 
gorzkie zabarwienie. W tym właśnie kontekście, korzystając z istnienia kul
turowej metaforyki „singla” , istnieje pokusa takiego wystylizowania swojej 
samotności, by była mniej obciążająca.

Lansowanie siebie jako singla nie jest oczywiście czynnością jedynie men
talną (głoszenie wyżej wspomnianej, wartościującej tezy), ale także praktycz
ną, i polega na przyjęciu specyficznych postaw. Te ostatnie powstają w ciągłej 
opozycji wobec kulturowego stereotypu starej panny/starego kawalera jako 
upiornego widma unoszącego się nad życiem osoby samotnej. I tak, jeśli więc 
stereotyp staropanieństwa/starokawalerstwa bazował na wizji życia niecieka
wego, zgrzebnego i zepchniętego na margines, to życie singlowe ma za zadanie 
stać się przeciwieństwem takiej sytuacji. Singel kreuje więc swoje życie ja
ko tak efektowne, barwne i korzystające z uroków świata, by nikt (i przede
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wszystkim sam singel przed sobą samym) nie miał wątpliwości, że jest ono 
życiem udanym i spełnionym3.

Zaiste, bycie singlem -  w porównaniu do wariantu tradycyjnego staro- 
kawalerstwa/staropanieństwa -  wydaje się rozwiązaniem bardzo korzystnym: 
ocala zarówno od szyderczych uśmiechów, jak i od bolesnego litowania się 
nad smutnym życiem osoby samotnej. Problem „starokawalerstwa” i „staro
panieństwa” wydaje się możliwy do ominięcia -  jeśli tylko zr eint er pr et ujemy 
swoją samotność na nowy sposób -  jako modny i nowoczesny sposób spędzania 
życia.

Czy można temu cokolwiek zarzucić? Powyższe zjawisko wejścia w rolę 
singla jako rolę nie od początku chcianą, ale korzystną, jest stosunkowo trud
ne do ocenienia (w przeciwieństwie do wspomnianego, z gruntu egoistycznego 
wyboru życia w pojedynkę). Jego krytykom można by postawić pytanie o to, 
dlaczego by nie pozwolić osobom samotnym na poruszanie się w obrębie meta
foryki, która może im oszczędzić nieco goryczy. Dlaczego należałoby wymagać 
(spodziewać się, oczekiwać?), że takie osoby odrzucą zarówno samą metafory
kę „singlowania” , jak i związany z nim tryb życia? Umiarkowani sympatycy 
„singlowania” powiedzą, że nie ma w nim nic złego, co najwyżej może się 
to okazać nieskuteczne (tzn. nie usuwające dyskomfortu psychicznego). Moim 
zdaniem jest wręcz przeciwnie -  po pierwsze, skuteczne „singlowanie” jest 
możliwe, po drugie jednak -  jest ono zawsze złe.

Skuteczne „singlowanie” jest możliwe przede wszystkim dlatego, że nie 
pozostaje bez wpływu na nasze serca. Trwające latami niezobowiązujące ży
cie, nastawione jedynie na troskę o samego/samą siebie, na zapewnianie sobie 
kolejnych atrakcji oraz spełnianie swoich własnych pragnień i marzeń, czyni 
serca wrażliwymi jedynie na pewną sferę wartości -  związaną z przyjemnościa
mi (nieraz bardzo wyrafinowanymi). Serce rzeczywiście przestaje dostrzegać 
wartości utracone -  takie jak miłość i przyjaźń. W tym sensie singlowanie jako 
styl życia mający zapacykować własny dyskomfort psychiczny może się oka
zać skuteczne (straszliwie skuteczne, można by rzec). Po latach życia w taki 
sposób nietrudno jest patrzeć na ludzi żyjących w rodzinach przez pryzmat 
właściwego im „frajerstwa” (to brzydkie słowo pasuje tutaj aż nadto).

Z tego samego powodu, dzięki któremu „singlowanie” może być w ogóle 
skuteczne, jest ono także niszczące. Powyższa przemiana serca jest bowiem 
przemianą ku jego twardości, ku obumarciu. Serce twarde nie jest sercem 
dzielnym -  tzn. takim, które potrafi mężnie przyjmować razy i jednocześnie 
kochać. Serce twarde pozbyło się bólu niespełnienia, ale za cenę nieczułości

3 Taką postawę należy, jak sądzę, odróżnić od zwyczajnego uznania jasnych stron życia w po
jedynkę, a także dostrzegania specyficznych, nie-hedonicznych perspektyw, które takie życie 
otwiera.
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wobec całej sfery wartości niespełnionych. I taka jest też ostatecznie cena, 
którą być może trzeba płacić za skuteczne „singlowanie” .

Można by oczywiście rzec, że jest to cena do przyjęcia, że żadna cena 
nie jest zbyt wysoka wobec możliwości uniknięcia starokawalerstwa/staropa- 
nieństwa. Otóż nie -  wszystko to bowiem oznacza właśnie pozostanie w jego 
obszarze. Sednem starokawalerstwa/staropanieństwa nie jest bowiem chodze
nie w takiej czy innej odzieży lub specyficzny sposób spędzania wolnego czasu. 
Sednem starokawalerstwa/staropanieństwa jest brak więzi odpowiedzialności 
i miłości. A to odnosi się na równi do tradycyjnego, tysiąckroć obśmianego 
starokawalerstwa/staropanieństwa, jak i do jego nowoczesnej formy opatrzonej 
efektowną etykietką „singel” .

Zarysowany powyżej scenariusz -  bardzo czarny, przyznajmy -  nie jest 
oczywiście jedynym możliwym. Absolutnie nie wierzę w to, by osoby żyjące 
w pojedynkę były skazane na popadnięcie w któryś z powyższych wariantów 
starokawalerstwa/staropanieństwa (czy to w wersji tradycyjnej, czy to nowo
czesnej). Wyrwanie się na „drugą stronę” jest możliwe. Tyle, że nie jest to 
sprawą konwencji ubierania się lub sposobu spędzania wolnego czasu. Rzeczą 
fundamentalną jest tworzenie więzi miłości i odpowiedzialności. Nie po to, by 
za wszelką cenę uniknąć samotności, by uporać się ze swoimi problemami, ale 
dlatego, że jest to po prostu godziwe, że daje możliwość ocalenia wartości, 
które są skądinąd zagrożone. Troska o wartości wymagające opieki -  poprzez 
miłosne zaangażowanie w rzeczywistość, poprzez więzi możliwej przyjaźni, mi
łości, opieki -  jest więc tyleż bezinteresowna, co -  w konsekwencji -  ocalająca 
serca.

Nie sądzę, aby chodziło tu o rzeczy proste. Walka o otwartość serca, o nie- 
zasklepienie się w swoim niespełnieniu, w ciągłym płaczu nad sobą, jest z pew
nością jedną z najcięższych walk, jakie można stoczyć. Walka ta jest też o ty
le trudna, że wspomniane powyżej miłosne zaangażowanie będzie częstokroć 
oskarżane o nieszczerość. Będzie także przedstawiane jako nędzny i oszukań
czy substytut prawdziwej miłości rodzinnej, jako żałosna próba zapełniania 
pustki. Te oskarżenia są jednak z gruntu fałszywe -  jakkolwiek bowiem naj
bardziej naturalną formą miłości jest ta, która dokonuje się w obrębie rodziny, 
to jednak miłość pojęta jako bezinteresowne wykraczanie poza swój świat jest 
tylko jedna. I tylko ona -  ostatecznie -  jest w stanie ocalać serca.



Jerzy  G rzyb ow ski

Czego warto nauczyć w czasie 
narzeczeństwa ?

tóregoś dnia w czasie wakacji siedziałem z rodzicami w ogrodzie 
przy obiedzie i listonosz przyniósł list od Irenki. Położył na stole 
obok mnie... A ja musiałem spokojnie zjeść obiad do końca, bo 
przecież przy rodzicach nie będę czytał... Patrzyłem na kopertę, 
na niej wzrok rodziców. Ręce zaczęły mi drżeć tak, że z trudem 

trzymałem łyżkę... Uczyłem się wtedy cierpliwości...

O Panu Bogu i poważnym traktowaniu sprawy

Coś zaiskrzyło między nami. Zaczęliśmy chodzić ze sobą. Bardzo poważnie 
traktowałem nasze spotkania. Miałem od początku jasno ukierunkowaną wizję 
naszego chodzenia ze sobą: małżeństwo. Byłem bardzo szczęśliwy, że znalazła 
się dziewczyna, która się mną zainteresowała, bo dotąd dziewczyny, wobec 
których dawałem jakieś sygnały zainteresowania, nie reagowały na nie, nato
miast te, które pierwsze puszczały wobec mnie zalotne spojrzenia, zupełnie 
mnie nie interesowały. Tym bardziej poważnie traktowałem naszą znajomość. 
Kiedy dziś patrzę wstecz, to szacunek wobec siebie nawzajem i jasno ukie
runkowany cel znajomości jawi mi się jako ważne przesłanie dla wszystkich 
chodzących ze sobą. Oczywiście może z tego nic nie wyjść, może się rozlecieć, 
ale niech się rozleci lub trwa dlatego, że nie dla zabawy chcę, byśmy byli 
razem, ale dlatego, że poważnie myślimy o przyszłości.

Wiedziałem, że Ireny nie znam i nie poznam do końca. Ale wiedziałem, że 
jest osobą wierzącą, że Pan Bóg zajmuje ważne miejsce w jej życiu, że chodzi 
na spotkania duszpasterstwa akademickiego. Wyszedłem z założenia, że jeżeli 
dwoje ludzi oprze swoją przyszłość na Panu Bogu, to nie będzie takiej siły, 
która mogłaby zniszczyć ich związek, i że będą potrafili się dogadać. Patrząc 
z perspektywy trzydziestu czterech łat naszego małżeństwa, mogę potwier
dzić słuszność tego założenia, ale uważam jednak, że warto poznawać siebie 
nawzajem przed ślubem, poznawać swoje motywy zaangażowania w związek, 
hierarchię wartości i wiele innych spraw. Z perspektywy trzydziestu lat pracy 
wśród małżeństw i narzeczonych uważam nadal, że wspólne wyznawanie wiary

K
czując też
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jest ważnym fundamentem małżeństwa. Trudno jest dogadać się małżonkom, 
jeżeli jedna ze stron deklaruje się jako niewierząca i chce zachować posta
wę ateistyczną. Takie nastawienie może rzutować na relacje w małżeństwie, 
hierarchię wartości, a w konsekwencji nawet na relatywizację istoty przysięgi 
małżeńskiej. Odmienny stosunek do wiary może rokować pomyślny rozwój 
małżeństwa wtedy, gdy strona niewierząca jest bardziej poszukująca niż rze
czywiście niewierząca i wyraża zainteresowanie poznawaniem Boga, jest na 
Niego otwarta, a obojętność religijna wynika z braku wychowania religijnego 
w domu rodzinnym, odrzucenia płytkiej katechezy szkolnej itp. Do takich 
sytuacji można dziś odnieść słowa św. Pawła, że uświęca się współmałżonek 
niewierzący przez wierzącego (por. 1 Kor 7, 14). Ale musi być otwarty na 
wiarę żony/męża. Potrzebne są bardzo szczere i bardzo głębokie rozmowy 
narzeczonych na ten temat.

Takie dwa założenia -  czyli poważne traktowanie swojej więzi oraz oparcie 
jej od samego początku na więzi z Bogiem -  przeżyłem sam, przeżyliśmy je ra
zem z Irenką, i wydaje się, że możemy je uogólnić jako uniwersalne przesłania 
dla tych, między którymi coś zaczyna iskrzyć...

Mnóstwo pytań

Kiedy jest nam coraz lepiej ze sobą, pojawiają się setki pytań, zarówno 
na temat bieżących relacji, jak i wspólnej przyszłości. Przede wszystkim py
tanie: czy to jest właśnie „to”? Czy to jest ta  miłość, na którą się czekało 
i której się chciało? Jak okazywać sobie miłość? Co zrobić, żeby druga strona 
czuła miłość, bo słowa często nie wystarczają? Jak rozmawiać ze sobą, żeby 
się poznać głębiej? Czy stawiać sobie jakieś wspólne cele z myślą o życiu po 
ślubie -  jeśli tak, to jakie? Co z relacjami z innymi osobami przeciwnej płci 
-  utrzymywać czy ucinać? Jeśli utrzymywać, to jak to robić, żeby nie ranić 
drugiej strony, a jeśli ucinać, to czy nie ryzykujemy izolacji i zmniejszenia 
naszego obiektywizmu? Czy rozmawiać o problemach w związku z zaufany
mi osobami? Jeśli nie, to jak złapać inne spojrzenie na daną sytuację, jak 
poradzić sobie bez takiego spojrzenia z boku? A jeśli rozmawiać, to trzeba 
się radzić mądrych ludzi i umieć te rady oceniać, tylko jak to robić? Czy 
ważniejsze jest wypracowanie sobie strategii działania na czas po ślubie czy 
raczej zbudowanie bliskości i bazy emocjonalnej, do której można wracać? Co 
z modlitwą -  czy da się razem zbudować wspólną relację z Bogiem? No i co 
z tym seksem? Jak dalece wolno nam się posunąć w więzi fizycznej? Dlaczego 
Kościół mówi „nie” seksowi przed małżeństwem? Gdzie jest rozsądna granica 
pomiędzy budowaniem związku na sferze erotycznej a wyrzucaniem tej sfery 
ze wspólnego bycia ze sobą? I co ze środkami antykoncepcyjnymi? Jak długo
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chodzić ze sobą? Czy i kiedy decydować się na zaręczyny i ślub? Dlaczego 
nie mieszkać razem przed ślubem, żeby się lepiej poznać i uniknąć potem 
dramatu? No a co, jeśli jesteśmy razem, on jest fajny albo ona jest fajna, 
ale żebym zaraz był jakoś strasznie zakochany, to nie mogę powiedzieć -  po 
prostu jest OK, ale nie jest jakoś super cudownie, i nie jestem pewny, że to 
jest „to” . Jak być wiernym drugiemu człowiekowi? ltd., itd., itd.

Czy istnieją gotowe odpowiedzi?

Wymieniłem tylko niewielką część pytań, które sam pamiętam z okresu 
swojego narzeczeństwa i z którymi w następnych latach spotkałem się ze stro
ny narzeczonych w czasie prowadzenia „Wieczorów dla zakochanych” . Tych 
pytań jest tak wiele, że samo ich postawienie wyczerpałoby rozmiary tego 
artykułu. Poza tym odpowiedzi na wiele z tych pytań, wyjąwszy pytania o sta
nowisko Kościoła, nie są wcale jednoznaczne i w każdym związku wyglądać 
mogą inaczej. A przecież i te dotyczące stanowiska Kościoła warto rozumieć.

Można ułożyć cały leksykon spraw, których warto nauczyć się w okre
sie chodzenia ze sobą i w narzeczeństwie: cierpliwości, delikatności, okazywa
nia miłości, przebaczania, szacunku, umiejętności kompromisów, wytrwałości, 
wspólnego planowania, gospodarowania pieniędzmi itd. Ale jak się ich uczyć? 
Przecież w każdej parze wyglądać to będzie inaczej. Po prostu -  różnimy się 
między sobą nie tylko płcią, ale i naturalnymi cechami osobowości. W związ
kach, w których partnerzy są do siebie podobni, odpowiedzi na wiele z tych 
pytań będą wyglądać inaczej niż w związkach, w których chłopak i dziewczyna 
dobrali się, szukając raczej przeciwieństw niż podobieństw. Cóż więc robić? 
Jak poznawać się przed ślubem? W oparciu o co podejmować decyzje?

Na wszystkie pytania chłopak i dziewczyna muszą odpowiedzieć sobie sa
mi. Nikt za nich nie podejmie żadnych decyzji, a jeżeli będą opierać swoją 
przyszłość na konkretnych rozwiązaniach podsuwanych przez innych, choćby 
najbardziej zaufanych ludzi, to istnieje niebezpieczeństwo, że rady te będą 
przysłowiową niedźwiedzią przysługą. Dlatego na podstawie naszych wspól
nych z Irenką doświadczeń i na podstawie doświadczeń całego środowiska 
„Spotkań Małżeńskich” , o czym szerzej będzie później, na pytanie postawio
ne w tytule artykułu mogę odpowiedzieć jedno: warto nauczyć się przede 
wszystkim rozmawiać ze sobą. Rad -  zaufanych przyjaciół, kapłana, a szcze
gólnie rodziców -  warto zawsze wysłuchać, zastanowić się nad tym, co mówią, 
ale konkretną decyzję trzeba podjąć samemu. Dobry doradca to taki, który 
pomoże w samodzielnej odpowiedzi na pytanie.
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Poznać siebie w prawdzie

Nie chodzi jednak o to, by ze sobą tylko gadać. Żeby móc w ogóle owocnie 
rozmawiać ze sobą, warto poznać siebie i starać się poznać drugiego człowieka. 
Niezwykle ważne jest tu poznanie swoich naturalnych cech osobowości, świata 
uczuć i sposobu reagowania w różnych sytuacjach. To właśnie poznanie cech 
osobowości, świadomość siebie oraz poznanie w taki właśnie sposób drugiego 
człowieka pomoże w najpełniejszej odpowiedzi na tysiące pytań, jakie jawią 
się w okresie bycia ze sobą i w narzeczeństwie. Potrzebne jest poznanie siebie 
w prawdzie. Chodzi o to, abyśmy nie starali się wypaść przed partnerem lepiej 
niż jesteśmy naprawdę; chodzi o to, byśmy nie zakładali przed nim masek, nie 
próbowali manipulować sobą, ale dali się poznać tacy, jacy naprawdę jesteśmy. 
W każdym z nas jest mnóstwo dobra, nasza wzajemna miłość może to dobro 
obudzić, odkurzyć, odrodzić; dlatego warto dać się poznać i zaakceptować 
siebie takich, jacy jesteśmy.

Po jednej z serii „Wieczorów dla zakochanych” ktoś powiedział:

Rozmowy, poszukiwanie odpowiedzi sprawiło, że miałam czas nie tylko 
na to, by poznawać Ukochanego, ale przede wszystkim, by poznawać siebie 
-  swoje wartości, uczucia, potrzeby. Ten czas przyniósł wiele konfliktów, 
trudnych rozmów i sytuacji, ale właśnie dzięki nim czuję się w pewien spo
sób oczyszczona. Odsłonięta słabość moja i mego Ukochanego w pierwszym 
odruchu budzi bunt, ale później prowadzi do jeszcze większej miłości, jeszcze 
większej wdzięczności. Ten czas pozwolił na nowo odkryć, że kocham go 
„pomimo” ...

O swojej narzeczonej i przyszłej żonie dowiedziałem się tylko i aż tyle, 
że jest inna niż ja  -  powiedział ktoś inny -  inaczej widzi, inaczej czuje, 
inaczej odbiera pewne bodźce, z którymi na co dzień mamy do czynienia. 
Narzeczona jest inna niż ja i po ślubie się nie zmieni, nawet nie będę próbował 
dostosowywać jej do siebie.

To bardzo ważne odkrycie. Szansa na akceptację siebie nawzajem takich, 
jacy jesteśmy. Ale takie poznawanie siebie w prawdzie może zburzyć obraz 
ukochanego czy ukochanej, jaki miało się do tej pory. Może ujawnić, że moty
wy chodzenia ze sobą nie są uczciwe albo że różnice w osobowości czy hierar
chii wartości są tak duże, że nie ma szans na zbudowanie trwałego związku, 
chociaż na co dzień dobrze nam razem ze sobą. Te różnice naturalnych cech 
osobowości, które można opisać znanym powiedzeniem, że jesteśmy jak ogień 
i woda, nie muszą być przeszkodą, mogą być szansą na wzajemne dopełnianie 
się cechami osobowości, ale tylko wtedy, gdy potrafimy... prowadzić dialog. 
Gdy rzeczywiście potrafimy zrezygnować z czegoś na rzecz drugiego, gdy po
trafimy uważnie wysłuchać, zrozumieć, dzielić się sobą, a nie uparcie stawiać 
na swoim.
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Naturalne cechy osobowości

W miłości wszystko zaczyna się od uczuć. Przeżywamy zakochanie, fascy
nację, ekscytację, ciekawość, pożądanie. Emocjonalność jest szansą miłości, 
ale może przynieść zagrożenie -  wtedy, gdy zauroczeni i zafascynowani sobą 
nie dostrzegamy naszych przyzwyczajeń i nawyków, uzależnień i niezdolności 
do budowania samodzielnej rodziny, kiedy „szalejąc za sobą” nie zauważamy 
odmiennej hierarchii wartości, masek i tematów tabu. Mamy wtedy na nosie 
„różowe okulary” , które weszły już do klasycznych określeń stanu, kiedy wi
dzimy siebie nawzajem nie takich, jacy jesteśmy naprawdę, ale takich, jacy 
chcielibyśmy być lub jacy jesteśmy sobie potrzebni do zaspokojenia doraźnych 
celów. Dlatego, nie tłumiąc szalonych uczuć, ale mając do nich dystans, przy
glądajmy się sobie w prawdzie. Temperatura uczuć opadnie. Chociażbyśmy 
zapewniali, że w naszym związku tak nie będzie, to i tak do tego dojdzie. 
Tym większe będzie rozczarowanie i frustracja. To nie będzie oznaczać „wy
gaśnięcia miłości” , ale jej przejście w wyższą, bardziej dojrzałą fazę. Dlatego 
tak bardzo ważny jest dystans do emocji w okresie chodzenia ze sobą i w czasie 
narzeczeństwa.

Emocjonalność nie jest jedyną pierwotną cechą osobowości, z którą przy
chodzimy na świat. Poza emocjonalnością dyspozycjami takimi są: wojow
niczość i ugodowość, szybkość reagowania na bodźce zewnętrzne, aktywność 
i nieaktywność, wąskość i szerokość spojrzenia na świat oraz towarzyskość 
i separatywność. Te pierwotne cechy osobowości składają się na temperament 
człowieka. Jest on wynikiem interakcji procesów hamowania i pobudzania sys
temu nerwowego, jest zakodowany w genach i przyjmujemy go za dzieło stwo
rzenia. Jest ono ontologicznie dobre. Ocenie moralnej podlega dopiero to, co 
z nim zrobimy, w jaki sposób cechy te będziemy kształtować w sobie. W każdej 
z nich kryją się bowiem szanse, ale i zagrożenia. Formacja serca obejmuje roze
znanie, jakie szanse i jakie zagrożenia kryją się w predyspozycjach osobowości, 
w jaki sposób buduje się na szansach, a pracuje nad zagrożeniami.

Charakteryzując w telegraficznym skrócie1 poszczególne dyspozycje oso
bowości, zauważmy, że reakcje prymalne przejawiają się na przykład szybką 
umiejętnością poradzenia sobie „od razu” w trudnej sytuacji -  pospieszeniem 
z pomocą, błyskotliwą odpowiedzią na podchwytliwe pytanie, łatwą zdolno
ścią przebaczenia. Ich przeciwieństwem są reakcje sekundalne, wymagające 
dłuższego zastanowienia przy odpowiedzi na pytanie i podejmowaniu jakich
kolwiek działań.

Ważną cechą różnicującą temperament jest stopień aktywności. Jedni lu
dzie są z natury bardziej aktywni, inni mniej. Człowiek aktywny zabiera się 
chętnie i energicznie do pracy, intensyfikuje swoje działania w obliczu prze

1 Szerzej w: J. Grzybowski, M ałżeńskie tem peram enty , Kraków 2007.
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szkód. Praca, działanie stanowi dla niego wartość, wykonuje swoje prace obo
wiązkowo nawet wtedy, gdy ich nie lubi. Człowiek nieaktywny też może wiele 
dokonać, ale trudno mu zabrać się do pracy. Uskarża się na nią, odwleka jej 
podjęcie, tłumacząc się potrzebą czynności przygotowawczych.

Wojowniczość staje się szansą, gdy przejawia się upartym, wytrwałym dą
żeniem do celu. W Ewangelii czytamy, że ludzie gwałtowni zdobywają Króle
stwo Niebieskie, jednak wojowniczość staje się zagrożeniem, gdy ujawnia się 
napastliwą agresją w relacjach między ludźmi. Błogosławieni, którzy wpro
wadzają pokój, ale ugodowość za wszelką cenę może stać się zagrożeniem, 
gdy „dla świętego spokoju” rezygnuje się z prawdy oraz wycofuje na „z góry 
upatrzone pozycje” wygody i konformizmu.

Jedni ludzie zacieśniają swoją uwagę na szczegółach, fragmentach całości, 
inni zaś widzą całość tematu, ale mają niekiedy problemy z jego szczegóła
mi. Wąskie pole świadomości przejawia się sztywnością poglądów, ścisłością 
i dokładnością. Natomiast osoby z natury „szerokie” darzą sympatią grupę, 
cechuje je elastyczność poglądów, nieprzywiązywanie uwagi do szczegółów, 
swoboda w działaniu.

Kolejnym i ostatnim w przyjętej typologii polem pierwotnych dyspozy
cji osobowości jest towarzyskość i separatywność. Szansą tej pierwszej jest 
łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich i przywiązywanie do nich 
wielkiej wagi, zagrożeniem natomiast może być powierzchowność relacji. Za
grożeniem separatywności jest unikanie kontaktów z ludźmi, jednakże warto
ścią jest korzystanie z niej do refleksyjnego patrzenia na rzeczywistość.

Nasze pierwotne cechy osobowości nie podlegają ocenie. Są swego rodzaju 
wyposażeniem, z którym przychodzimy na świat. Są one dla nas wielką szansą, 
są jak ewangeliczne talenty, które mamy mnożyć. Jednakże na skutek naszych 
słabości są one dla nas również zagrożeniem. Musimy pracować nad sobą. 
Kształtować swoją osobowość... Tak, tak, musimy... Rodzi się kolejne ważne 
pytanie.

Czy zmieni się po ślubie?

Niektórych przyciągają podobieństwa, innych -  różnice w osobowości. War
to nazwać w sobie te cechy, przyglądać się im, zobaczyć, jakie szanse i jakie 
zagrożenia kryją się w każdej z nich. Czy jesteśmy zdolni do zaakceptowania 
tych cech? Nie liczmy na to, że partner zmieni się pod naszym wpływem. Za
wsze stawiamy pytanie narzeczonym: czy jesteście zdolni zaakceptować siebie 
nawzajem takich, jacy aktualnie jesteście? Nie licz na to, że ukochany czy 
ukochana zmieni się pod twoim wpływem po ślubie, że zmieni w sobie nawyki 
i przyzwyczajenia, które ci się nie podobają. Może się to zdarzyć, ale wtedy
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jest to tzw. „bonus” . Zwyczajna droga, którą trzeba przyjąć, jest taka, że się 
nie zmieni, gorzej -  w starszym wieku te negatywne cechy mogą się nawet 
wyostrzyć. Mądre przysłowie mówi, że czym skorupka za młodu nasiąknie, 
tym na starość trąci.

Nabierać zdolności do dialogu

Pozornie wydaje się, że rozmawiamy ze sobą o wszystkim, ale jakże często 
zależy nam przede wszystkim na mówieniu, na wypowiedzeniu swojego poglą
du, opinii. Znacznie trudniej jest słuchać. Pamiętam nasze rozmowy z Irenką 
w okresie narzeczeństwa, kiedy trudno nam było porozumieć się ze sobą i kiedy 
słuchałem przede wszystkim tego, co chciałem usłyszeć, a nie tego, co Irenka 
mówiła naprawdę. Budowałem nie do końca prawdziwy obraz Irenki. W na
szych kontaktach z innymi zakochanymi wynika dość jasny obraz słuchania 
selektywnego, „puszczania mimo uszu” tego, co nam niezupełnie pasuje do 
własnej wizji drugiej osoby. Wysoka temperatura uczuć rozpuszcza te trudno
ści, jednak gdy intensywność radosnych uczuć się zmniejszy, to może się spoza 
nich wyłonić zupełnie inny obraz ukochanego czy ukochanej. Przychodzą roz
czarowania, pretensje... i kryzys gotowy.

Nie były to tylko nasze trudności. Po „Wieczorach dla zakochanych” jed
na z uczestniczek powiedziała: „Zauważyłam, że mam trudność ze słuchaniem 
mojego narzeczonego. Dostrzegłam wiele swoich ograniczeń i wad, które dzia
łają na nas destrukcyjnie. Dotąd szukałam ich tylko po stronie narzeczonego. 
Uspokoiłam się, że w zasadzie jesteśmy tak naprawdę zgodni w tych ważnych 
sprawach” .

Uważne słuchanie2 prowadzi do pełniejszego rozumienia partnera. Nie
uważne -  prowokuje nieprawdziwe oceny i opinie, a nieraz nieprawdziwy cały 
obraz osobowości. W rozmowie ważne jest mówienie o sobie, czyli dzielenie 
się sobą tym, co się samemu odczuwa, przeżywa, doświadcza, widzi, a nie wy
powiadanie ogólnych teorii lub prowadzenie dyskusji. W dyskusji najczęściej 
chcemy przepchnąć własne argumenty, postawić na swoim, i trudno przyjąć, że 
spojrzenie partnera jest równoprawne mojemu. Chodzi o to, by nasze rozmowy 
były rzeczywiście partnerskim dialogiem, a nie monologiem.

2 Psychologia mówi o tzw. aktywnym słuchaniu, w którym nie przerywamy sobie, ale po 
zakończeniu jakiejś części wypowiedzi partnera powtarzamy istotę jego wypowiedzi i pyta
my go: „czy dobrze cię zrozumiałem?” , „czy rzeczywiście to chciałeś mi przekazać?” , „nie 
wszystko rozumiem, dopowiedz, powiedz innymi słowami” itp.

41



Na podstawie doświadczeń własnego małżeństwa i na podstawie spotkań 
z małżeństwami na „Spotkaniach Małżeńskich” sformułowaliśmy trzy zasady, 
które okazały się pomocne w prowadzeniu dialogu3. Te zasady to:

Pierwszeństwo słuchania przed mówieniem, rozumienia 
przed ocenianiem, dzielenia się przed dyskutowaniem

Sami z Irenką doświadczyliśmy, jak trudno jest wysłuchać się do końca 
i nie przerywać sobie nawzajem, z przekonaniem, że samemu się wie lepiej, jak 
trudno nie oceniać, nie osądzać, nie zamykać się w urażonym milczeniu lub nie 
dochodzić do końca swoich racji. Jeszcze z czasów narzeczeńskich pamiętamy 
dyskusje, które prowadziły do awantur zamiast twórczych wniosków, i pamię
tamy, może ja szczególnie, sytuacje, gdy słyszałem to, co chciałem usłyszeć. 
Zasady dialogu są pomocne zarówno w narzeczeństwie, jak i w małżeństwie. 
Znamy małżeństwo, które wypisało te zasady na wielkim arkuszu papieru 
i powiesiło na drzwiach w swoim mieszkaniu. Od wielu innych osób słyszymy 
przy różnych okazjach, jak ważne okazały się w budowaniu porozumienia.

W okresie naszego chodzenia ze sobą i w czasie narzeczeństwa przeżywa
łem bardzo silne uczucia, nie tylko zakochania, ciekawości tego drugiego „ja” , 
ale przede wszystkim radości, wręcz euforii, że nareszcie nie będę sam. Ze 
będzie ktoś, kto będzie mi towarzyszył w realizowaniu moich planów, ma
rzeń, celów. Celem było dobre przeżycie życia w obecności Bożej. Razem, we 
dwoje, poprzez realizację celów, którymi była praca naukowa, kontemplacja 
Boga w przyrodzie, a także bliżej niesprecyzowana, pozostająca w sferze raczej 
marzycielskiej, praca misyjna w jakimś kraju. Dzieci -  jeżeli będą, to dobrze, 
to oczywiście tak -  ale nie były one wówczas na pierwszym miejscu. Moją 
potrzebą było bycie dla świata. Irenka nie miała określonych celów, planów 
w takim znaczeniu, jakie ja miałem. Jej główną potrzebą było kochać i być ko
chaną oraz tworzyć dom. Bardzo chciała budować ze mną dom otwarty, ciepły 
i uśmiechnięty, pełen pokoju i równowagi. Początkowo odpowiadało jej to, że 
brałem ją za rękę i prowadziłem -  na wycieczkę, do kina, na wystawę. Później 
jednak, w nowych domowych sytuacjach, zaczęło jej to przeszkadzać. Jej „tak, 
tak” na wszystkie moje pomysły zaczęło zamieniać się na „nie, nie” ... A ja nie 
byłem tym zachwycony. Trudno nam było się porozumieć, dogadać. Dopiero 
wiedza o różnym przeżywaniu potrzeb psychicznych i o odmiennych tempera
mentach pomogła nam zrozumieć siebie i zaakceptować. U Irenki szczególnie 
silna jest potrzeba kochania i bycia kochaną oraz potrzeba przynależności,

3 Szerzej w: J. Grzybowski, W prowadzenie do dialogu, Kraków 1998, oraz Dialog jako droga 
duchowości, Kraków 2004.
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u mnie zaś bardzo wyraźna jest potrzeba autonomii. Oboje jesteśmy emo
cjonalni, ja jednak jestem znacznie bardziej aktywny niż Irenka, bardziej se- 
kundalny, Irenka jest bardziej towarzyska, ja zaś raczej separatywny, Irenka -  
ugodowa, a ja -  wojowniczy. To wszystko wywoływało między nami nieporo
zumienia, niedogadania. Dopiero wiele lat po ślubie zetknęliśmy się z wiedzą 
o temperamentach, która bardzo ułatwiła nasz dialog. Odkryliśmy, że cechy 
temperamentu, niezależne od płci, nakładają się na cechy wynikające z od
mienności płciowej, a więc na pierwotną męskość i kobiecość. Tych dwóch 
spraw nie można mylić.

Nie ulegać stereotypom

Powszechnie spotykamy się ze stereotypami na temat tego, jaki jest i ja
ki powinien być mężczyzna oraz tego, jaka jest i jaka powinna być kobieta; 
później, jaki powinien być mąż i ojciec i jaka powinna być żona i matka. 
Z powołaniem do ojcostwa i macierzyństwa wiążą się niewątpliwie role matki 
i ojca, wypływają one z różnic płci i związanej z tym odmienności psychiki, 
ale i odwrotnie: nawyki i wypełniane role kształtują psychikę. Warto jednak 
uważać, by schematy i stereotypy związane z rolami nie stały się przyczyną 
konfliktów między nami.

Jednym z takich schematów, z którym się spotkałem, jest twierdzenie, że 
mężczyzna nie zwraca uwagi na drobiazgi i szczegóły, a kobieta przeciwnie. 
Viola i Marek, małżeństwo z dwunastoletnim stażem, zaprotestowali przeciw 
takiemu postawieniu sprawy.

Jestem zaprzeczeniem tego stwierdzenia -  powiedział Marek. -  Po przyj
ściu do domu zawsze rejestruję wszystkie zmiany że są świeże firany, albo 
że jest plama na obrusie... Nigdy w życiu nie założyłem dwóch różnych 
skarpetek, zawsze wiem, kiedy mam plamę na krawacie itp. Ja to wszystko 
zauważam.

Wyczytałem też, że mężczyzna dąży do systematyczności, do planu dnia 
i potrzebuje jasnych reguł, a kobieta potrafi działać spontanicznie, w zależ
ności od potrzeby chwili. W moim małżeństwie z Irenką trochę tak jest...

Ale u nas jest akurat odwrotnie -  powiedział na to Marek. -  Ja nie 
cierpię planów. One mi przeszkadzają, muszę się później do nich odwoływać, 
realizować je, patrzeć, czy mi wszystko wyszło, a wcześniej jeszcze poświęcić 
czas na przygotowanie ich. Wolę raczej swobodne kontrolowanie tego, co 
się dzieje i korygowanie na bieżąco. Czuję się wtedy w swoim żywiole. Jeśli 
nastąpią jakieś nieprzewidziane okoliczności, umiem się do nich dopasować 
i reagować spontanicznie. Zmiany mnie nie przerażają.
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Kiedy uczestniczyłam wcześniej w katechezach przedmałżeńskich, powie
dziano nam, że mężczyzna jest taki, a kobieta taka -  kontynuowała temat 
Viola, zmieniając nieco «teren» stereotypów. -  Naczytałam się jeszcze ksią
żek mówiących o tym, jak powinien funkcjonować mężczyzna, a jak kobieta.
I po ślubie przystąpiłam do realizacji tych modeli. Jakież było moje zdzi
wienie, że Marek za bardzo nie chce pasować do modelu. Jego zadaniem 
i jego cechą charakterystyczną miało być zmienianie świata, ze wszystkim 
miał sobie radzić, miał być silny i dzielny. Takiego chciałam go mieć. A on 
po przyjściu z pracy nie miał ochoty dalej zmieniać świata, kładł się i od
poczywał, okazywał mi swoją słabość, dzielił się wątpliwościami i obawami.
To powodowało, że byłam na niego wściekła, rozżalona, miałam do niego 
pretensje, porównywałam go do innych «prawdziwych» mężczyzn i jeśli nie 
wyrażałam tych pretensji wprost, to nosiłam je w głowie i myślałam: «dla
czego ty taki jesteś?». Okazało się, już po latach prowadzenia dialogu, że to 
nie Marek nie pasuje do tego schematu, ale schemat nie pasuje do niego.

Bardzo piękne są powiedzenia, że światem kobiety są sprawy serca, a ser
cem mężczyzny są sprawy świata, i że kobieta stworzona jest do uczłowieczania 
świata, a mężczyzna do jego zmieniania i do rządzenia nim. Niech jednak te 
wzorce staną się drogowskazami miłości, więzi i dopełniania siebie nawzajem, 
a nie sztywnymi schematami, które nas od siebie odsuwają i które mogą nas 
poróżnić.

Istniejące wzorce mogą nam pomóc w rozwijaniu charakteru, mogą być 
drogowskazami, o ile wypływają z pierwotnego powołania mężczyzny i ko
biety, ale nie mogą wpędzać nas w kompleksy, poczucie winy i niespełniania 
się jako mężczyzna lub kobieta. Warto postawić sobie samemu pytania: Jak 
przeżywam moją męskość? Jak przeżywam moją kobiecość? Jakie to wywołuje 
we mnie uczucia? Z jakich potrzeb się bierze? Jakie potrzeby przeżywam jako 
kobieta? Jakie potrzeby przeżywam jako mężczyzna? Jakie są moje maski 
w przeżywaniu mojej męskości lub kobiecości? W jakich aspektach mojej mę
skości lub kobiecości trudno mi zaakceptować siebie? Co mogę zrobić lepiej? 
Ja-mężczyzna i ja-kobieta jesteśmy niepowtarzalnymi osobami. Każde z nas 
przeżywa swoją męskość i swoją kobiecość w sposób sobie właściwy i niepo
wtarzalny. Jesteśmy powołani, by w sposób jedyny i niepowtarzalny, właściwy 
dla naszej pary, przeżywać wzajemną miłość.

Czy przed ślubem można się poznać do końca?

Nigdy. Człowiek pozostaje tajemnicą. Zmieniamy się, zmienia się sposób 
naszego reagowania. Dialog, szukanie porozumienia, zdolność do wychodzenia 
z trudnych sytuacji napotyka na wielorakie przeszkody, których źródła tkwią 
w naszej osobowości. Trudno nam zaakceptować siebie nawzajem takich, jacy
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jesteśmy, zwłaszcza gdy zderzymy się z codziennymi problemami samodzielne
go życia. Jest w nas naturalna skłonność do relatywizowania prawd, wartości, 
które wyznawaliśmy, ale które trudno utrzymać w obliczu rozczarowań. Dlate
go potrzebny jest sakrament -  Boża pomoc do tego, byśmy potrafili wytrwać, 
rozpoznawać wciąż na nowo nieskończone możliwości dialogu. Mieszkanie ze 
sobą na próbę nie przyniesie odpowiedzi na pytanie, czy jesteśmy do siebie 
dopasowani. Najbardziej niedopasowani mogą wytrwać i ich życie wcale nie 
musi być tylko pasmem cierpień, jeżeli w sakramencie małżeństwa będą szu
kali pomocy do budowania i odbudowywania nadwerężonych więzów miłości. 
Łaska sakramentu realizuje się w dialogu małżeńskim.

Tematy tabu

W okresie narzeczeństwa nie poznamy się do końca, ale nie możemy się 
ukrywać przed sobą. Zazwyczaj zdaje nam się, że rozmawiamy ze sobą o wszyst
kim, a jednak jest tak wiele spraw, o których krępujemy się mówić, albo które 
po prostu pomijamy. Nie chcemy zranić się nawzajem, odkładamy na później, 
albo, tak jak ja z Irenką, słyszymy to, co chcielibyśmy usłyszeć. Mówią o tym 
uczestnicy „Wieczorów dla zakochanych” :

„Wieczory” nauczyły nas prowadzenia rozmowy o sprawach, o których 
do tej pory nie rozmawialiśmy z różnych przyczyn. Po pierwsze dlatego, że 
nie potrafiliśmy, a poza tym niektóre tematy były dla nas „ciężkie” i drażli
we. Najważniejszy był temat o wadze sakramentu małżeństwa i o przysiędze 
małżeńskiej, o ich znaczeniu i o tym, że jest to decyzja na całe życie. Wie
dzieliśmy o sobie dużo rzeczy już wcześniej, przed spotkaniami, a „Wieczory” 
pomogły nam w tym, żeby w trudnych chwilach, np. w kłótni, jednak ze sobą 
rozmawiać o tym, co nam leży na sercu.

Spotkania te „zmusiły” nas do porozmawiania znów o drażliwym temacie 
-  mianowicie mieszkania z teściami. Był to temat patowy, nie do rozwiązania.
Ktoś musiał polec. Taka była nasza wizja. Nie rozwiązaliśmy go do końca, ale 
zdobyliśmy się na bardzo głęboką szczerość co do naszych pobudek, uczuć. 
Myślę, że dzięki temu rozładowaliśmy atmosferę, kolejne zadanie to wypra
cować rozwiązanie. Myślę jednak, że będzie już o wiele prościej.

Cieszyłam się na każde spotkanie, bo była to możliwość rozmowy, a tego 
mi czasem brakowało w naszej relacji. Jestem wdzięczna, bo te spotkania 
stworzyły właśnie przestrzeń dialogu, otworzyły nas też na tematy czasami 
trudne albo przemilczane.

W tej rozmowie, w dotknięciu tematów trudnych, potrzebna jest odwaga 
i delikatność, wzajemna akceptacja i zaufanie. Żaden temat nie jest wtedy 
straszny. Warto nauczyć się rozmawiać na te tematy teraz, w narzeczeństwie,
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w komfortowej na ogół relacji emocjonalnej, niż później, w małżeństwie, kiedy 
silne i zarazem przykre emocje, niespełnione oczekiwania i atmosfera napięcia 
utrudniać będą porozumienie.

Punkty odniesienia

Nasze dialogi nie są zawieszone w próżni. Mają swój punkt odniesienia. Dla 
ludzi wierzących jest nim chrześcijański system wartości i nauczania Kościoła. 
Wartości te często wywołują bunt, są podważane, chociażby w zakresie anty
koncepcji czy wspólnego mieszkania przed ślubem. Trzymania się nauczania 
Kościoła w zakresie małżeństwa i rodziny nie traktuję jako ortodoksyjnego 
konserwatyzmu i tzw. nienadążania za współczesnymi przemianami cywiliza
cyjnymi, ale jako supernowoczesny program, odpowiadający w sposób najpeł
niejszy na najgłębsze potrzeby człowieka: potrzebę kochania i bycia kochanym 
oraz wewnętrzną potrzebę związku wiernego i nierozerwalnego. Jedyne, co 
może być konserwatywne i ortodoksyjne, to sposób przekazywania tej nauki 
w postaci umoralniających kazań, nakazów i zakazów, trudnej do zrozumienia 
retoryki. Istota miłości zawarta w Ewangelii i Listach św. Pawła sama z siebie 
kieruje nas w stronę miłości pełnej, całkowitej. Nauka Kościoła, z Familiaris 
Consortio na czele, rozwija tę miłość. Potrzebne jest jednak większe rozumie
nie tego nauczania, zakorzenienie go w najgłębszych potrzebach psychicznych 
człowieka. Ja naukę Kościoła traktowałem jako niepodważalną, choć jej za
chowanie nie było łatwe. Z perspektywy naszego stażu widzę, że -  może to 
zabrzmi banalnie -  nauka ta sprzyja małżeństwu. Dialog, o którym tyle było 
mowy powyżej, pomógł nam w tym.



K saw ery K n otz O F M C ap

Zrozumieć seksualną pokusę

Pokusa fałszuje prawdę o mądrości i miłości Boga

Księdze Rodzaju znajduje się dialog szatana z Ewą, który w mi
strzowski sposób pokazuje działanie pokusy. Bóg powiedział czło
wiekowi: „Możesz jeść ze wszystkich drzew ogrodu, ale z drzewa 
znajomości dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy zjesz, będziesz 

musiał umrzeć” (Rdz 2, 16-17). Przebiegły wąż w rozmowie z Ewą przefor- 
mułował jednak wolę Bożą: „A więc Bóg naprawdę powiedział: Nie wolno 
wam jeść z żadnego drzewa w tym ogrodzie?” . Wypowiedź Boga została zma
nipulowana. Bóg mówi -  „ze wszystkich drzew oprócz jednego”, a szatan -  
„z żadnego drzewa”!!! W ten sposób szatan chce wywołać wrażenie, że Bóg 
jest kimś niedobrym, surowym, zaborczym, który zakazuje korzystania z dóbr 
wspaniałego ogrodu. Ewa czuje powinność sprostowania tych słów: „Wolno 
nam jeść owoce z drzew tego ogrodu, ale co do owoców drzewa, które jest 
na środku, Bóg powiedział: «Nie jedzcie z niego i nie dotykajcie go, byście 
nie umarli»” . Trzeba bardzo uważnie przeczytać wypowiedź Ewy. Ewa nie 
przytacza dosłownie woli Bożej. Dodaje coś, co nie było zakazem Boga: „i nie 
dotykajcie go [tego drzewa]” . Tym razem już sama Ewa przeformułowała wolę 
Bożą. Rozmowa z szatanem sprawiła, że Bóg wydał się jej surowszy i bardziej 
restrykcyjny niż był w rzeczywistości. Niepostrzeżenie dla niej samej poszła 
za myślą szatana, który chciał jej przedstawić Boga jako kogoś nieżyczliwego 
człowiekowi.

Od tej pory Ewa zaczyna się zastanawiać nad sensownością Bożego przy
kazania. Po co Bóg zakazał dotykać drzewa? To jest przecież bez sensu. Z po
wodu małego przeinaczenia woli Bożej Ewa zaczyna tracić zaufanie do Boga. 
Zastanawia się, czy Bóg ma rację, dając takie zakazy, i dochodzi do słusznego 
wniosku, że z tym zakazem dotykania jest coś nie tak. Przebiegły szatan już 
zasiał w sercu Ewy wątpliwość co do mądrości Boga. Czy Bóg ma rzeczywiście 
rację, ustanawiając granice ludzkiej wolności? Czy robi to z miłości?

Jeżeli Ewa nie odkryje tego subtelnego i delikatnego kłamstwa (na pozór 
nieszkodliwego) na temat Bożego przykazania, nie dostrzeże przeinaczeń, nad
interpretacji, półprawd -  jej dobre myślenie o Bogu będzie się powoli zmieniać.
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Szatan wykorzystuje wewnętrzne zamieszanie i wątpliwości, które targają 
sercem Ewy, i decyduje się uderzyć jeszcze mocniej -  kwestionuje istotę Bo
żego nakazu. Wcale nie umrzecie!!! Bóg kłamie, chce was oszukać, wcale was 
nie kocha, nie chce waszego szczęścia i radości!!! Bóg się wami nie opiekuje. 
To nie dla waszego dobra ustanowił ten jeden zakaz -  niejedzenia owoców 
z drzewa poznania dobra i zła. „Przeciwnie, Bóg wie, że gdy z niego zjecie, 
wasze oczy się otworzą i staniecie się jak Bóg znawcami dobra i zła!” (Rdz 3, 
4-5). W sercu Ewy narastają poważne wątpliwości. A jeżeli Bóg kłamie? Jeżeli 
mówi, że chce nas uchronić przed cierpieniem i śmiercią, a tak naprawdę nie 
chce dać nam czegoś wspaniałego? Może sprytnie nas oszukał i zabrał nam 
coś dobrego, z czego powinniśmy się cieszyć? Jest to bardzo prawdopodobne. 
Bóg nie jest taki mądry i dobry, jakby się wydawało, skoro wydaje takie bez
sensowne zakazy jak zakaz dotykania tego drzewa. Musi coś ukrywać przed 
nami. Widocznie boi się czegoś. Gdy zrobimy po swojemu, odbierzemy mu 
władzę nad nami! Zyskamy utraconą wolność! Raj dopiero wtedy stanie się 
prawdziwym rajem!

Pomimo tego, że Adam i Ewa mieli naprawdę dużo wolności (mogli jeść ze 
wszystkich drzew oprócz jednego) poczuli się ograniczeni przez Boga. „Wtedy 
kobieta ujrzała, że dobrze by było zjeść z tego drzewa, że było ono powabne 
dla oczu i pożądane dla osiągnięcia mądrości” (Rdz 3, 6). Do tej pory Ewa 
nie interesowała się tym drzewem, może w ogóle o nim nie myślała. Korzy
stała w pełni z uroków życia w rajskim ogrodzie. Teraz jednak jej ciekawość 
została rozbudzona i zaczęła się przyglądać drzewu. Jako kobieta wyczulona 
na estetykę dostrzegła, że drzewo jest ładne. Zapragnęła zerwać piękny owoc. 
Zakaz dotyczył tylko zjedzenia, a nie dotknięcia albo zerwania. Jednak dla 
niej, która pod wpływem szatana błędnie interpretowała wolę Bożą, było to 
już złamanie zakazu Boga. Zrobiła pierwszy krok, który ułatwił jej zrobienie 
następnego -  za chwilę skosztowała owoc i rzeczywiście złamała zakaz Boga. 
Szatan umiejętnie podprowadził ją do decyzji sprzeciwienia się Bogu.

Kuszenie w sferze seksualnej

Nauka Kościoła odnośnie do seksualności jest w wyjątkowy sposób prze
inaczana przez ludzi. Można się domyślać, że zły duch ma w tym swój udział, 
skoro te przeinaczenia i przewrotne interpretacje skutecznie podważają zaufa
nie do Boga i sprawiają, że ludzie nie chcą iść za Nim, mają przeświadczenie, 
że Bóg ich nie kocha i chce zabrać im szczęście w miłości, w tym radość 
i przyjemność życia seksualnego. Oto kilka przekłamań w sferze seksualnej, 
które oddzielają nas od Boga.
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1. W seksie nie ma Boga. W rzeczywistości Kościół głosi, że w czasie poży
cia małżeńskiego można odkryć Boga obecnego między małżonkami. Takie 
przeświadczenie wypływa ze znanej prawdy, że małżeństwo jest sakramen
tem. Na mocy tego sakramentu Bóg przychodzi do małżonków, wkracza 
w więź, którą tworzą i wyrażają także poprzez współżycie seksualne. Akt 
małżeński jest szczególną szansą spotkania z Bogiem i współmałżonkiem.

2. Bóg zakazuje korzystania z przyjemności seksualnych. W rzeczywistości 
Bóg jako Stwórca natury ludzkiej nigdy nie zakazał korzystania z przy
jemności seksualnej i jej szukania, wprost przeciwnie -  tak stworzył czło
wieka, aby miłości między mężczyzną a kobietą towarzyszyła przyjemność 
seksualna aż do przeżycia orgazmu. Bóg jedynie ograniczył wolność czło
wieka w tym, że nie pozwala korzystać z przyjemności seksualnej poza 
małżeństwem i za cenę likwidowania zdrowych cech ludzkiego ciała.

3. Bóg każe rodzić dzieci aż do granic możliwości ludzkiego organizmu. W rze
czywistości nigdzie takiego nakazu nie ma -  ani w Piśmie Świętym, ani 
w dokumentach Kościoła. Bóg jedynie chce, aby małżonkowie, planując 
dzieci, korzystali z możliwości, jakie daje im ludzka natura. A ona daje 
możliwość współżycia w okresach płodnych i niepłodnych. Nie jest praw
dą, że Kościół nakazuje współżyć w okresie płodnym (co oznaczałoby, że 
każe rodzić wiele dzieci) albo nie pozwala planować dzieci (co oznaczałoby, 
że nie wolno posługiwać się rozumem).

4. Trzeba współżyć z intencją urodzenia dziecka. W rzeczywistości małżon
kom wolno nie chcieć/nie planować dzieci, wolno współżyć bez intencji 
urodzenia dziecka, wolno unikać zapłodnienia. Gdy małżonkowie nie są 
gotowi na poczęcie dziecka, wybierają na współżycie pierwszą fazę cyklu 
po miesiączce (nazywaną względną), albo fazę trzecią (poowulacyjną). Ko
ściół natomiast naucza, że nie wolno świadomie pozbawiać się płodności. 
Tak samo jak pozbawiać się wzroku albo wątroby.

5. Metody naturalnego rozpoznawania płodności są przestarzałe. W rzeczywi
stości należą do najnowszych odkryć naukowych. Są to metody oparte na 
obserwacji, a nie na matematycznych wyliczeniach. Badanie płodności jak 
wszystkie metody naukowe jest poparte licznymi badaniami empiryczny
mi. Ma swoją metodologię. Jeżeli chce się je z pożytkiem stosować, trzeba 
stosować się do wyznaczonych zasad. Jeżeli korzysta się z nich w sposób 
wyrywkowy albo kieruje się więcej intuicją niż intelektualną analizą wyni
ków badań organizmu, to nie są to już metody naukowe, ale nieodpowie
dzialne i ryzykowne działania. Metody te ciągle się rozwijają i doskonalą, 
tak jak wszystkie inne osiągnięcia ludzkiego geniuszu.

6. W czasie aktu seksuałnego niektóre pieszczoty są niedozwolone. W rze
czywistości nie są to poglądy Kościoła, który wybór pieszczot zostawia 
samym małżonkom. Gdy małżonkowie podejmują współżycie seksualne,
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wszystkie pieszczoty są dozwolone, także i te najbardziej intymne -  oral
ne. Niczym nieusprawiedliwiony jest podział na części ciała, które można 
pieścić i całować, i te, których nie wolno ani całować, ani dotykać. W czasie 
gry wstępnej małżonkowie mogą rozbudzać się według własnych fantazji, 
potrzeb i ochoty. Więzi małżeńskiej nie buduje tylko seks analny.

7. Każde przekroczenie w sferze seksualnej jest grzechem ciężkim. Kościół 
wierny swojemu Magisterium głosi całkiem inną naukę. Seksualność jest 
obszarem szczególnie delikatnym, plastycznym w kształtowaniu. Przy jej 
udziale człowiek może przeżywać wielkie szczęście, jak i wielkie cierpienie. 
Kościół chroni wielkie dobro, jakim jest seksualność, przed zranieniem, 
przemocą, konsumpcją... Traktowanie jej w taki sposób niszczy ten piękny 
dar Boży. Szczególna ochrona tego wielkiego dobra, jakim jest seksualność, 
sprawia, że Kościół uważa każde bezpośrednie działanie przeciw seksual
ności za poważne nieuporządkowanie moralne, ale nie mówi, że jest ono 
automatycznie grzechem śmiertelnym. Grzech jest aktem ludzkim, musi 
być popełniony ze świadomością wyrządzania zła i krzywdy drugiej oso
bie. Grzech ciężki musi być popełniony nie tylko z pełną świadomością zła 
(wiele zła w sferze seksualnej dokonuje się z niewiedzy), ale także w pełnej 
wolności wyboru (której brakuje wielu niedojrzałym, słabym ludziom). 
Kościół uwzględnia intencje, okoliczności, które wpływają na ocenę mo
ralną człowieka. Dlatego nie wszystkie grzechy seksualne są ciężkie, nawet 
jeśli ich skutkiem jest poważne zło (ciężka materia).

Czym jest pokusa?

W potocznym rozumieniu pokusę w sferze seksualnej utożsamia się z po
ruszeniami w sferze zmysłowości. Umiejscowienie źródła pokusy w zmysłach 
rodzi poważne konsekwencje. Wpływa na negatywne postrzeganie swojej cie
lesności, a tym samym na brak akceptacji własnej płciowości i seksualności. 
Gdy pobudzenia w sferze płciowej są od razu kwalifikowane jako pokusa po
pychająca do złego1, niknie niezbędny margines wolności, który pozwala bez 
moralnego niepokoju obserwować i zarazem akceptować poruszenia w sferze 
seksualnej. Wtedy bardzo łatwo jest wpaść w manicheizm i uznać swoją ludzką 
naturę za złą, nieustannie popychającą do grzechu. Dlatego ważną rzeczą jest 
uświadomić sobie, że poruszenia zmysłowości same w sobie nigdy nie mogą 
być pokusą, a tym bardziej grzechem. Tak jak pokusą i grzechem nie są głód, 
pragnienie picia, senność. Ani pokusą, ani grzechem nie są myśli o pocałun
kach, pieszczotach, współżyciu seksualnym z kochaną osobą, a nawet z kimś

1 Por. W. Fijałkowski, Niew ykorzystany dar p ic i, Kraków 1998, s. 39.
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pięknym czy przystojnym, którego się spotkało. Pobudzenia w sferze seksual
nej mogą natomiast stać się zarzewiem grzechu, to znaczy zmysły nadmiernie 
rozbudzone łatwo i szybko prowadzą do grzechu.

Pokusa nie rodzi się w zmysłach, ale w umyśle. Nie każda jednak myśl 
na tematy seksualne jest pokusą. Przytoczone wcześniej myśli erotyczne są 
naturalną konsekwencją reagowania na bodźce seksualne. Pokusa ma swoją 
specyfikę. Jest ona przebiegłą myślą, która jak wąż wślizguje się w umysł 
i przekonuje człowieka do zlekceważenia dobra. Charakterystyczną jej cechą 
jest dążenie do przeinterpretowania, odwrócenie znaczenia moralnego czynu. 
Człowiek, do tej pory świadomy zła, poddaje się sugestii, jaką niesie w sobie 
pokusa. Zło coraz bardziej jawi się jako pożądane dobro2. Wraz z tą  zmianą 
wzrasta przyzwolenie na popełnienie grzechu. Na przykład zdrada małżeńska 
-  do tej pory negatywnie oceniana -  zaczyna się wydawać okazją do odmłodze
nia swojego życia, przeżycia wspaniałej przygody, sprawdzenia, czy jesteśmy 
nadal atrakcyjni... Mąż wie, że pornografia niszczy więź z żoną, ale wma
wia sobie, że pomaga mu się rozładować seksualnie, uspokaja go, czyni jakby 
„lepszym”.

Pod wpływem pokusy człowiek zaczyna tworzyć sobie różne teorie, które 
wydają się na tyle przekonujące, że można je uznać za racjonalne, a zacho
wania z niej wypływające za dobre, a nawet i szlachetne. Czasami wystarczy 
bardzo krótka chwila wątpliwości, aby osłabić wolę życia w czystości i oddać 
pole sile popędu. Ten zaś jednoznacznie pokazuje drogę, która -  utorowa
na przez pokusę -  wydaje się autentyczna, dobra, spontaniczna. Propozycja 
zakosztowania przyjemności seksualnej jest zbyt kusząca, aby, będąc już prze
konanym przez pokusę do danego zachowania, opierać się jej urokowi.

Pokusa a grzech

Grzech pojawia się dopiero w chwili, gdy człowiek ulegnie zwodniczej myśli 
i zgodzi się na to, co ona mu podpowiada. Pociągnięty przez pozorne dobro 
zdecyduje się dobrowolnie „dmuchać w ognisko” -  rozniecić ogień zmysłów, 
który do tej pory żarzył się lub nawet już rozniecał z powodu naturalnej 
aktywności seksualnej. Naturalna aktywność sprawia, że przez umysł przepły
wają fantazje erotyczne, które na przykład nie dotyczą współmałżonka. Myśli 
tego typu pojawiają się spontanicznie i niespostrzeżenie opanowują umysł, 
zajmują go i wypełniają, czasami niezależnie od woli człowieka. Przez jakiś 
czas bezwolnie przepływają przez niego. Dopiero gdy człowiek w którymś 
momencie wróci do rzeczywistości i wyraźnie uświadomi sobie ich istnienie, 
powinien zadecydować. Można je wtedy świadomie podtrzymać, niedużym

2 K. W ojtyła, M iłość i odpowiedzialność, Lublin 2001, s. 147.
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wysiłkiem woli poprowadzić dalej, rozwinąć, budować kolejne erotyczne sce
ny. Jeżeli nie chce się rozwijać tych myśli -  w imię miłości i szacunku dla 
współmałżonka -  trzeba się od nich odciąć, zrezygnować z nich. Dopiero mo
ment ustosunkowania się do tych wyobrażeń i świadomego zaangażowania woli 
decyduje o popełnieniu lub nie grzechu powszedniego.

Jeżeli nie chce się rozwijać powstających myśli, trzeba je zatrzymać, od
wrócić, zmienić. Sposób reakcji wydaje się ściśle związany z podejściem do 
własnej seksualności. Jeżeli nie akceptuje się naturalnych odczuć w tej sferze, 
to podejmuje się nerwowe próby odwrócenia natrętnych myśli, zatrzymania 
ich, stłumienia. Taka metoda nie tylko nie pomaga, ale wyrządza szkodę. Ro
dzi zmęczenie psychiczne, zniechęcenie. Dlatego drugi sposób zakłada całkiem 
inną strategię. Zawsze w momencie, gdy uświadamiamy sobie fakt istnienia 
w nas pragnień seksualnych, które mogą według naszej oceny przerodzić się 
w czyn, którego nie akceptujemy (nie dotyczą małżonka, nie ma odpowied
niego czasu na współżycie itp.), wracamy do rzeczywistości. Wtedy myśli te 
bledną, zanikają -  tracą swoją intensywność i napięcie. Nie trzeba z nimi 
walczyć, ale wystarczy spokojnie, świadomą decyzją zwrócić się ku swoim 
zajęciom. Nie oznacza to, że myśli te ostatecznie odeszły. Być może za chwilę 
znów zaczną przepływać przez naszą głowę. Wtedy znów, gdy uświadomimy 
sobie ich istnienie, trzeba spokojnie podjąć decyzję nierozwijania pojawiającej 
się fabuły.



M ałgorzata Wałejko

Granice przyzwoitości 
w narzeczeństwie

o co dywagować o granicach? Przecież one są zupełnie jasne! -  po
wiedział mi pewien kapłan, gdy rozważałam potrzebę dyskutowa
nia i dookreślania „granic przyzwoitości” w duszpasterskiej pracy 
z narzeczonymi i małżonkami. Od jakiegoś czasu nachodzą mnie 

bowiem refleksje, że w Kościele owe granice moralności zachowań seksualnych 
(i nie tylko, także związanych z bioetyką) i w narzeczeństwie, i (szczególnie) 
w małżeństwie, nie są wystarczająco określone i wyczerpująco uzasadniane. 
Co gorsza, bywają różnie wytyczane.

Proszono mnie o tekst poświęcony sytuacjom „granicznym” w bliskiej re
lacji mężczyzny i kobiety przed ślubem (na pytanie: „jak daleko można się 
posunąć?” nie wystarczy bowiem odpowiedź: „aż do pokoju nie wejdą rodzi
ce”). Zanim jednak poruszymy tę kwestię, absolutnie konieczne i fundamen
talne jest wprowadzenie, które nada naszemu myśleniu o moralności właściwy 
horyzont. Mówienie o granicach bez owego wprowadzenia mogłoby poczynić 
realne szkody. Tak naprawdę bowiem nie chodzi o granice; to nie one należą 
do meritum naszego zabiegania o dobrą relację z Bogiem, a w konsekwencji 
o piękno naszego zakochania i naszej ludzkiej miłości.

Gdy zatem -  o paradoksie! -  zdamy sobie sprawę, że to nie granice są 
pierwsze, najważniejsze, i dlaczego tak jest, będziemy mogli spokojnie przejść 
do omawiania znaczenia granic.

Niebezpieczeństwo kazuistycznej moralności -  czyli 
o jakie granice nam nie chodzi

Wojciech Giertych OP w swojej książce Rachunek sumienia teologii mo
ralnej prześledził losy nowożytnego duszpasterstwa. Jak podaje przywołany 
przezeń historyk Jean Delumeau, który przebadał dzieje teologii moralnej od 
XIII aż do XX wieku, była ona zdominowana przez strach, pesymizm i groże
nie piekłem. Delumeau pisze wręcz, iż szczególnie między XVI a XIX wiekiem 
miało miejsce „najpotężniejsze w historii zbiorowe wpajanie poczucia winy” . 
Kościół cierpiał na „obsesję spowiedzi” , zaś na kazaniach co niedzielę sły-
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szano skwapliwe opisy „szatanów piekących nieszczęsne grzeszne dusze przez 
wszystkie wieki na rozpalonych rożnach” , co sprawiało, że ludność, zwłaszcza 
jej część żeńska, zanosiła się od płaczu i przez cały tydzień nie mogła się 
opamiętać (relacja W. Witosa). Jednak autor książki zauważa, że jeszcze na
uka Ojców Kościoła, jak i dzieła scholastyczne, przepojone były moralnością 
nie powinnościową, lecz wynikającą z pragnienia dobra, prawdy i szczęścia. 
Według o. Giertycha prawdopodobnym winowajcą decydującego zwrotu dusz
pasterstwa i myśli teologicznej w niedobrym kierunku był Wilhelm Ockham, 
twórca filozofii nominalistycznej. Nominalizm definiował ludzką wolność jako 
„obojętną wobec wartości” , absolutną, w żaden sposób nie przyporządkowa
ną do prawdy i dobra, nie zdeterminowaną niczym. Wolność Boga jest także 
absolutna; jednakże w ich spotkaniu wolność Boska jest potężniejsza i dla
tego On ustala prawa moralne. Źródłem prawa moralnego jest zatem wola 
Boża, nie zaś wartości obiektywne; wola Boża, która mogłaby nawet ogłosić 
nakaz zabijania czy nienawiści do Boga. Przestrzeganie tej woli, nawet jeśliby 
przeczyła wartościom, stanowi jedyne dobro człowieka, człowieka o wolności 
niejako „przegranej” .

Jak zauważa o. Giertych, przemożne skutki nominalizmu ujawniły się 
w przeroście logiki powinnościowej oraz „ślepego” posłuszeństwa wobec pra
wa, także prawa nielogicznego. Z biblijnej nauki o moralności wyjęto tylko 
Dekalog i do dziś wielu chrześcijan traktuje go jako jedyne kryterium rachun
ku sumienia. Chrześcijaństwo sprowadziło się do skrupulatnego rozliczania 
siebie i innych oraz do lęku przed przekroczeniem granicy grzechu. W teologii 
moralnej zakrólowała kazuistyka; to indywidualne czyny -  kazusy -  podlega
ły moralnej ocenie, w nich bowiem demonstrowała się moralna doskonałość 
osoby. Poszczególne przypadki moralne, pokusy i grzechy stanęły w centrum; 
nastawienie życiowe nie było istotne. Jak pisze autor: „Moraliści studiowali 
rodzące się wobec zewnętrznej powinności dylematy moralne (...). Do jakiej 
granicy można robić swoje, aby nie był to grzech albo aby był to co najwyżej 
grzech lekki?” . Posłuszeństwo dogmatom, władzom duchowym zastępowało 
osobistą samodzielność osoby i niszczyło jej odpowiedzialność i wolność. Tak 
kreowano precyzyjnie zaprogramowane maszyny.

Powinnościowe rozumowanie naznaczyło także pojęcie cnót, które zaczęto 
nakazywać jako obowiązki oraz minimalistycznie dookreślać, co autor obrazuje 
przykładami: „(...) ile razy w ciągu roku człowiek jest zobowiązany wyłonić 
akt miłości? Myśląc o szczytowym akcie miłości, jakim jest przyjęcie Komunii 
świętej, odpowiadano: raz do roku, około Wielkanocy! Jak często należy się 
modlić? I odpowiadano: choćby raz w roku, a może nawet raz w miesiącu!” .

Rozmiar spustoszenia, jakie powyższa nauka poczyniła w Kościele, głę
bokość tej swoistej korozji dusz, jest dla nas faktem naocznym. Trudno nie 
myśleć o religijności naszych babć i dziadków, naszych rodziców, wychowy
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wanych w poczuciu lęku przed Bogiem, „który za dobro wynagradza, a za 
złe karze” . Sama jako mała dziewczynka recytowałam tę frazę pacierza przez 
wiele wieczorów. Skutkiem szczególnie jaskrawym i nad wyraz bolesnym jest 
wcale nierzadka „choroba skrupułów”, w teologii duchowości często opisywana 
jako pewien etap na drodze duchowego rozwoju. Czy jednak konieczny? Czy 
nie jest on raczej ponurym wyrazem nominalistycznego zafałszowania oblicza 
Bożego? Lektura niezwykłej książki pt. Droga przez mrok albo szaleńcy Boży 
brata Efraima i Mireille Mardon-Robinson, w której autorzy opisują drogę ku 
świętości przebiegającą niekiedy przez rozpaczliwe lęki i skrupuły graniczące 
z psychozą lub stające się nią, rodzi namysł nad korzeniami tego rodzaju do
świadczeń i niepokojów. Z pewnością jednym z nich jest właśnie nominalizm.

Kiełkowanie pojęcia wolności wewnętrznej w Kościele

Duch Święty upomniał się o zagubioną w moralnej teologii perspektywę 
ewangeliczną. Wszak Ewangelia, nie znosząc nauczania z Synaju (uwypuklają
cego prawo), sięgnęła głębiej, przenikając człowiecze wnętrze. Jak zapowiadał 
Jeremiasz, lud prowadzony dotąd za rękę został zaproszony do współkrólo- 
wania -  do odkrycia, że w rzeczywistości prawo wypisane jest w głębi ich 
jestestw i na ich sercach (Jr 31, 32-33). Ojcowie Soboru Watykańskiego II 
zrobili ogromny krok w kierunku eliminacji nominalistycznej nauki i powrotu 
do ducha Ewangelii, co znalazło odzwierciedlenie w dokumentach soborowych, 
a wielką kontynuację szczególnie w pontyfikacie Jana Pawła II.

Jaka jednak jest ta ewangeliczna perspektywa? Jak pisze o. Giertych, roz
patrywanie chrześcijańskiej etyki tylko przez pryzmat tekstów dotyczących 
powinności jest powodem niezrozumienia Dobrej Nowiny. Jej sens jest roz- 
czy ty walny dopiero w kontekście, na który składa się „cała nauka o Jezusie” , 
o Ośmiu Błogosławieństwach, o miłosiernym ojcu, o zagubionej owcy, o łasce 
Ducha Świętego, która nas uświęca, o „wybieraniu najlepszej cząstki” przez 
tych, którzy miłują, w odprężeniu, nawet leniwie przesiadując u nóg Mistrza, 
zamiast w napięciu zabiegać o wypełnienie posług, o łasce rozlewającej się 
obficiej niż grzech, o łuskaniu kłosów w szabat i uzdrawianiu w szabat, o je
dzeniu niemytymi rękami wbrew rytuałowi. Giertych zaznacza, że refleksja 
nad jakimkolwiek zagadnieniem moralnym nie może obyć się bez powiąza
nia z owym szerokim ewangelicznym kontekstem (np. zło antykoncepcji na
leży analizować, mając przed oczyma objawione prawdy -  o Trójcy Świętej, 
o Zmartwychwstaniu itp.).

Szczególnie znamienny dla ewangelicznego ujmowania doskonałości mo
ralnej jest tekst o nawróconej jawnogrzesznicy (Łk 7, 36-50), a ściślej jedna 
użyta tam fraza. Pan powiedział: „Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponie
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waż bardzo umiłowała” . Okazuje się, że słowo „ponieważ” jest tutaj chybione, 
gdyż, jak podaje przypis (Biblia Tysiąclecia): „(...) wielka miłość grzesznicy 
nie jest przyczyną odpuszczenia jej grzechów, lecz skutkiem” . Czyli „odpusz
czone są grzechy -  i dlatego bardzo umiłowała” . Innymi słowy, grzesznica 
nie zasługiwała miłością ani niczym innym na łaskę; odpuszczenie grzechów 
było uprzednie, Jezus przyjął nieboraczkę w jej moralnej nędzy. Przejęta Jego 
czułą akceptacją kobieta zapłonęła wdzięcznością, zaufaniem i świętością. Co 
wynika z tego szczegółu dla teologii moralnej?

O. Jacques Philippe w swojej niestety jeszcze nie wydanej w języku pol
skim książce Wolność wewnętrzna (Liberte Interieure) podaje clou pojęcia 
wolności i odpowiada na powyższe pytanie. Ewangeliczna wizja świętości jest 
inna aniżeli starotestamentalna, a później także nominalistyczna. Świętość nie 
jest moralną doskonałością, czyli wypełnianiem prawa; tak pojmowana przy
nosi bądź to faryzejską pychę, bądź to pełne rezygnacji kompleksy. Świętość 
zaczyna się od pogodnej zgody na własną słabość, czyli na samodzielną nie
zdolność do wypełnienia prawa. Ta zgoda jest zaufaniem, że Bóg, skoro kocha, 
może przez moje ubóstwo moralne dokonać wielkich rzeczy. Jak mawiała św. 
Teresa z Lisieux: „miłość jest tak wszechmocna, że umie wyciągać korzyści ze 
wszystkiego, z dobra i ze zła, które we mnie znajduje” . Najważniejsze jest nie 
to, co możemy zrobić (gdyż nic nie możemy sami zrobić), lecz to, aby pozwo
lić działać Bogu. Jednak nie pozwolimy na to działanie, dopóki sądzimy, że 
znając prawa (np. granice moralności) sami zdołamy im sprostać, a poprzez 
to sięgnąć doskonałości.

Jak pisze Philippe, Bóg jest „realistą” ; Jego łaska nie działa w ideałach 
i dziełach wyobraźni. „Osobą, którą Bóg kocha czułością Ojca, z którą chce 
się złączyć i którą chce przemienić przez swoją miłość, nie jest osoba, którą 
chciałbym być, lub którą powinienem być. Jest to osoba, którą po prostu 
jestem. Bóg nie kocha osób «idealnych», istot «wirtualnych». On kocha istoty 
rzeczywiste, konkretne”1. Skarżenie się, że nie jesteśmy „tacy czy owacy” , 
skupianie się na takiej czy innej słabości, wyobrażanie sobie, jakimi ideałami 
moglibyśmy być i ile dobra zyskać, gdybyśmy byli bardziej zdyscyplinowa
ni, bardziej wierni (itp.) -  to wszystko stracony czas, który opóźnia dzia
łanie łaski Bożej w nas. Philippe odwraca ów utarty i iluzoryczny związek 
przyczynowo-skutkowy: zasługa nie prowadzi do świętości; świętość prowadzi 
do zasługi. Akceptacja słabości „uwalnia” łaskę Boga; jestem słaby, lecz zdaję 
się na Boga. Taka „bardzo spokojna i pełna odprężenia akceptacja nas samych 
i naszych ułomności” , jak nazywa ją Philippe, połączona z pragnieniem Boga 
i świętości, może nareszcie pozwolić Mu dokonać w nas zadziwiających prze
mian. Jawnogrzesznica poczuła się kochana; to miłość Chrystusa, a nie jej

1 Cytowane fragmenty książki Liberte Interieure z języka francuskiego przełożyła Lilianna 
Schätzl.
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staranie o zerwanie z grzechem, obudziła w niej zaufanie, którego skutkiem 
jest odejście od zła.

Pisze o tym we wspomnianej książce o. Giertych, powołując się na ks. bi
skupa d’Ornellasa, który dostrzegł, że Sobór Watykański II przełamał opozy
cję pomiędzy heteronomią i autonomią moralną poprzez „uwzględnienie ta
jemniczego działania Boga we wnętrzu człowieka, który z Bogiem się jedno
czy” . Jednocześnie stwierdza, że wszelki dyskurs na temat norm moralnych 
budować należy na tajemnicy Chrystusa i miłości, która rozpalając serca, 
uzdalnia je w konsekwencji „do prawdziwie wolnego, wyrastającego z osobistej 
wolności daru z siebie” .

Zwrot, który dokonał się w teologii moralnej, a bardzo powoli dokonuje się 
w sercach i myśleniu wiernych, w miejsce prawa przyniósł zatem miłość Boga. 
W miejsce powinności, lękliwego unikania grzechów i usilnego „zdobywania 
punktów” za posłuszeństwo Bożemu prawu, przynosi przyjaźń i poufałe ob
cowanie z Bogiem. W miejsce wewnętrznego osamotnienia osoby dążącej do 
moralnej doskonałości, zwykle rozczarowanej i zniechęconej sobą -  zamieszka
nie duszy przez Ducha Świętego i łaskę. W miejsce surowych, wyniszczających 
postów wynikających z moralnego „puryzmu” -  hojną i płynącą z wewnętrz
nej wolności, niewymuszoną ofiarność, bywa, że prowadzącą do męczeństwa. 
Przypomniano, że Ewangelia zmieniła zupełnie starotestamentalną optykę. 
Świętość przestała być drogą doskonałości moralnej. Owszem, Jezus mówi -  
„doskonali bądźcie” , jednak doskonałość tę poprzedza i umożliwia prostym 
ukochaniem ludzi bez względu na to, jacy są. Odtąd chrześcijanin naprawdę 
nie musi na nic zasługiwać, choć nadal niewielu w to wierzy. O. Philippe 
zauważa, iż wedle ewangelicznej perspektywy grzesznik, który codziennie po
pada w tę samą słabość, lecz każdego dnia powstaje, mówiąc: „Panie, dziękuję 
Ci, bo wiem, że uczynisz rtmie świętym”, prędzej czy później otrzyma to, o co 
prosi. Nie „mądry i roztropny” , lecz „prostaczek” , który zrozumiał Dobrą 
Nowinę.

Dlaczego jednak zatytułowałam niniejszy paragraf „kiełkowaniem” wolno
ści w Kościele? Ponieważ ona nadal tylko kiełkuje. Pomimo przekazu św. Te
resy z Lisieux czy św. Faustyny, pomimo „oficjalnego” zwrotu soborowego, 
wydaje się, że takich głosów, jak o. Giertycha w Rachunku sumienia teologii 
moralnej czy J. Philippe, jest nadal niewiele. Znamię logiki zasługi, przypo
dobania się Bogu, nerwowych pytań: „czy On jest ze mnie zadowolony?” , bądź 
też zniechęcenia sobą pociągającego rezygnację z modlitwy i uniemożliwiają
cego wzrost, wniknęło nazbyt głęboko w umysły i serca. I choć miłość Boga 
jest truizmem, niewielu pamięta, że miłość jest za nic.
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„Nowa” norma moralności a zdrowe podejście do 
problemu „granic”

Okazało się zatem, że to nie „prawo” i „wola Boża” jest ostateczną normą 
moralności, lecz chronione przez nie obiektywne wartości, z naczelną wartością 
osoby. Nie kochamy osoby ze względu na nakazujące to przykazania Dekalogu 
(jak chciał Ockham); to Dekalog jest wtórny -  powstał ze względu na osobę, 
jest wobec niej służebny. Kochamy osobę, gdyż jest osobą i ma wielką wartość. 
Dlatego namysł nad moralnością winien zostać rozpoczęty od osoby, a nie od 
prawa. Bóg patrzy na osoby, a nie literę. Stąd szabat jest dla człowieka, a nie 
odwrotnie.

Z tego wynika, że „granice przyzwoitości” , o których będzie mowa, nie 
służą podporządkowaniu ludzi prawu Wszechmocnego, lecz najzwyczajniej 
chronią osoby narzeczonych i piękno miłości. Nowe postrzeganie natury prawa 
akcentuje, iż nie chodzi w nim o NIE, o to, czego NIE WOLNO, lecz o pewne 
TAK: czego dobrze jest unikać, aby dobru człowieka, relacji i szczęściu powie
dzieć TAK. Przekonanie o nie tylko powinnościowym, lecz personalistycznym 
sensie norm ułatwia ich przestrzeganie.

Wedle tej na nowo ujętej hierarchii wola Boża jest ważna, lecz ważna jest 
i wola osoby ludzkiej, która nie musi mieć danych z zewnątrz, aby odczytać do
bro. Nie musi być trzymana na postronku praw, aby w swym sumieniu rozpo
znać prawdę. Sumienie pozwala także rozpoznać indywidualne nacechowanie 
szczegółowych sytuacji, zmieniające niekiedy moralną konotację czynów.

Na marginesie warto nadmienić, iż w świetle powyższego niepokój budzić 
mogą wspólnoty i ruchy chrześcijańskie, które zdają się na powrót kultywo
wać wewnętrzną niewolę. Wszelkie rozliczanie z modlitwy, regularne rozmowy 
z przełożonymi kontrolujące wewnętrzną dyscyplinę członków grupy, trakto
wanie odstępstw od wspólnotowych reguł jako grzechów, jest sprzeczne z oso
bistą odpowiedzialnością i dojrzałą duchową samodzielnością osoby, której nie 
tylko drugi człowiek nie powinien rozliczać -  której nade wszystko nie rozlicza 
Bóg.

Czy zatem zasadnicze, ogólne nauczanie Magisterium  
Kościoła nie wystarczy?

Posługując się metodą heurystyki św. Tomasza stwierdźmy najpierw -  
wydaje się, że wystarczy, i że roztrząsanie granic w sytuacjach szczegółowych 
jest zbędne.

Po pierwsze dlatego, że, jak wykazane zostało powyżej, wszelka postawa 
moralna winna bazować na dojrzałej wewnętrznej wolności, która pozwala
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osobie w pokoju serca, wedle swojego rozeznania, z pomocą głosu sumie
nia wrażliwego na godność osób, aplikować ogólne nauczanie Magisterium 
do konkretnych sytuacji. Zaufanie Bogu -  budulec tejże wewnętrznej wolności 
-  chroni przed moralną drobiazgowością i zbędnym niepokojem. Pokuszenie 
się o „recepty” „jak daleko można się posunąć” i „w którym punkcie już jest 
grzech” , grozi powrotem do kazuistycznej mentalności ciążącej do niedawna 
(a niekiedy i nadal) na barkach ludzi Kościoła.

Po drugie: w parze z prymatem osoby ponad prawem moralnym idzie 
postulat indywidualizacji. Bywa, że pewne zachowanie buduje jedną osobę, 
zaś deprymuje inną i staje się przyczyną upadku. Od wewnątrz decyduje tu 
czystość intencji, postawa serca, dojrzałość oraz rys indywidualny osoby, np. 
temperament seksualny. Z tego powodu nie należy ściśle definiować obszaru 
moralności seksualnej oraz podawać młodym tzw. „gotowych recept” .

Po trzecie, Magisterium Kościoła z pewnością nie powinno zajmować się 
formułowaniem szczegółowych zaleceń i przepisów wykonawczych swoich ofi
cjalnych orzeczeń z dziedziny etyki chrześcijańskiej. To nie jest jego rola.

Wreszcie -  doprecyzowanie granic godziwości czynów np. związanych z sek
sualnością jest niewykonalne, gdyż żadne tomy nie pomieszczą odpowiedzi na 
tyle szczegółowych pytań, ile jest unikalnych, indywidualnych sytuacji. Przy
pominałoby to przykład włoskiego teologa Antoniego Diany, który -  jak pisze 
o. Giertych -  w swoim dziele Resolutiones morales zebrał dwadzieścia tysięcy 
teoretycznie wydumanych moralnych kazusów.

Jednakże przeciw powyższym argumentom występuje duszpasterska prak
tyka, czyli -  posługując się już nie językiem Tomasza, lecz ekonomii -  swoisty 
popyt. Młodzi pytają -  pytają, ponieważ nie wiedzą, ponieważ nie znają granic 
i sami nie zawsze radzą sobie z ich wyczuciem.

Odpowiadając więc na pierwszy z powyższych kontrargumentów, założe
nie wewnętrznej wolności nie kłóci się z mówieniem o granicach w sytuacjach 
partykularnych. Mówienie o granicach właśnie zakłada wolnościowe ich przyj
mowanie, w klimacie zrozumienia ducha Ewangelii. Zatem wolny i ufny chrze
ścijanin, daleki od drżenia przed grzechem i piekłem, może i powinien, bez 
popadania w skrupulanctwo, poddawać intelektualnej analizie swoje zacho
wania nie ze względu na posłuszeństwo, lecz jako powiedzenie TAK wartości 
osoby i miłości. Sumienie, które rozpoznaje prawdę, potrzebuje pokierowa
nia i wiedzy, aby ją już samodzielnie i przy uwzględnieniu indywidualności 
aplikować do swojego życia i związku.

Drugi kontrargument -  indywidualność właśnie, która rzekomo miałaby 
uniemożliwiać szczegółowe zalecenia, nie uniemożliwi ich pod warunkiem, że 
zostanie wzięta pod uwagę jako istotne kryterium różnicowania opisywanych 
granic.
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Z trzecią racją, iż Magisterium nie powinno zajmować się szczegółową 
etyką, nie można się nie zgodzić. Gdyby najwyższy autorytet formułował 
takie przepisy, niewątpliwie groziłoby to kazuistyką. Odpowiadając jednak 
i na trzeci, i zarazem na czwarty argument, widzę potrzebę, aby owe ogól
ne, oficjalne orzeczenia Magisterium dotyczące postępowania moralnego były 
jednak uszczegóławiane. Jak pisze o. Giertych, działania zawsze są „unikalne 
i uwikłane w konkretną sytuację” , tym bardziej zatem chrześcijanie mogą 
mieć problem, aby je odpowiednio oceniać, odnosząc do ogólnego nauczania 
(np. stosowanie prezerwatyw przez małżonków w celu ochrony przed zakaże
niem wirusowym schorzeniem, na które cierpi jedno, czy też wielomiesięczna 
wstrzemięźliwość do wyleczenia?). Nie jest również tak, że owych szczegóło
wych sytuacji jest niezliczona liczba; zwykle powtarzają się i można byłoby je 
usystematyzować. Sądzę, że nie powinien owych zawiłości interpretować Urząd 
Nauczycielski, lecz dlaczego nie miałyby zasilić treści podręczników z teologii 
moralnej? Książki J. Pulikowskiego, Wołochowiczów czy K. Knotza sprzedają 
się świetnie -  właśnie dlatego, że autorzy owe kwestie bezpruderyjnie wy
kładają i tłumaczą. Dlaczego więc teologowie małżeństwa, zwłaszcza zaś sami 
w tym kierunku przygotowani małżonkowie nie mieliby poprzez naukowe ana
lizy włączone do teologii moralnej (lecz pisane językiem bardziej przystępnym 
aniżeli język Humanae Vitae) przychodzić narzeczonym i małżonkom z po
mocą w „specjalistycznych” rozdziałach książek z teologii moralnej? Jednakże 
jeszcze jednym, poza samymi świeckimi pozostającymi w związkach, niezmier
nie ważnym adresatem tej nauki winni być spowiednicy, gdyż najpierw do nich 
przychodzą osoby z moralnymi dylematami „granicznymi” . Niestety ich od
powiedzi bywają przypadkowe, okazują się nieuzasadnione i często sprzeczne 
z zaleceniami innych kapłanów (bywałam, pytałam, wiem).

Miażdżący argument przemawiający za określeniem  
granic: chaos

Jak przytacza na swoim blogu (poświęconym dyskusji o moralności mał
żeńskiej w świetle nauki Kościoła) A. Sporniak, w 1951 roku Pius XII mó
wił: „Czyńcie wszystko, co możliwe, by przeszkadzać rozszerzaniu się litera
tury, która uważa się za uprawnioną do opisywania szczególików z intymnych 
przeżyć małżeńskich pod pozorem nauczania, kierowania, zabezpieczania mał
żonków” , ponieważ „dla zabezpieczenia zaniepokojonych sumień małżonków 
wystarczy przeważnie sam ich zdrowy rozum, ich naturalny instynkt, krótkie 
pouczenie o jasnych i prostych zasadach moralności chrześcijańskiej” . Jeszcze 
nie tak dawno Kościół był jak najdalszy od podejmowania etyki życia seksual-
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nego i problematyki „granic” . Szerzenie wiedzy na temat seksualności mogło 
zakończyć się ekskomuniką.

I choć dziś Kościół niesłychanie afirmuje seksualność w swoim oficjalnym 
nauczaniu, panuje atmosfera „oddolnego” chaosu i duszpasterskiego nieupo
rządkowana podstawowych zagadnień z tej dziedziny. Z jednej strony ciąży na 
nas spuścizna wcześniejszego nauczania ganiącego wszelkiego rodzaju analizy 
dotyczące sfery intymnej, z drugiej strony podnoszą się głosy zapotrzebowania 
na wyczerpujące analizy z duchowości i etyki seksualności. Analizy, które się 
pojawiają, bynajmniej nie ułatwiają małżonkom życia. Podczas gdy ks. Paczos 
pisze, że świętości nie osiągnie nigdy małżeństwo, które współżyje seksualnie 
(„Znak” 11/2006), o. Knotz promuje nową duchowość małżeństwa ukazującą 
sakramentalną świętość seksu i jego nadprzyrodzony charakter (Akt małżeń
ski. Szansa spotkania z Bogiem i współmałżonkiem). Podczas gdy o. Szyran 
poucza o grzesznym charakterze fantazji seksualnych („Homo Dei” 4/2006),
o. Prusak przekonuje: „radość czerpana z (...) relacji seksualnej (...) nie obej
dzie się bez wsparcia fantazji seksualnych” („Gazeta Wyborcza” 13.06.2007). 
Kwestia moralnej konotacji namiętności i pożądania jest również wyjątkowo 
niejasna. W świetle tego typu sprzeczności i wątpliwości zasady małżeńskiej 
moralności chrześcijańskiej przestają być już tak „jasne i proste” , jak chciał 
Pius XII. Wydaje się zatem, że postulat wprowadzenia ładu do nauki o mo
ralności płciowej poprzez uszczegółowienie granic jest już nie tyle naglący, co 
alarmujący.

Prymat wolności, który dopiero pozwala mówić 
o normach

Na kanwie wyniesienia wartości osoby ponad jej służebne prawo, osobowej 
duchowości ponad wszelkie rozstrzyganie moralne, całościowego podejścia do 
Ewangelii i pełnego spokoju zaufania do Chrystusa nad skrupulatne przestrze
ganie litery możemy poruszyć zagadnienie sytuacji granicznych, spokojni, że 
dalecy jesteśmy od sugestii czynienia z nich narzędzia ciemiężącego i regresu 
ku kazuistycznej mentalności.

Zanim jednak przejdziemy do obiecanego w tytule meritum tekstu, wy
jaśnijmy, iż istota nauczania moralnego Kościoła na przestrzeni wieków nie 
ulega zmianie. Radykalnie zmieniają się okoliczności i warunki życia, co ro
dzi potrzebę aplikacji Objawienia do nowej rzeczywistości i współczesnych 
problemów, a w efekcie daje coraz pełniejsze zrozumienie tegoż Objawienia. 
Przemilczana niegdyś seksualność dziś nie jest tematem tabu. Okazuje się, że 
jest sferą świętą i należy o niej mówić wiele -  tak wiele, jak wiele pytań sta
wiają narzeczeni i małżonkowie. Doszukiwanie się moralnych granic zachowań
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jest więc niczym innym, jak postulowanym przez o. Giertycha „naniesieniem” 
prawd wiary na naszą ludzką miłość -  pośród wyzwań współczesności.

Czyli jak daleko można się posunąć przed ślubem?

Podejmijmy zatem próbę wywnioskowania z jedynego kryterium -  dobra 
osoby -  konkretnych „granic bliskości” narzeczonych; granic, które strzegą 
ich czystej miłości; granic, które uczą nadawania gestom duchowego znacze
nia; zaproponujmy zasady ich indywidualizacji. Przekonana przez studentów 
(a i własne doświadczenie), że potrzebują mówienia wprost i nazywania rzeczy 
po imieniu, postaram się nie uchylać pruderyjnie od kwestii szczegółowych.

Piękny paradoks cechujący czas „chodzenia ze sobą” i narzeczeństwa po
lega na tym, że im bliżej siebie fizycznie wówczas się znajdujemy, tym dalej 
wewnętrznie. Im dalej się posuniemy w niwelowaniu dzielącej nas fizycznej 
przestrzeni, tym większe ryzyko, że -  przecież niechcący -  „upośledzimy” lub 
wręcz zniwelujemy rodzącą się między nami wewnętrzną przyjaźń, która jest 
istotą naszej miłosnej relacji. Czyli przestrzegamy granic po to, aby między 
nami -  w wymiarze wnętrza -  granic nie było.

Dzieje się tak, ponieważ nie dlatego myślimy o granicach, że czyjeś „widzi
misię” je ustaliło i bez powodu obwarowało sankcją grzechu, lecz dlatego, że 
są one najskuteczniejszym sposobem ochrony wzrostu, prawdziwości i głębi 
naszej miłości. Tak naprawdę „postawienie zapory” , czyli przestrzeganie tego, 
czego „nie można” w narzeczeństwie, otwiera tamę dla wielorakich, wspania
łych walorów bijących niczym wodospad w nurcie naszej miłości: tak więc „nie 
można” , aby dopiero „było można” , aby „piękniej było można” .

Jak działa ten dziwny mechanizm odwróconej zależności? Możemy udzielić 
odpowiedzi, posługując się argumentacją filozoficzną, psychologiczną i teolo
giczną. Aby pokazać rzecz wyraziście, zapytajmy najpierw o konsekwencje 
ostatecznego przekroczenia granic, czyli podjęcia pełnego współżycia seksual
nego przed ślubem.

Zbliżenia seksualne przed ślubem...

Współżycie seksualne przed ślubem jest wydarzeniem raniącym. Tu nie 
ma mowy o wspominanej wcześniej indywidualizacji. Indywidualność ma zna
czenie o tyle, że jednym łatwiej jest wstrzemięźliwość zachować, a inni muszą 
w to włożyć dużo wysiłku.

Ptak, który nie dorósł jeszcze do latania, a mimo to podejmuje próbę 
wyjścia z gniazda, przez moment, pełen uniesienia, cieszy się pozornym lotem.
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Niestety jednak spadanie, bez skrzydeł dojrzałości i łagodnego wiatru łaski 
sakramentu, może zakończyć się boleśnie.

...mogą zahamować rozwój prawdziwej miłości

Miłość jest procesem dynamicznym, który ma zazwyczaj wyraźne etapy, 
ciekawie opisane przez K. Wojtyłę. U początku jest upodobanie, czyli uczu
ciowe zafascynowanie się drugim, okres przepiękny i pełen prawdziwych wzru
szeń, któremu nota bene zawdzięczamy najwznioślejsze dzieła miłosne litera
tury pięknej. Z niego wyłania się pożądanie drugiej osoby, nie seksualne, lecz 
pożądanie jej wartości dla swojego życia; upragnienie zdobycia i posiadania. 
Wreszcie życzliwość -  brzmiąca tak skromnie -  jest złotą żyłą miłości, koroną 
jej rozwoju i najprawdziwszym imieniem.

Upodobanie i pożądanie, poza swoim urokiem, skrywa także pewne niebez
pieczeństwa, które „urokiem” zresztą można określić. Jest to czas królowania 
uczuć, zaś niebezpieczeństwo jest takie, że uczucia, rzucając właśnie „urok” 
na zakochanego, zaciemniają poznanie prawdy o osobie darzonej afektem. Po 
wtóre, uczucia są chwiejne i spontaniczne, szybko przychodzą i mogą szyb
ko odejść. Miłość uczuciowa ustaje. Wreszcie, czas ten cechuje egocentryzm: 
uczucia szukają swego.

Miłość kompletna, dojrzała, rodzi się w osobie, gdy po dość długim okresie 
uniesienia uczuciowe opadają, dochodzi do pierwszych rozczarowań bliską oso
bą, dostrzega się jej trudne strony. Miłość jest dorastaniem do prawdy o osobie 
i przyjęciem tej prawdy. Jeżeli bez orkiestry uczuć, już bez idealizacji, lecz na 
podstawie gruntownego poznania drugiego, człowiek w swojej woli znajduje 
pragnienie i decyzję szukania jego dobra nawet własnym kosztem, możemy 
powiedzieć, że kocha prawdziwie i w pełni.

Taka postawa jest złożeniem daru z siebie i swojego życia dla drugiej osoby. 
Dar ten jest zakorzeniony w decyzji afirmacji najgłębszej, bytowej wartości 
i tajemnicy drugiego człowieka, niezależnie od jego wad. Ten etap miłości 
przypieczętowuje łaska sakramentu.

Powyższy wstęp o naturze miłości był konieczny, aby ukazać w tym kon
tekście sens fizycznego złączenia. Ciało nie jest czymś zewnętrznym wobec 
osoby -  ono jest znakiem „Ja” osoby i wyrazem duszy. W rozwoju duchowym 
dążymy do integracji ciała i serca, aby gest zewnętrzny odpowiadał i wyrażał 
mowę wnętrza. Zatem obnażenie i oddanie ciała oznacza obnażenie i oddanie 
swojej osoby i swojego życia. Antoni Nowak zauważa, że w podręcznikach do 
anatomii dostrzegano niekiedy zagadkowość błony dziewiczej, która występuje 
tylko u człowieka. Zdaje się być barierą ostrzegawczą przed pochopnym wnik
nięciem w ciało kobiety, wniknięciem, które tylko u ludzi nabiera duchowego

63



znaczenia. Tylko u ludzi ciało wyraża ducha; przejęcie ciała drugiej osoby 
za swoje i zjednoczenie z nim ma charakter przymierza. Jak pisze Nowak: 
„Współżycie sprawia coś nieodwracalnego. Nie ma powrotu do pierwotnego 
stanu dziewictwa. Zawarte zostało przymierze krwi. Krwią przypieczętowano 
decyzję łączności, przynależności, wzajemnej odpowiedzialności”2.

Skoro nagość oznacza poznaną (także trudną) prawdę o „Ja” drugiej osoby, 
a zjednoczenie ciał -  zjednoczenie z tą osobą i jej życiem, przyjęcie i troskliwe 
otoczenie opieką aż po śmierć, nietrudno zobaczyć, że podjęcie współżycia 
przed etapem dojrzałej miłości, przed podjęciem tej wypróbowanej, czasem 
i kłótniami, niezależnej od uczuć decyzji, lecz na etapach upodobania i pożą
dania, stanowi znak wewnętrznie pusty. Nie jest to oddanie i przyjęcie osoby 
z całą jej prawdą i na całe życie, ponieważ prawdę fałszują emocje zakochania 
(nie da się kochać tego, czego się nie zna), a o niepewności trwałości przesądza 
naturalna zmienność uczuć, pod wpływem których podejmuje się zbliżenia. 
Utajony pod uczuciami egocentryzm zakłamuje ten najbardziej doniosły akt 
obcowania międzyludzkiego. Co więcej, współżycie raz podjęte, ze względu 
na obudzenie śpiących instynktów ciała, wciąga i absorbuje, staje się ulubio
ną formą spędzania czasu. Wzajemne poznanie i dorastanie do wolnej, nie 
determinowanej niczym decyzji staje się tym bardziej zagrożone. Po pierwsze, 
utrudnia decyzję o odejściu, zwłaszcza dziewczynie, bo skoro my już... Po 
drugie, może nie dojść do ważnych rozmów i kłótni, być może najistotniej
szych dla przyszłości narzeczonych, ponieważ będą oni w czasie na to danym 
-  „kochać” (świadomy cudzysłów) się.

Co to oznacza dla samych zakochanych?

„Pozwoliłam mu na wszystko; widział moje ciało i reakcje w najbardziej 
intymnym geście człowieczeństwa. Zawierzyłam mu cały mój los, a daru
jąc nagość i ciało, darowałam serce i całe życie. Ból, który odczułam, gdy 
wkroczył w moje wnętrze, był dla niego, gdyż byłam gotowa dzielić z nim 
mój wewnętrzny świat, każdy dzień i smutek. Odszedł, okazał się inny niż 
myślałam, wszystko przeminęło, nie wiem dlaczego” .

...są odrzuceniem niewyobrażalnej łaski

Nawiązując do powyższej, filozoficzno-psychologicznej argumentacji, sa
krament jest odpowiedzią Boga na prośbę narzeczonych o łaskę, wspierającą 
ich decyzję woli, podjętą po należytym czasie dojrzewania miłości do daru 
z siebie. Daru mającego sięgnąć aż po śmierć.

Dlaczego Kościół wzywa, aby współżycie dokonywało się tylko w nurcie 
łaski sakramentu małżeństwa, nie zaś przed nim lub poza nim?

2 A. J. Nowak, D oświadczyć Boga w ciele , Wrocław 1994, s. 30.

64



Kto żyje wiarą i wyznaje, że Panem naszym jest Jezus, kto doświadczył 
Jego obecności i troski, ten przeczuwa, że choć człowiek z człowiekiem może 
zjednoczyć się cieleśnie, to jednak -  przez wzgląd na obecną w osobie we
wnętrzną sferę nadprzyrodzoności -  w zjednoczeniu duchowym, najbardziej 
wsobnym dwojga „światów” , udział Chrystusa jest nieodzowny.

Aby wniknąć głęboko w istotę sakramentu małżeństwa, cofnijmy się do 
początku. Człowiek został stworzony jako istota seksualna; jego przeczysta 
natura, skłonna do afirmacji wartości osoby, bez wysiłku wyrażała ciałem 
miłość. Grzech pierworodny -  pychy i braku ufności -  wprowadził taki chaos 
w świętą dotąd naturę człowieka, że seks, jak i inne czyny, stał się okazją do 
zła, użycia i egoizmu. Mojżesz rozłożył ręce i powiedział: „Trudno, nic się 
nie da z tym zrobić. Oddalajcie wasze żony mocą listu rozwodowego” . Jezus 
nie podzielił rezygnacji Mojżesza i przypomniał, że od początku tak nie było 
i nie można pozwalać na zło: kto pożądliwie patrzy (aby użyć), grzeszy (zob. 
Mt 19, 7-9; Mt 5, 28). Treścią przez Chrystusa nie wypowiedzianą, a najważ
niejszą w wymowie tego fragmentu, jest: „Oto przychodzę, aby to uleczyć” . 
I wypłynęła z przebitego boku Pana woda łaski i życia, którą czerpać może
my w sakramentach. I choć skutki grzechu pozostają (np. ładunek egocentry
zmu w przeżyciach seksualnych), dysponujemy już odkupieniem Bożym, które 
w sakramentach stwarza człowieka „na nowo” , umożliwiając nam wznoszenie 
się ponad ciężar straszliwej winy ludzkości, na powrót ku odzyskaniu naszego 
najprawdziwszego „Ja” -  obrazu Boga.

Ale czym jest to „odkupienie Boże” dostępne w sakramentach? Jest obec
nością Boga w naszej codzienności. Nie symbolem obecności. Obecnością.

Sw. Paweł napisał o małżeńskim zjednoczeniu: „Tajemnica to wielka, w od
niesieniu do Chrystusa i Kościoła” (Ef 5, 32). Mówi się często, że mąż i żona 
to obraz Chrystusa i Kościoła -  Chrystusa, który swoje nagie ciało ofiarował 
na krzyżu, ofiarując swoje życie z miłości dla Kościoła. Jednak w sakramen
talnym małżeństwie ma miejsce coś bardziej wstrząsającego: małżonkowie nie 
stanowią tylko obrazu, w ich relacji obecny jest ofiarujący siebie Kościołowi 
w ich osobach -  żywy Chrystus.

Obecny jest najpierw w samym zawarciu sakramentu -  w świątyni. Jed
nak szczególne wylanie sakramentalnej łaski dokonuje się we współżyciu sek
sualnym, najpierw pierwszym, które konstytuuje samo małżeństwo, a później 
w każdym kolejnym. I wreszcie w całym ich odniesieniu: łaska sakramentu jest 
jak czułe spojrzenie Boga, które wciąż „zasila” ich miłość -  Swoją. A dzieje 
się to tak, że On ich uzdalnia do kochania, gdy oni przyjmują Jego tkliwość. 
Sw. Josemaria Escriva de Balaguer zauważył, że małżonkowie nie są tylko 
szafarzami sakramentu, ale i samą materią: analogicznie jak chleb i wino jest 
materią Eucharystii. Choć nie stwierdzamy naocznie, że w kielichu jest Krew, 
a na ołtarzu Ciało, wszak przyjmujemy żywego Pana. Choć nie stwierdza
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my naocznie, że w łagodnym spojrzeniu, którym obdarzają się małżonkowie, 
w pocałunkach składanych na ciele ukochanego/ukochanej i w czułym słowie 
u końca trudnego dnia jest obecna delikatność samego żyjącego w nich Jezusa, 
dzieje się ten cud objawienia mocą łaski sakramentu.

Akt wzajemnego oddania osób poprzez oddanie ciał w Bożej obecności, 
który oprócz tego, że jest wspaniałym przeżyciem, może być nawet okazją 
do kontemplacji, jest także sposobem stwarzania nowych ludzi. Obecny tutaj 
żywy Bóg decyduje o poczęciu lub niepoczęciu nowego człowieka. Akt ten ma 
zatem podwójną głębię, najpierw jako zjednoczenie z ukochanym człowiekiem 
i Bogiem, a także jako moment stworzenia.

Oto zarys prawdy świętych misteriów dokonujących się w małżeństwie. 
Niezwykle trafne wydaje się zatem porównanie wagi błędu podjęcia współży
cia przed ślubem do spowiadania wiernych przez kleryka przed wyświęceniem.

Nauka Kościoła ukazująca grzech aktów seksualnych poza małżeństwem 
znajduje tutaj swoje pełne uzasadnienie. W miejscu tym wypada także zwró
cić uwagę na niestosowność terminu „czystość przedmałżeńska” . W pierwszym 
skojarzeniu termin ten sugeruje jakoby „czystość” oznaczała powstrzymywa
nie się od czegoś „nieczystego” , czym są w tym kontekście akty seksualne. 
Czystość przedmałżeńska może być również odbierana jako opozycja do okresu 
małżeństwa, gdy owe „nieczyste akty” są już dopuszczalne. Postuluję używa
nie określenia „wstrzemięźliwość” ; w historii już wystarczająco wiele krzywdy 
nauka Kościoła wyrządziła seksualności, podważając jej czystość, dlatego dziś 
unikać należy jak ognia choćby pozoru takiego jej ujmowania.

Współżycie seksualne jest z natury, samo w sobie, czymś czystym. Jest 
pomysłem Bożym i w nim pięknie wyraża się afirmacja człowieczeństwa. 
Współżyjący małżonkowie nie tylko są czyści i święci -  są przybytkiem Boga. 
I właśnie ze względu na podziw Kościoła dla małżeńskiej miłości, także jej 
fizycznych przejawów, w której obecny jest Chrystus i Jego stwórcza moc, 
Kościół w swojej nauce dba o to, aby świętości pożycia nie brukać, nie szar
gać, nie kalać. Seks poza małżeństwem jest już z definicji wyjęty z kontekstu 
małżeńskiej miłości i używany jakby „dla własnych celów” , z pominięciem 
niebotycznych duchowych możliwości, które mógłby dla kochających się męż
czyzny i kobiety nieść. Bo -  jak mawiał Pierre Teilhard de Chardin -  im bliżej 
Boga, tym bliżej siebie nawzajem.

Masturbacja, fantazje i niepełne akty seksualne

Sensem płciowości jest jej wpisanie w horyzont spotkania, dialogu i daru, 
który jest sensem człowieczeństwa. Jakiekolwiek formy ograniczania płciowo
ści do własnego „Ja” i własnych doznań, bez wymiaru miłości międzyosobo
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wej, zaprzeczają najgłębszej naturze osoby. Nasza seksualność, w odróżnieniu 
od popędliwości zwierząt, zamiast właściwego im skupienia na sobie i repro
dukcji, staje się najbardziej doniosłym wyrazem duchowej komunii.

Masturbacja, celnie określona przez Woody’ego Allena mianem „seksu 
z osobą, którą kocha się najbardziej” , odziera seks z przynależnej mu głębi 
i duchowości. Sprowadza go do przyjemności i popędu. Tym samym sprze
ciwia się i naturze osoby powołanej ku wyżynom miłości, i naturze samego 
współżycia, którego istotą jest dar, wyrażony także w potencjalnej płodności 
tego aktu.

Analogiczną moralną konotację przypisać należy fantazjom seksualnym. 
Spotkałam się z kontrargumentem, iż fantazjowanie o seksie z ukochaną oso
bą wypływa z miłości do niej. Owszem, samo pragnienie zjednoczenia, także 
fizyczna tęsknota, to elementy naturalnej i bezgrzesznej namiętności, o której 
jeszcze powiemy. Jednak świadome snucie wyobrażeń o seksie z ukochaną oso
bą nie jest aktem miłości, gdyż sprowadza narzeczoną/narzeczonego do roli 
fantomu seksualnego, narzędzia własnych doznań. Bo pytam: co jej przez to 
dajesz? Płciowość jest piękna i ma sens dopiero wtedy, gdy nadajemy jej wy
miar dialogu i spotkania. W fantazjach nie spotykam osoby ukochanej, lecz jej 
obraz, zatem używam jej. Na tej samej zasadzie nie należy marzyć seksualnie 
o żonie. W okresie narzeczeństwa do pominięcia wymiaru daru dochodzi fakt, 
iż marzy się o aktach w narzeczeństwie niewłaściwych, co może osłabić wolę 
troski o wstrzemięźliwość.

Wreszcie niepełne akty seksualne, czyli wszelkie formy pettingu, stosunki 
przerywane i zachowania imitujące zbliżenia, z wyłączeniem samego momentu 
zjednoczenia. Dla ukazania przyczyn ich niestosowności wystarczy powtórzyć 
opisaną powyżej symbolikę i duchowość seksu. Najpierw tę płynącą z du
chowości samej osoby, która wyraża się w spotkaniu cielesnym. Jego pełne 
przeżycie, po czasie głębokiego przygotowania i pielęgnowania wzrastającej 
miłości, jest oddaniem siebie i przyjęciem małżonka, na zawsze, bezinteresow
nie. Odmówienie czasu przygotowania do tego wydarzenia w narzeczeństwie, 
pospieszne podejmowanie niepełnych form zbliżenia sugeruje nieodczytanie 
personalistycznego znaczenia współżycia, a zamiast tego pierwszorzędne szu
kanie własnych doznań i siebie samego; zabiera zatem narzeczonym możliwość 
takiego przeżycia seksu, jakie -  jako zintegrowane z duchem i psychiką -  jest 
dla osoby najbardziej uszczęśliwiające. Drugi wymiar duchowości seksu do
tyka już sfery wiary i przemawia do osób wierzących w nadprzyrodzoność. 
Tylko w pełnych małżeńskich aktach mogą spotkać Boga żywego. W nich 
także drzemie ta kosmiczna, przedziwna, wykraczająca poza doczesność i się
gająca wieczności stwórcza moc, jaką Bóg może stworzyć życie. Te dwa fakty 
przemawiają za tym, że nie bez powodu małżeński seks jest wart wyczekania
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i przygotowania wewnętrznego, zaś narzeczeńskie „zabawy nim” są bezczesz
czeniem sacrum.

Pocałunki i dotyk

W przypadku pocałunków i dotyku niesięgającego nagości możemy już 
mówić o zmiennej konotacji moralnej w zależności od uwzględnionego indy
widualnego temperamentu seksualnego i intencji.

Osoby zakochane i zaręczone, które przygotowują się do małżeństwa, pra
gną kochanej osobie okazywać swoją miłość i czułość. Subtelny czuły dotyk 
i pocałunek jest znakiem okazania drugiej osobie postawy swojego serca. Nie
mniej często niepokoi narzeczonych wątpliwość, czy mogą się całować „głębo
ko” i „namiętnie” .

Nigdzie nie jest napisane: „Nie wolno się całować «głęboko» tudzież «na
miętnie»” . Zasadniczo można się całować, ba, nawet trzeba! Cóż by to było za 
narzeczeństwo bez pocałunków? Jednak osoba, świadomie obserwując reakcje 
swojego ciała, powinna, opierając się na swoim sumieniu, uczciwie ocenić, czy 
tego rodzaju całowanie nie porusza kamyka, który może spowodować lawinę 
nie do zatrzymania. Analogicznie rzecz się ma z innymi gestami, które nie 
muszą wkraczać w nagość, aby stać się używaniem. Nawet dotykanie dłoni 
czy karku, wyglądające zupełnie bezpiecznie, może wywołać silną reakcję sek
sualną. Jeśli osoba wie, że kontroluje siebie, że w owych pocałunkach i gestach 
okazuje delikatność i czułość i nie rozbudza cielesności nadmiernie, czyli do 
granic jej nieopanowania, nie musi się obawiać. Jednak narzeczeni powinni 
myśleć także o „drugiej stronie” . Należy rozmawiać i pytać: „czy ten gest, 
taki pocałunek, to nie jest dla ciebie za dużo?” . Tylko szczerość buduje; nie- 
przyznawanie się do bardzo silnych reakcji i szukanie ich, gdy narzeczony, 
narzeczona nie są tego świadomi, jest podstępnym, egoistycznym uprzedmio
towieniem. Tylko czujna szczerość pomoże obojgu strzec pokoju serc i ciał, 
radośnie czekających na dzień ich zjednoczenia w Panu Bogu.

„Ręce, które leczą” , nie wędrują. Kwestia nagości

Dotyk zakochanych narzeczonych bywa wkroczeniem w zupełnie nowe do
świadczenie kochania i bycia kochanym, inne od pieszczot rodziców i przyja
cielskich uścisków. Czułość i subtelność takich gestów jest przeżyciem bardzo 
poruszającym, świeżym, niezapomnianym, „terapeutycznym”. Jednak jeśli te 
dłonie zaczynają zatracać samoopanowanie i wędrują pod ubranie, szukają 
nagości, jest to alarm, że coś jest nie tak. Nie należy na to sobie i ukochanej
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osobie pozwalać. Nagość jest zarezerwowana dla małżonków. Jak pisaliśmy, 
ukazując znaczenie seksu: nagość wyraża coś, do czego w budowaniu naszej 
miłości długo się dochodzi. Jest znakiem ostatecznego, nieodwołalnego, prze
myślanego odsłonięcia najintymniejszych obszarów „Ja” i więcej -  powierzenia 
ich ukochanemu. Jest tylko jedna rzecz, jak zauważa Karol Wojtyła, która bez
piecznie „absorbuje” wstyd nagiego ciała: to miłość, ta, która poznała prawdę 
o osobie i chce swoje życie tej prawdzie na zawsze i bez względu na wszystko 
oddać. Akt ten „najbezpieczniej” dokonuje się już w małżeństwie wyrażają
cym wewnętrzną gotowość; dla wierzących ma znaczenie sakramentalne.

Planowane wobec przypadkowego: orgazm, marzenia 
i szukanie okazji

We wcześniejszych częściach tekstu wskazywałam na zdrową wewnętrzną 
wolność, na pewien spokój, który rodzi się z ufności do Chrystusa. On napraw
dę kocha i jest wyrozumiały. Największą troską duszpasterską powinno być 
chronienie wiary i moralności młodych przed lękiem. Dlatego należy rozgra
niczać nieplanowane „wpadki” od „wyrachowanych” grzechów. Młode ciało, 
które wcześniej nie miało doświadczeń seksualnych, jest niebywale reaktywne. 
Wystarczy wówczas przytulenie, pocałunek, subtelna pieszczota, aby spowo
dować gwałtowną i niechcianą reakcję. W takich sytuacjach nawet nagłe od
czucie orgazmu przez dziewczynę czy wytrysk u chłopaka nie jest żadną winą 
moralną. Podobnie marzenia i wyobrażenia o charakterze seksualnym doty
czące osoby ukochanej są także bezgrzeszne, dopóki są niejako „mimowolne” . 
Chwila, w której zakochany/zakochana uzmysłowi sobie, o czym rozmyśla, 
niejako „oprzytomnieje” , jest punktem startowym oceny moralnej: wówczas 
dopiero decyduje wolą, czy będzie kontynuować owe wizje, czy też powie im 
„stop” .

Aby czyn nosił znamię grzechu, musi być w pełni uświadomiony i chciany. 
Zatem szukanie pełni odczuć seksualnych (orgazmu) lub świadome doprowa
dzenie się do dużego napięcia seksualnego poprzez prowokowanie pieszczot 
i „szukanie okazji” , czy też wolitywne snucie fantazji erotycznych jest już nie 
fair wobec ukochanej osoby i jest zawinione.

Namiętność w narzeczeństwie

Pytano mnie: „szukanie i planowanie silnych doznań jest grzechem, jednak 
każda bliskość fizyczna zakochanych jest już doznaniem, jest elektryzująca,
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pełna namiętności. Wszak miłość mężczyzny i kobiety jest namiętna. Pra
gniemy się przytulać i całować i to już jest namiętne. Skąd wiemy, czy to nie 
jest już to «grzeszne szukanie okazji do rozbudzania»?”

Namiętność, czyli pragnienie fizycznej bliskości, postrzeganie ukochanej 
osoby także w horyzoncie seksualnym, tęsknota za fizycznym zbliżeniem, do
tykiem i zjednoczeniem, jest wspaniałą cechą miłości oblubieńczej. Ona jest 
już obecna w relacji „chodzenia ze sobą” i narzeczeństwa i -  jak pisałam -  
zarówno pocałunki, nawet te „namiętne” , jak i nie naruszające granicy nago
ści pieszczoty -  są naturalnymi atrybutami tego czasu; przez nie okazujemy 
sobie i czułość, i pragnienie spotkania. Tak naprawdę więc „łapanie się” na 
marzeniu o zbliżeniu, doznawanie pragnienia fizycznego kontaktu nie powinno 
narzeczonych stresować ani martwić, lecz... cieszyć! Takie właśnie cudowności 
Bóg im przygotował i skłonność ciał jest tego słodką zapowiedzią.

Zatem odczuwanie pragnienia seksualnego oraz namiętności przy okazji 
narzeczeńskich gestów jest naturalne i piękne, nie należy się tego bać. Granicę 
przekracza ten, kto namiętność świadomie roznieca do etapu, gdzie jednemu 
lub obojgu już trudno się zatrzymać. Jeszcze raz podkreślam: jeśli dzieje się 
to przypadkowo -  to nic. Jeśli jest spowodowane świadomie -  jest nieod
powiedzialne i grzeszne. Mądrością narzeczonych jest więc tonowanie swojego 
naturalnego i dobrego pragnienia, którym powinni się cieszyć; tonowanie, czyli 
niepruderyjne gaszenie wszelkiej namiętności, i niezatracanie się w niej; swo
ista umiejętność trzymania namiętności pod kontrolą.

Przekłada się to także na granice w rozmowach, o które pytają narzeczeni. 
Czy mogą rozmawiać o tym „jak to będzie cudownie w małżeństwie” , ra
zem marzyć o nocy poślubnej i miesiącu miodowym? Oczywiście, że mogą. 
Tak samo, jak mogą wymyślać imiona dzieci, wyobrażać sobie, jak urządzą 
mieszkanie. Rozmowy o ich małżeńskim seksie winni jednak także opatrzyć 
klauzulą wzmożonej czujności. Czym innym jest pełne skromności rozmawia
nie o sypialni usianej płatkami róż i poprzedzającej noc kolacji, a czym innym 
rozpracowywanie technicznych szczególików przebiegu zbliżenia i kroju nocnej 
bielizny. Ta druga opcja może bardzo rozbudzić namiętność i tęsknotę, którą 
-  jak wiemy -  należy tonować.

„Inwestowanie” w czułość

Przypomnijmy -  po co tonować namiętność? Jak pisaliśmy, miłość ma 
swoje etapy i najpierw musimy dać jej wzrosnąć na poziomie naszego ducha, 
wnętrza; musimy wynieść ponad namiętność to, co od niej w miłości jest 
stokroć ważniejsze: miłość dusz, przyjaźń. Namiętność i seks ma wyrażać te 
właśnie „wyższe” komponenty miłości. Aby namiętność miała co wyrażać i aby
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była jak najcudowniejsza, musimy ją najpierw wy tonować, aby dać dojrzeć 
i dojść do głosu wewnętrznemu wymiarowi miłości.

Niewątpliwie ważna tutaj jest czułość. Ona jest swoistym pomostem mię
dzy wymiarem wewnętrznej, wolitywnej miłości a namiętnością. Czułe jest nie 
tylko delikatne pocałowanie ust czy czoła ukochanej osoby, nie tylko pogłaska
nie jej włosów czy dłoni. Czułe jest zostawienie bukietu na klamce o siódmej 
rano. Czuły jest liścik ukryty w zeszycie od wykładów. Czuły jest napisa
ny wiersz. I wreszcie wszelkie czyny ofiarne, budujące tę właśnie przyjaźń 
w miłości: odprowadzenie do domu przy koszmarnym mrozie i wielogodzinne 
tłumaczenie informatyki.

Wspólne namioty, wspólne mieszkanie i „pokuszenie” 
ślubem cywilnym

Jakiś angelizm, poczucie posiadania absolutnej, wręcz nadludzkiej mocy 
nad swoją seksualnością, musi kierować narzeczonymi, którzy, pragnąc wstrze
mięźliwości, ryzykują wspólne zamieszkanie pod namiotem czy we wspólnym 
mieszkaniu. Tymczasem „wystawianie się na pokusę” , choć nie jest równo
znaczne z „szukaniem okazji” do grzechu, jest także postawą braku czujności 
i rozwagi w panowaniu nad namiętnymi poruszeniami cielesnymi. Spotkałam 
się także parokrotnie z sytuacją, gdy narzeczeni z przyczyn zawodowo-wyjazdo- 
wo-prawnych przyspieszali ślub cywilny, w nieco odleglejszym terminie pla
nując kościelny. Należy uczulić na mogące wówczas zaistnieć wrażenie mał
żeństwa, zwłaszcza, że w oczach wielu młodzi już nim są; owa iluzja osłabia 
niekiedy niezłomność trwania w narzeczeńskich postanowieniach.

Czy „przyzwoitość” to tylko sprawy seksu?

Choć podstawowym tematem tekstu miały być granice przyzwoitości w od
niesieniu do seksualności -  wszakże słowo „przyzwoitość” najbardziej kojarzy 
się ze sprawami intymnymi -  istotne wydaje się poruszenie zagadnienia także 
innej, pozaseksualnej przyzwoitości.
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Odpowiedzialność za słowa i przejrzystość gestów, czyli 
0 niedomyślnych chłopcach i nazbyt domyślnych 
dziewczynach

Niezwykle ważna w związku, o ile ma on być budowany dojrzale, jest przej
rzystość słów, gestów i zamiarów. Chłopcy powinni być świadomi, że dziew
czyny zwykle liczą na poważną, czyli przyszłościową relację, a na dodatek 
pospiesznie projektują własną wizję męskich intencji i uczuć na bazie bardzo 
pobieżnych danych. Gesty i pocałunki są dla dziewczyny przeważnie komu
nikatem wielkiej rangi, poświadczającym zaangażowanie i poważne zamiary 
mężczyzny; chłopcy tymczasem często gestom i znakom nie nadają takiej ran
gi. Podczas gdy dziewczyna, jako „nazbyt domyślna” , ma już wybrany model 
sukni ślubnej, możliwe, że chłopak sprawę traktuje wciąż „przypadłościowo”
1 lekko. Z drugiej strony on w swej męskiej prostolinijności nie domyśla się, 
jak wiele dla niej znaczą gesty, symbole i znaki. Dlatego jeśli chłopak chodzi 
z dziewczyną, a nie jest dogłębnie przekonany, że ją właśnie chce poślubić 
i wciąż rozważa inną opcję, niech to jasno wypowie, niech ograniczy okazy
wane jej gesty. Spotkałam się z sytuacją, że mężczyzna rozkochał w sobie 
dziewczynę, obsypywał czułościami, zapoznał z rodzicami, jednak przez cały 
czas dręczyły go wątpliwości, o których jej nie mówił. Za gestami nie stała 
prawda. Nagle opuścił ją, a ona z rozżalenia i złości wyszła za mąż za przy
padkowego kandydata.

Narzeczeńska bigamia

Skandaliczną nieprzyzwoitością jest bycie w związku z dwiema osobami 
naraz. Słyszę o tym coraz częściej: ktoś niepewny, którą/którego wybrać, spo
tyka się z dwiema osobami jednocześnie. Rzecz jasna -  jest to oszustwo, jeśli 
bowiem obie relacje śmie nazywać „miłością” , nie wie, że miłość cechuje wy
łączność i wierność. Obie te cechy już przed ślubem wymagają postawy uczci
wości. Dać siebie w sposób oblubieńczy można jednej osobie. Jeśli natomiast 
ktoś rzeczywiście nie wie, z którą z dwóch osób ma się spotykać, niech obie 
relacje zachowa, lecz nazywa je koleżeństwem lub przyjaźnią i próbuje lepiej 
poznać obie osoby. Jeśli mami obie dla lepszego poznania każdej, jest egoistą 
i na pewno nie kocha.
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Czy mogę podrywać dziewczynę lub narzeczoną kolegi?

To bardzo ciekawe i trudne pytanie. Z pewnością „podrywanie” nie byłoby 
tutaj uczciwe. Nie można podstępnie, za plecami kolegi, czarować dziewczyny, 
choćby było się przekonanym, że „jest mi pisana” . Z drugiej jednak strony, 
dopiero dzień zawarcia sakramentu małżeństwa jest potwierdzeniem przez Ko
ściół i pobłogosławieniem obranej drogi. Każdy ma prawo dążyć do szczęścia, 
jeśli więc chłopak jest zakochany w „zajętej” koleżance, lub dziewczyna w „za
jętym” chłopcu, ma pełne prawo do prób poznania tej osoby, rozmów, okazji 
do poznania się. Na pewno nie poprzez perfidnie planowane spotkania poza 
wiedzą jej dziewczyny/chłopaka, lecz w „czystej grze” . Nawet zaręczyny nie 
świadczą jeszcze o nieodwołalnej woli Bożej co do małżeństwa zaręczonych. Co 
więcej, relacje narzeczonych z innymi mężczyznami/kobietami, mogą utwier
dzać i budować związek. Są także dla niego próbą i sprawdzeniem.

Jeśli bowiem miłość narzeczonych jest już ugruntowana etapem wolityw- 
nym -  daru i decyzji, czyli życzliwością, o której pisaliśmy, niezależną od 
chwiejności uczuciowych i nawet spontanicznych „zadurzeń” (które przecież 
mogą się zdarzać także w małżeństwie), wówczas tej więzi nic już nie zagrozi. 
Zdarza się wtedy, że narzeczeni udzielają sobie sakramentu małżeństwa, trwa
jąc w emocjonalnym kryzysie czy nawet przejściowej uczuciowej skłonności 
ku innej osobie; przyjmują jednak sakrament, gdyż rozumieją, że o prawdzie 
miłości nie stanowi magia uniesień i emocji, lecz wewnętrzna decyzja miłości 
na dobre i na złe, większej od emocjonalnej infantylności. Oto miłość, która 
wszystko przetrzyma.

Jedyny niezawodny sposób na przestrzeganie granic 
przyzwoitości w narzeczeństwie

Na koniec raz jeszcze pragnę powrócić do istoty duchowości chrześcijań
skiej, która pozwala nam właściwie podchodzić do wszelkich praw, przykazań 
i granic.

Osoby widzące w prawnych wskazaniach drogę do doskonałości moralnej, 
do której muszą same dojść poprzez zaciśnięcie zębów i wysiłek moralny, są 
skazane bądź to na faryzejskie zadowolenie z siebie, bądź też, częściej, na 
niepowodzenie, bunt przeciw nauce Kościoła lub bolesne poczucie, że nie za
sługują, są zatem odrzuceni.

Chrześcijanie, którzy mają relację z Chrystusem, doświadczają Jego ła
godności i po prostu Jemu ufnie się oddają, wiedzą, że Jego miłość nie jest 
w ogóle zależna od ich doskonałości moralnej. Człowiek nie jest powołany 
w pierwszej kolejności do czystości moralnej, lecz do poufałej relacji miłości
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z Bogiem. Grzechy i upadki nie są katastrofą, lecz lekcją własnej słabości, któ
ra tym bardziej pozwala zdać się na Boga i pogodnie liczyć na Jego pomoc. 
A żyjąc w przyjaźni z Chrystusem, otrzymujemy Jego łaskę i pomoc: modlitwa 
i zaufanie dają nam siły, aby prawdziwie kochać przyszłą żonę/męża, i wtedy 
przestrzeganie granic staje się coraz bardziej naturalne i nawet niezauważalne.

Dopiero żywa relacja z Bogiem -  na którą nie trzeba zasługiwać, która 
nie baczy na nasze słabości -  niesie zrozumienie, że nie jesteśmy w niewoli 
prawa, lecz cechuje nas wolność dzieci Bożych. Oznacza to, że prawo nie jest 
narzędziem ucisku, lecz naszą ochroną przez błędami i samozniszczeniem -  
nas, innych, naszych ludzkich miłości; czyli po to stawia granice pewnym 
zachowaniom, aby sama miłość mogła wyrosnąć ponad wszelkie granice.



O wspólnym mieszkaniu przed ślubem

C zy zamieszkasz ze mną? -  zamiast -  Czy wyjdziesz za mnie? -  w ten 
sposób najprościej chyba byłoby opisać kohabitację w porównaniu 
do małżeństwa. Kohabitacja to jedna z alternatyw tradycyjnego 
życia małżeńsko-rodzinnego. Określa się ją jako paralelną, ponie

waż realizuje podobne funkcje jak rodzina tradycyjna. Kluczową różnicą -  
znacząco wpływającą na sposób funkcjonowania związku -  jest brak forma
lizacji. W niektórych krajach (np. skandynawskich) jest to forma głęboko 
zakorzeniona w tradycji, w innych zaczęła się pojawiać na szerszą skalę od 
lat sześćdziesiątych XX wieku. Upowszechnia się też szczególny typ związku 
kohabitacyjnego Living Apart Together (LAT -  razem, ale osobno), gdzie nie 
zakłada się wspólnego zamieszkiwania partnerów.

W świadomości społecznej funkcjonuje najczęściej dychotomiczne spojrze
nie na kohabitację, tj. jako na „wstęp” do małżeństwa lub jako jego alter
natywę (kohabitacja małżeńska). Nie zwraca się uwagi na fakt, że dla każdej 
jednostki ma ona inne znaczenie, które zmienia się w trakcie kohabitacji i cyklu 
życia. To, co jest zaledwie wspólnym dzieleniem mieszkania lub jest „strate
gią randkowania” , może przekształcić się w poważny związek i prowadzić do 
małżeństwa lub do zerwania związku.

Kohabitacja jest tylko jednym z przejawów zmian życia rodzinnego, z któ
rymi mamy współcześnie do czynienia. Niewiele jest dziś krajów, w których 
nie toczy się dyskusja o przekształceniach, ewolucji, rozpadzie czy generalnie 
o przyszłości rodziny. Patrząc najszerzej, możemy wskazać na dwie koncepcje 
teoretyczne wyjaśniające te zjawiska.

Pierwsza z nich to hipoteza konwergencji, która zakłada nieuchronne i jed
norodne przemiany w sferze małżeńsko-rodzinnej, prowadzące do upodobnie
nia się wielkości struktury, form oraz funkcji rodzin i gospodarstw domowych. 
Podkreśla się szczególnie wielość i różnorodność rodzin, czemu sprzyja pono- 
woczesność wraz z jej pluralizmem systemów wartości. Zdaniem socjologów 
o orientacji liberalnej, pojawienie się różnorodnych form życia małżeńsko-ro
dzinnego nie wskazuje na „koniec rodziny” , ale na nowy trend, idący w kie
runku indywidualizmu, który odnosi się także do relacji pomiędzy członkami

Krystyna Siany, M agdalena Ślusarczyk
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rodziny. Według niektórych badaczy1 w społeczeństwie następuje nowa kon
strukcja normalności, która niekoniecznie wiąże się z legalizacją, przywiąza
niem, trwałością. Opóźnianie zawierania małżeństwa, przyzwolenie na życie 
seksualne przed zawarciem małżeństwa, wzrost liczby rozwodów i natężenie 
oznak destabilizacji małżeństwa, torują bezpośrednio drogę do kohabitacji.

Drugą hipotezę możemy określić jako klasyczno-uniwersalistyczną. Akcen
tuje ona rodzinę jako posiadającą powszechne, pierwotne i nieprzemijające 
własności. Alternatywne formy życia rodzinnego są tu ujmowane raczej jako 
patologiczne i dysfunkcjonalne dla ładu społecznego.

Co sprzyja heterogenizacji życia rodzinnego?

Po pierwsze -  rozwój życia pozarodzinnego, a więc społeczeństwa obywa
telskiego zorientowanego na tworzenie zrzeszeń, instytucji, organizacji. Wspie
rają one jednostkę, ale niejednokrotnie konkurują z życiem rodzinnym.

Po drugie -  zastępowanie starszych pokoleń młodszymi, nastawionymi bar
dziej indywidualistycznie. Rosną nowe pokolenia, nastawione na związki wyso
ce satysfakcjonujące, które nie muszą być trwałe, ich cechą jest epizodyczność 
i tymczasowość2. Nowe pokolenia jak nigdy wcześniej mają w swoim życiu 
wielu partnerów i nowe doświadczenia określające ich kariery życiowe, takie, 
których nie doświadczyło pokolenie ich rodziców, a tym bardziej pokolenie 
dziadków. Wydłuża się zatem w nowoczesnych społeczeństwach okres „sorto
wania” partnerów, ich doboru, a to przede wszystkim w związku ze zmianą 
w cyklu życia, wiążącą się z długim okresem edukacji i stabilizowaniem kariery. 
Powoduje to, że wydłużony okres szukania odpowiedniego partnera pozwala 
na przejście przynajmniej przez kilka związków kohabitacyjnych.

Istotna jest też zmiana pozycji kobiety w społeczeństwie. Dla wykształ
conych kobiet, mających szansę na karierę, zawarcie związku małżeńskiego 
i stworzenie rodziny może być pojmowane jako ryzyko (np. zgodnie z eko
nomiczną koncepcją rodziny Gary’ego Beckera3). Ponadto, oczekują one od 
partnera zaangażowania także w życie domowe. W potocznym oglądzie (nie
koniecznie zgodnym ze stanem faktycznym) formalny związek sprzyja bardziej 
tradycyjnemu podziałowi ról. Dodatkowym czynnikiem jest rozwój antykon
cepcji i technologii reprodukcyjnych.

Małżeństwo straciło także swoją jednoznaczność. W społeczeństwie trady
cyjnym bogactwo rodziny wiązało się z liczbą posiadanych dzieci. Dzieci miały

1 U. Beck, E. Beck-Gernsheim, Individualization. Institutionalized Individualism  and Its So
cial and Political Consequences, London 2002.

2 Z. Bauman Ponowoczesność jako źródło cierpień , Warszawa 2002.
3 G. Becker, Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, Warszawa 1990.
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wartość ekonomiczną. Obecnie dziecko staje się wartością autoteliczną, poja
wiły się pojęcia „dzieci wyższej jakości” i „kosztów posiadania dzieci” . W tej 
sytuacji misja rodzicielska w małżeństwie nie jest tak oczywista. Świadczy
0 tym np. ideologia par trochę żartobliwie, ale znamiennie określana jako 
DINKS (Double Income No Kids), gdzie podstawą jest inwestowanie w siebie, 
związek zaś trwa, dopóki nie wymaga ograniczeń we własnym rozwoju.

Nietradycyjne formy życia rodzinnego są nie do pogodzenia z wymoga
mi i funkcjami standardowego życia rodzinnego. Niektórzy badacze podnoszą 
zalety i korzyści wypływające z alternatywnego stylu życia, inni zaś katego
rycznie go odrzucają. Dowodzą, że alternatywne formy są wskaźnikiem li tylko 
poszukiwań więzi bliskości z ludźmi w świecie, w którym znaczenie emocjonal- 
ności i intymności bezgranicznie się zagubiło. Badanie alternatywnych form 
może być bazą do porównania tradycyjnych i nietradycyjnych form życia, 
pozwala rzucić światło na to, jak funkcjonują nasze rodziny, jakie są korzyści
1 jakie minusy pozostawania w różnych typach związków.

Kohabitacja w Polsce

W Narodowym Spisie Powszechnym z 2002 roku rodzina po raz pierwszy 
została zdefiniowana jako „dwie lub większa liczba osób, które są związane 
jako mąż i żona, wspólnie żyjący partnerzy (kohabitanci) -  osoby płci prze
ciwnej -  lub jako rodzic i dziecko. Tak więc rodzina obejmuje parę bez dzieci 
lub parę z jednym lub większą liczbą dzieci, albo też samotnego rodzica z jed
nym bądź większą liczbą dzieci”4. Takie rozumienie rodziny stanowi novum 
w stosunku do definicji poprzednio stosowanych, bowiem poszerza kategorię 
osób uznanych za jej członków, włączając w jej skład także osoby niepozosta- 
jące w formalnym związku małżeńskim5. Daje nam także możliwość wejrzenia 
w „praktykowanie” kohabitacji w Polsce.

Chociaż NSP 2002 nie ujawnił dużych rozmiarów kohabitacji w Polsce oraz 
tego, że nie jest ona alternatywą dla małżeństwa, to w opinii licznych socjo
logów i demografów ukazane dane są zaledwie wierzchołkiem góry lodowej6. 
Dlaczego?

4 Gospodarstwa domowe i rodziny 2002, GUS, Warszawa 2003, s. 19.
5 W poprzednich spisach pary kohabitujące wykazywano łącznie z małżeństwami. W  NSP  

2002 po raz pierwszy badano stan cywilnoprawny osób, zdefiniowany jako stan cywilny 
według obowiązującego w kraju prawa oraz stan cywilny faktyczny, określony wtórnie na 
podstawie charakteru związku, w jakim żyje osoba. Partnerów wyodrębniono w ramach tego 
samego gospodarstwa domowego, bez względu na ich stan cywilnoprawny.

6 K. Siany, Alternatyw ne form y życia malżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie , Kra
ków 2002; E. Frątczak, Postaw y i zachowania rodzinne i prokreacyjne młodego i średniego 
pokolenia kobiet i m ężczyzn w Polsce (w:) Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2001, 
Warszawa 2003.

77



Pierwszą -  możemy ją określić jako metodologiczną -  przyczyną jest brak 
tradycji tego rodzaju badań, a w przypadku ich prowadzenia brak pytań np.
0 poprzedzanie małżeństwa kohabitacją. Możliwe jest także niezrozumienie 
terminu lub brak świadomości tego, że daną relację należy uznać za kohabi- 
tację. Stan taki możemy określić jako swoistego rodzaju aleksytymię (rodzaj 
ślepoty społecznej). Dla wielu ludzi młodych bez wątpienia kohabitacja jest 
wstępem do małżeństwa lub próbą życia w związku. Wskaźnik zawieranych 
małżeństw spada, co nie oznacza jednak, że życie intymne w innych typach 
związków nie istnieje. Jak wykazało wielu badaczy, popularność fenomenu 
kohabitacji wzrasta właśnie wtedy, gdy obniżają się współczynniki zawierania 
małżeństw7.

Druga przyczyna to niechęć społeczeństwa do ujawniania faktu kohabito- 
wania -  z powodów religijnych, społecznych i obyczajowych. Gdyby ukazywać 
Polaków tylko w wymiarze deklarowanych wartości i orientacji rodzinnych, 
Polska okazałaby się krajem homogenicznym. Badania, które bazują na de
klarowanych wyborach, sugerują, że małżeństwo i rodzina są bardzo ceniony
mi wartościami. W opinii większości respondentów (79,3%) już sama decyzja 
zawarcia małżeństwa w sposób zgodny z obowiązującymi normami prawnymi 
jest wyrazem jego poważnego potraktowania. Za formalnym zawieraniem mał
żeństwa przemawiają również takie argumenty jak dobro potomstwa (64%), 
poszanowanie istniejącej w tym zakresie tradycji (48%) czy romantyczny cha
rakter rytuału ślubu i wesela (42%). Znaczenie małżeństwa i rodziny dla Po
laków ujawnia się jeszcze wyraźniej, gdy ich postawy wobec tych wartości po
równa się z postawami przedstawicieli innych społeczeństw europejskich. Ba
dania „Europejskie Systemy Wartości” (EVS), przeprowadzone na początku
1 pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku w dwudziestu siedmiu krajach, 
przyniosły następujące wyniki: rodzinę jako wartość najważniejszą w osobistej 
hierarchii wartości wymieniło ponad 90% Polaków ankietowanych w ramach 
drugiej serii EVS8; większość, bo blisko 77% badanych uznało też, że mał
żeństwo nie jest instytucją przestarzałą; na wysokich pozycjach uplasowały 
się również takie wartości jak wierność (78%), wzajemny szacunek (76,8% 
wskazań) i posiadanie dzieci (55,3%)9.

Jeżeli jednak przyjrzymy się konkretnym, np. demograficznym zachowa
niom Polaków w sferze małżeńsko-rodzinnej, odkrywamy daleko idącą nie
spójność.

7 A.E. Duvander, The Transition from  Cohabitation to M arriage , „Journal of Family Issues” 
1999, tom 20, nr 5, s. 698.

8 J. Poleszczuk, Rodzina, m ałżeństwo i prokreacja: racjonalizacja strategii reprodukcyjnych 
(w:) A. Jasińska-Kania, M. Marody (red.), Polacy wśród Europejczyków. W artości społe
czeństwa polskiego na tle innych krajów europejskich, Warszawa 2002, s. 266.

9 J. Poleszczuk, dz. cyt., s. 273.
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W świetle danych spisowych z 2002 roku, liczba osób żyjących w związ
kach partnerskich wynosiła 396 tysięcy i wzrosła o 48% w porównaniu do roku 
197810, przy czym największą liczbę takich związków tworzą kawalerowie (ok. 
52%) i panny (49%), następnie osoby rozwiedzione (34% mężczyzn, 30% ko
biet), osoby pozostające w związku małżeńskim (8% mężczyzn, 6% kobiet) 
i stosunkowo rzadko osoby owdowiałe (5% mężczyzn, 14% kobiet)11.

Istotną zmienną demograficzną charakteryzującą kohabitantów jest ich 
wiek, gdyż pozwala określić, w jakiej fazie cyklu życia się znajdują. Bada
nia prowadzone w krajach zachodnich wskazują jednoznacznie, że najczęściej 
kohabitują ludzie młodzi w wieku do 30 lat, aczkolwiek wyraźny jest także 
wzrost kohabitacji wśród osób rozwiedzionych i stanu wdowiego12. W wielu 
krajach zauważa się również nową tendencję, która sprzyja kohabitacji, a jest 
nią przedłużanie pobytu w domu rodziców wśród osób grubo powyżej 30 lat. 
Taki fenomen określa się terminem „crowded nest” (zatłoczone gniazdo)13. 
Nowe badania spisowe odkrywają ważną zmianę, która wyraża się tym, iż 
następuje wyraźne „odmłodzenie” kohabitacji w porównaniu z badaniami mi- 
krospisowymi z 1995 roku. W roku 1995 ludzie młodzi (do 29 roku życia) 
stanowili tylko 18,9% ogółu kohabitujących14, podczas gdy w roku 2002 na
stąpił wzrost do 29%15. Wzrost kohabitacji w tej grupie wiekowej, w której 
tradycyjnie formowało się małżeństwo, pozwala wysuwać przypuszczenie, że 
forma ta powoli staje się jeśli nie alternatywą wobec małżeństwa, to fazą po
przedzającą zawarcie formalnego związku, nowego rodzaju „narzeczeństwem”, 
„chodzeniem ze sobą” . Nie tyle bowiem mamy do czynienia z odrzuceniem fazy 
narzeczeństwa, ale ze zdefiniowaniem go na nowo, właśnie w formie kohabita
cji. Jeśli weźmiemy pod uwagę odsetek kohabitujących wśród ogólnej liczby 
osób mieszkających razem (związki małżeńskie i nieformalne) to okaże się,

10Według danych NSP z roku 1978 wyniosła 189 tysięcy, w 1988 -  250 tysięcy, a z danych 
Mikrospisu z roku 1995 -  ponad 310 tysięcy.

11 Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna 2002 , GUS, Warszawa 2002.
12 W porównaniu z rokiem 1988 w roku 2002 w każdej grupie wieku wystąpił wzrost odsetka 

panien i kawalerów; w wieku powyżej 50 lat wzrósł on z 4,3% do 6,5%. Nie znaczy to  
jednak, że osoby te są „czystymi singlami” , gdyż de facto  mogą pozostawać w związkach 
nieformalnych. Biorąc pod uwagę newralgiczny dzisiaj wiek 30-34 lat dla określenia stanu 
cywilnego, należy wskazać, iż w roku 2002 prawie 14% kobiet w tej grupie wieku było de 
iure pannami, zaś w roku 1988 -  9%. Odpowiedni odsetek dla mężczyzn wynosi zaś: 25% 
i 18% (Ludność ..., 2003).

13K. Siany, Alternatywne form y życia malżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie , Kra
ków 2002.

14K. Siany, Alternatyw ne form y życia malżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie , Kra
ków 2002, s. 187.

15K. Siany, Związki partnerskie w Polsce w świetle N SP 2002 , „Małżeństwo i Rodzina” 
4/2004.
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że jest on również wyższy w młodszych grupach wiekowych niż w grupach 
starszych16.

Jak wskazują dane spisowe, odsetki kohabitantów różnicują się, jeśli wziąć 
pod uwagę ich wiek, płeć i miejsce zamieszkania. Kobiety częściej niż męż
czyźni kohabitują w młodszych grupach wieku (do 29 lat), natomiast odsetek 
kohabitujących mężczyzn systematycznie wzrasta po 30 roku życia.

W porównaniu do danych z roku 1995 (ok. 30%), w roku 2002 obserwujemy 
wyraźny wzrost poziomu wykształcenia kohabitujących. Połowa kohabitantów 
(50,1%) legitymuje się co najmniej średnim poziomem wykształcenia, w tym 
wyższym -  12%. Widoczne są różnice pomiędzy wsią a miastem (odsetki te 
wynoszą odpowiednio: 5,6% i 14,7%). Wykształcenie średnie posiada 38,1% 
kohabitantów, przy czym na wsi 28%, a w mieście 42,3%17.

Zarysowane ogólnie zmiany w sferze małżeńsko-rodzinnej w skali całego 
kraju upoważniają do zadania pytania o przebieg interesujących nas zjawisk 
w przekroju regionalnym18 i wojewódzkim. W celu zobrazowania przestrzen
nego zróżnicowania „zaawansowania” (natężenia) tzw. ponowoczesnych prze
mian rodziny, Krystyna Siany stworzyła „syntetyczny wskaźnik zachowań po- 
sttradycyjnych”19 dla regionów oraz województw. Wskaźnik ten budowano, 
biorąc pod uwagę: odsetek ludności w wieku 15 i więcej lat w związkach part
nerskich, odsetek rodzin partnerów, odsetek matek z dziećmi, odsetek urodzeń 
pozamalżeńskich, poziom rozwodów i separacji. Dla każdego województwa dys
ponowano także ekonomiczno-społecznymi wskaźnikami, takimi jak: PKB na 
jednego mieszkańca w zł20, stopa bezrobocia, odsetek ludności posiadającej 
co najmniej średni poziom wykształcenia.

Najniższe natężenie zachowań post tradycyjnych występuje w wojewódz
twach na ścianie wschodniej, najwyższe -  w rejonach północnych i północ
no-zachodnich. Nie można w prosty sposób wskazać powiązania między zacho
waniami posttradycyjnymi a wskaźnikami ekonomicznymi. Niezwykle istotne

16K. Siany, Związki partnerskie w Polsce w świetle N SP 2002, „Małżeństwo i Rodzina” 
4/2004.

17Badania zagraniczne dowodzą, że najczęściej kohabitują osoby z najwyższym i najniższym  
poziomem wykształcenia, lecz o fakcie kohabitacji częściej informują osoby legitymujące 
się niższym niż wyższym poziomem wykształcenia (K. Siany, A lternatywne form y życia  
malżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie , Kraków 2002, s. 184).

18 Według GUS w Polsce wyróżnia się następujące regiony: północno-zachodni (woj. 
zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie), region północny (woj. pomorskie, 
warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie), region centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), 
region południowo-zachodni (woj. dolnośląskie, opolskie), region południowy (woj. mało
polskie, śląskie) i region wschodni (woj. podlaskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie).

19K. Siany, A lternatyw ne form y życia  malżeńsko-rodzinnego (w:) A. Kojder (red.), Jedna 
Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, Kraków 2007, s. 259-264.

20Źródłem tych danych jest GUS: http://w w w .stat.gov.pl/dane_spol-gosp/. Ze względu na 
dane NSP 2002 obrazujące zmiany w typach rodzin, wszystkie dane pochodzą z roku 2002.
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jest też uwzględnienie specyfiki deklarowanych wartości (co znajduje swój 
wyraz także w poparciu określonych opcji politycznych), w znacznym stopniu 
uwarunkowanych przez tradycję i historię danego regionu.

Wracając do wspomnianej powyżej rozbieżności między deklaracjami o war
tości rodziny i znaczeniu małżeństwa a rzeczywistością, pierwszym wyjaśnie
niem jest przesunięcie akcentu w spojrzeniu na małżeństwo i rodzinę -  z wy
miaru instytucjonalnego na indywidualno-prywatny. Jest ono wynikiem na
silania się procesów modernizacji, sekularyzacji i indywidualizacji. W obra
zie, który wskazywałby na utrzymywanie się w naszym społeczeństwie mode
lu zunifikowanych wyborów aksjologicznych21, podtrzymywanego przez wpły
wy religii i tradycji narodowej, pojawiają się z coraz większą siłą nowe ak
centy, świadczące o stopniowym wypieraniu cech tego tradycyjnego modelu 
przez konkurencyjny model zindywidualizowanych wyborów aksjologicznych22, 
charakterystyczny dla ponowoczesnego społeczeństwa. Wpływy tego modelu 
ujawniają się w głównej mierze na płaszczyźnie postaw wobec małżeństwa 
i prokreacji. Sfera ta jest traktowana jako bardzo prywatna. W odniesieniu 
do małżeństwa bardzo poważnie kwestionowana jest taka jego cecha jak nie
rozerwalność, a także -  chociaż na razie w mniejszym stopniu -  potrzeba 
formalizacji. Kohabitacja nie jest zobowiązaniem „do śmierci” , w przeciwień
stwie do przysięgi i jej wagi społecznej i religijnej składanej w małżeństwie, 
które pomimo normatywnie określonego charakteru staje się formą nietrwałą.

Wolicjonalny charakter związku jest wyraźnie eksponowany i trwa, dopóty 
istnieje wola strony lub obu partnerów i związek jest funkcjonalny (wygoda, 
miłość, seks, korzyści ekonomiczne) dla partnerów.

Drugie wyjaśnienie wiąże się z pierwszym, daje nam jednak w większym 
stopniu możliwość zaobserwowania swoistego pęknięcia moralności Polaków. 
Możemy to dostrzec, gdy poddaje się eksploracji poziom aprobaty członków 
naszego społeczeństwa dla zachowań niemieszczących się w ramach „tradycyj
nego” podejścia do małżeństwa i rodziny, takich np. jak kohabitacja, samot
ne macierzyństwo z wyboru, dobrowolna bezdzietność czy rozwody. Zwłasz
cza rozwód jako forma rozwiązania małżeństwa zyskuje powszechną aprobatę 
i świadczy o nasilaniu się sekularyzacji, co sugeruje, że także m.in. akcepta
cja dla kohabitacji może wzrastać. Z badań przeprowadzonych w 2001 roku 
wynika, że zdecydowany sprzeciw wobec tego typu związku ujawnia jedynie 
niewielki odsetek Polaków -  niespełna 15% uczestników badania dotyczącego 
postaw i zachowań prokreacyjnych młodego i średniego pokolenia Polek i Pola-

21 Sytuacja, gdy wszyscy lub zdecydowana większość członków zbiorowości społecznej apro
buje te same określone wartości i kieruje się nimi w swoich wyborach.

22 Jest to sytuacja, gdy brak jest wyraźnie zarysowanego społecznego układu odniesienia ak
sjologicznego. Jednostki podejmują wtedy decyzje na podstawie osobistego sposobu postrze
gania świata.
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ków, 8% uczestników badania „Postawy Polaków wobec rodziny”23 i podobny 
odsetek (11,9%) studentów polskich wyższych uczelni24. Statystyczna więk
szość ją aprobuje, ale -  i to jest nadzwyczaj istotne -  często pod pewnymi wa
runkami (np. zakładając, że będzie ona stanowić tylko wstęp do małżeństwa, 
a nie jego trwałą alternatywę lub że jej istnienie nie wpłynie negatywnie na 
sytuację psychospołeczną dzieci zrodzonych w takim nieformalnym związku).

Perspektywy

(...) jeśli już chodzi o związki, to staliśmy się tak wymagający, że te związ
ki prawie nie mogą istnieć! (...) jeśli oboje partnerzy są zbyt wymagający, 
jeśli każde z nich oczekuje, że drugie będzie żyło w jego czy jej świecie, że 
zawsze dołączy się do jego czy jej wybranych zajęć, to nieuchronnie zaczyna 
się wielka bitwa na ego.

J. Redfield

Jak przewidują demografowie, proces radykalnych przemian modelu rodzi
ny nie zakończył się i nadal będzie kontynuowany25. Obserwujemy stopniowe 
przechodzenie od homogenicznego do heterogenicznego modelu rodziny, któ
rego jednym z przejawów są właśnie związki kohabitacyjne. W świetle badań 
niekoniecznie jest to forma konkurująca z małżeństwem; jak już wspomniano, 
najczęściej traktowana jest jako wstęp do niego. Najczęściej przytaczanym 
powodem akceptacji kohabitacji jako stylu życia jest uznanie jej za test na 
właściwy dobór partnerów i szanse ich zgodnego pożycia.

Czy jednak w wypadku „testowania” mamy większe szanse uniknięcia owej 
bitwy na ego? Wśród głównych przyczyn akceptacji jest też przekonanie, że ko- 
habitacja wymaga mniejszego zaangażowania emocjonalnego w związek, a tak
że argument, iż nie wymaga ona od partnerów takiej wierności jak w związku 
małżeńskim. Trzeba też uwzględnić wspomniany wcześniej jej wyraźnie pod
kreślany wolicjonalny charakter i przekonanie, że daje ona partnerom więcej 
wolności. W tej sytuacji nietrwałość wydaje się istotną cechą kohabitacji. 
Badania wskazują, że związki osób uwikłanych w kohabitację -  zarówno nie
formalne, jak i formalne -  są nietrwałe26. Spośród małżeństw poprzedzonych

23 E. Frątczak, Postaw y i zachowania rodzinne i prokreacyjne młodego i średniego pokolenia 
kobiet i m ężczyzn w Polsce , (w:) Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2001, Warszawa 
2003.

24 K. Siany, A lternatyw ne form y życia  malżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie , Kra
ków 2002.

25 Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2001, Warszawa 2003, s. 115.
26 A. Booth, D. Johnson, I. N. Edwards, Measuring M arital Instability , „Journal of Marriage 

and the Family” 45/1989.
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kohabitacją wiele kończy się rozwodem27. Przyczyn tego stanu rzeczy można 
dopatrywać się w charakterystyce społeczno-demograficznej osób wchodzą
cych w te związki -  często są to osoby biedniejsze, gorzej wykształcone -  
lub w ich cechach osobowościowych. Istotniejsze są jednak bardziej liberalne 
„z góry” postawy w stosunku do małżeństwa i rozwodu, a także cel samej 
kohabitacji -  testowanie/sprawdzanie życia razem, często też mniejsze zaan
gażowanie w związek. Wskazuje się, że kohabitacja przyciąga osoby, które 
bardziej są skłonne do rozstania, jeśli związek nie funkcjonuje zgodnie z ich 
oczekiwaniami. Tę postawę łatwo przenieść na związek małżeński i raczej nie 
sposób poprzeć tezy, że kohabitacja przedmałżeńska zwiększa szanse na sta
bilne i satysfakcjonujące małżeństwo.

Wśród odrzucających kohabitację również znacznie większy odsetek pod
kreśla mniejsze zaangażowanie i wyższy poziom niepewności niż wyraża prze
konanie, że jest ona moralnie zła. Dodatkowo towarzyszy temu świadomość, 
że takie związki są rzadziej akceptowane społecznie. Te charakterystyki koha
bitacji, które skłaniają do wejścia w taki związek, mogą przyczyniać się też 
do jego rozpadu. W sytuacji, gdy nie jesteśmy pewni, czy partner jest tym 
właściwym, a małżeństwa były lub nadal są (jak w Polsce) kosztowne, ko
habitacja stała się alternatywnym (tańszym) wzorem formowania związków. 
Kohabitacja małżeńska ma długą tradycję w Skandynawii i nierozerwalnie 
wraz z małżeństwem formalnym wpisana jest w historię tego regionu. Inna 
przyczyna to cechy osobowościowe niektórych osób, nie pozwalające im na 
zawarcie małżeństwa, które wymaga podjęcia definitywnej decyzji, formaliza
cji -  strach przed instytucją czy księdzem, zobowiązania trwałości.

Badania amerykańskie pokazują, że pary kohabitacyjne w sposób bardziej 
partnerski podejmują decyzje odnoszące się do sfery seksualnej związku niż 
związki małżeńskie, które są tutaj bardziej tradycyjne i w których mężczyźni 
cechują się większą aktywnością od kobiet. Ponadto, jeśli w takim związku 
kobieta chce dominować, to rozpadnie się on o wiele szybciej w porówna
niu ze związkiem małżeńskim. Dla kobiet biednych związki małżeńskie są ko
rzystniejsze niż dla kobiet zamożnych. Kobiety dzielą wydatki z mężczyznami 
nawet w sytuacji, gdy mniej zarabiają, co niekorzystnie odbija się na ich pozio
mie autonomii. Partner lepiej zarabiający gromadzi nadwyżki dla siebie, dba 
o swój rozwój i zakup różnych „ekstra” dóbr. W parach kohabitacyjnych part
nerzy najczęściej mają oddzielne konta, w małżeństwie -  wspólne. Odzwier
ciedla to również język potoczny -  małżonkowie mówią: „nasze pieniądze” ,

27Manuel Castells podaje, że do 50% (M. Castells, The Pow er of Iden tity , Malden 1997). 
Część badaczy nie zgadza się tak wysokimi odsetkami (W.G. Axinn, A. Thornton, The 
Relationship between Cohabitation and Divorce: Selectivity or Casual Influence?, „Demo
graphy” 29/1992), niemniej nie sposób zaprzeczyć, obserwując założenia kohabitacji i dane 
o rozpadach związków, że sprzyja ona swoistemu „recyklingowi małżeńskiemu” .
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kohabitujący: „moje pieniądze” . Jeśli nie istnieje taka zasada, to podważa to 
sens istnienia małżeństwa, które opiera się na zasadzie wzajemności, wspólnej 
gotowości tworzenia i budowania.

Właśnie finansowe aspekty związku kohabitacyjnego pozwalają przesądzać 
o przyszłości związku kohabitacyjnego. W kohabitacji immanentnie zawarte 
są dwa sprzeczne ze sobą zjawiska: rozmiar zaangażowania oraz relacja zależ
ność/niezależność. Decyzja o łączeniu kapitału, jego gromadzeniu i dokony
waniu wspólnych inwestycji (np. zakup mieszkania) jest sygnałem, że konflikt 
został rozwiązany na rzecz tworzenia wspólnoty. Para staje się całością.

Kohabitacja w porównaniu do małżeństwa traktowana jest jako instytucja 
mniej kompletna, chociaż realizuje często podobne funkcje. W percepcji spo
łecznej związki powinny być trwałe, solidne, legitymizowane i normatywnie 
określone.

Społeczne niedookreślenie tego rodzaju związków dramatycznie uwidacz
nia się w następujących sytuacjach, które generują konieczność podjęcia de
cyzji:

1. zajście kobiety w ciążę,
2. podział majątku po rozpadzie związku lub po śmierci partnera,
3. ustalenie podziału kosztów mieszkania, powadzenia gospodarstwa, pła

cenia za wakacje, wychodzenia do kina, teatru, zakupu prezentów, przygoto
wania przyjęć it p.,

4. sposób podejmowania decyzji -  czy podejmowane są wspólnie,
5. relacje z rodzinami i stosunek rodziny wobec partnera/partnerki,
6. stosunek do dzieci, jeśli takie są (zwłaszcza te z poprzednich związków).
Szczególnie pierwsza z wymienionych sytuacji znacząco zwiększa presję na

zawarcie małżeństwa i często wtedy para podejmuje decyzję o formalizacji 
związku.28

To, w jakim kierunku będą rozwijać się polskie rodziny, zależy przede 
wszystkim od ludzi młodych. Oni bowiem będą podstawą normotwórczą i wzo
rem dla następnych pokoleń.

28 Znamienne jest, iż kohabitujący coraz częściej stają się rodzicami -  posiadają dziecko z aktu
alnego lub z poprzedniego związku. Zauważa się, że kobiety „single” będące w ciąży częściej 
decydują się na kohabitowanie aniżeli zawarcie małżeństwa z ojcem dziecka do czasu jego 
urodzenia. W tradycyjnym i modernizacyjnym typie społeczeństwa dążyły do szybkiego 
zawarcia małżeństwa przy ogromnej presji rodziny i wspólnoty, w której żyły.



Przysięga małżeńska -  czy co
ślubuję ?

kładana przed Bogiem przysięga małżeńska to początek wspólnej 
drogi męża i żony do świętości. Kiedy są jej wierni, współpracują 
z Bogiem i uświęcają się. Natomiast przez niewierność zrywają ze 
swojego małżeństwa szatę świętości. Warto więc zastanowić się nad 

tym, co przed Bogiem przysięga się wybranej osobie.
Rzadko kiedy uświadamiamy sobie, że w przysiędze małżeńskiej podejmuje 

się cztery nierozdzielne zobowiązania. Małżonkowie składają nie jedną, lecz 
aż cztery przysięgi: do miłości, wierności, uczciwości małżeńskiej oraz bycia 
razem aż do śmierci jednego z małżonków. Jest ważne, żeby narzeczeni i mał
żonkowie nie tylko mieli świadomość tego, co przysięgają, ale żeby z wierności 
przysiędze robili codzienny rachunek sumienia. W sakramencie małżeństwa 
Bóg zobowiązuje się uświęcać małżonków, którzy żyją na co dzień złożoną 
przysięgą. Wierność przysiędze jest jedyną drogą do szczęśliwego małżeństwa; 
jest Bożą drogą do jego trwałości i świętości. Przyjrzyjmy się zatem całemu 
bogactwu przysięgi małżeńskiej. Pierwsza przysięga to „ślubuję ci miłość” . Są 
dwa słowa, które dla tej przysięgi mają decydujące znaczenie: kochać i lubić. 
Opanowanie sztuki posługiwania się nimi -  to warunek wierności tej przysiędze 
w życiu codziennym, a zwłaszcza w jego trudnych momentach. Przy ocenie 
zachowania współmałżonka trzeba zawsze korzystać z obu tych słów. Co więc 
oznaczają te dwa zamiennie używane słowa, pomiędzy którymi istnieje jednak 
ciągłe napięcie?

Lubić -  znaczy zawsze lubić za coś. Lubię cię, bo sprawiasz mi przyjemność, 
dostarczasz mi miłych wrażeń, podtrzymujesz stan mojego zakochania. Ko
chać -  to pragnąć dobra drugiego zawsze, nawet mimo jego słabości i zawodów. 
To być bezinteresownym darem dla wybranej osoby. Nie wolno zapomnieć, że 
w przysiędze małżeńskiej przysięga się kochać, a nie lubić drugiego. Kto przy
sięga, musi się głęboko zastanowić, co przysięga drugiej osobie: „kocham” czy 
„lubię”? Przysięga: „ślubuję, że będę cię lubił” prędzej czy później prowadzi 
do rozpadu małżeństwa.

Umiejętność właściwego rozróżniania „kochać” i „lubić” ma zasadnicze 
znaczenie w życiu małżeńskim. Nigdy nie wolno nam przestać kochać wybranej 
osoby, ale mamy prawo jej nie lubić. Czasem może to być nawet konieczne.

ks. Jacek Konieczny
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Mamy obowiązek powiedzieć uczciwie osobie kochanej: „Nie lubię cię za to, że 
czynisz zło. Kocham cię jednak i dlatego chcę twojego dobra i pełni szczęścia. 
Uczynię wszystko, by pomóc ci wrócić na drogę dobra. Pragnę także móc 
cię lubić za wszystko, co czynisz” . Te dwie rzeczywistości: „kochać” i „lubić” 
winny być przedmiotem codziennego rachunku sumienia małżonków, by mogli 
wytrwać w przysiędze miłości.

Druga przysięga to „ślubuję ci wierność” . Ma ona umocnić i zabezpie
czyć jedność małżeństwa. Przez przysięgę małżeńską mężczyzna i niewiasta, 
jak mówi Księga Rodzaju, już nie są dwojgiem, lecz stają się jednym ciałem 
(por. Rdz 2, 24). By tej jedności nie zniszczyć, przysięgają sobie, że wszyst
kie zachowania cielesne, które budują jedność, będą zarezerwowane tylko dla 
nich. Ta przysięga nakazuje wykluczyć nie tylko akty seksualne z osobami 
trzecimi, ale także wszelkie zachowania, które zagrażają jedności małżeńskiej, 
a takimi mogą być poufałe gesty i spotkania, okazywanie nadmiernej czułości. 
W trosce o wierność małżonkowie muszą czuwać nad czystością intencji swoich 
zachowań. Powinni pamiętać o słowach Chrystusa, że kto pożądliwie patrzy 
na drugą osobę, już w swoim sercu dopuszcza się cudzołóstwa. Jakże często 
łamanie przysięgi wierności zaczyna się od pozornie zwykłego spojrzenia czy 
przypadkowego pocałunku z osobą trzecią. Kiedy w sercu jest pożądliwość, 
także spojrzenie staje się pożądliwe, a pocałunek rzekomej życzliwości staje 
się pocałunkiem pożądliwości. Niestety, często od tej pozornie małej niewier
ności serca zaczyna się droga do zdrady małżeńskiej.

Trzecia przysięga to „ślubuję ci uczciwość małżeńską” . Biorę na siebie zo
bowiązanie, że zawsze będę dbał o twoje dobre imię. Nasze życie małżeńskie 
pozostanie naszą tajemnicą. Nie uczynię z ciebie przedmiotu żartu i zaba
wy. Nie będę cię upokarzał, ujawniając publicznie to, co dla ciebie smutne 
i bolesne.

Nic tak nie niszczy małżeństwa, jak brak szczerości i zaufania do siebie. 
Na straży tych postaw stoi przysięga uczciwości małżeńskiej. Zobowiązuje 
ona do tego, by całe życie małżonków było jasne i wzajemnie dla siebie czy
telne. Dlatego nie mogą oni dzielić serca na „moje” i „twoje” , dzielić się ze 
współmałżonkiem częścią swoich spraw, a inne rezerwować tylko dla siebie. 
Przysięga ta zabezpiecza przed zniszczeniem wzajemnego zaufania, które jest 
podstawą miłości. Uczciwość małżeńska jest najczęściej wystawiana na próbę 
i zwykle od jej łamania rozpoczyna się rozpad małżeństwa.

Czwarta przysięga to „ślubuję, że cię nie opuszczę aż do śmierci” . Nie tylko 
wzywa ona do stałej obecności przy wybranej osobie, ale także przygotowuje 
na najtrudniejsze chwile życia, do których należy śmierć współmałżonka. Jest 
to wzięcie na siebie zobowiązania, że osobę, którą w sakramencie małżeń
stwa otrzymało się z rąk Boga, w Jego ręce odda się w momencie jej śmierci. 
Składając przysięgę, małżonkowie zapraszają Boga na wspólną drogę życia,
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proszą, by stale był z nimi. Dlatego nigdy nie wolno opuszczać Boga dla 
współmałżonka, spełniając jego grzeszne żądania lub oczekiwania. Tak samo 
nie można wyrzucać Boga z serca współmałżonka przez nakłanianie do grze
chu. Nie wolno też zgadzać się na grzech dla pozornego spokoju i ratowania 
małżeństwa. Doświadczenie uczy, że kto opuszcza Boga, prędzej czy później 
opuszcza także współmałżonka. I odwrotnie, im większa jest wdzięczność Bo
gu za dar współmałżonka, tym łatwiej wytrwać w przysiędze wierności aż do 
śmierci.

Przysięga małżeńska jest dla małżonków nie tylko zadaniem na całe życie, 
ale także darem Boga, który otwiera dla nich Chrystusową drogę do pełni 
miłości. Przysięga w takim duchu składana i realizowana prowadzi małżonków 
do świętości i napełnia ich serca szczęściem i radością.



Kom entarz do liturgii sakramentu 
małżeństwa

■ ikogo zapewne nie trzeba przekonywać, że dobrze jest, gdy narze-
I  czeni odpowiednio wcześnie i wspólnie przygotowują się do ślubu.

Do ważnych wydarzeń w życiu zawsze warto się przygotowywać.
O ile jednak pieczołowitość we wszystkich detalach związanych 

z organizacją przyjęcia weselnego przychodzi nam w miarę spontanicznie, 
o tyle, w kwestii ceremonii sakramentu małżeństwa, sprawy zazwyczaj nie 
idą tak żywiołowo. Zdarza się, że liturgia okazuje się dla narzeczonych to
talnym zaskoczeniem, niczym kiepskiej jakości sztuka teatralna. A przecież 
zupełnie niepotrzebnie, bo również do niej -  mniej lub bardziej -  można się 
przygotować.

Na początku chciałbym przypomnieć, czym w ogóle jest liturgia, bowiem 
już na wstępie dość często dochodzi do niepotrzebnych nieporozumień. Za
cznijmy więc od tego, że liturgia nie jest tylko obrzędem lub „przepisem kuli
narnym” , który należałoby wykonać według podanej na odwrocie opakowania 
instrukcji. Taka liturgia niczym nie różniłaby się od magii, w której liczy się 
wyłącznie tajemnicze zaklęcie gwarantujące skuteczne, najlepiej natychmia
stowe działanie. Oczywiście świetnie, jeśli narzeczeni dokładnie znają przebieg 
całego obrzędu; doskonale, jeśli zdobędą się na odrobinę wysiłku, by zapoznać 
się z czytanymi w jej trakcie tekstami. Naprawdę warto. Jednak znajomość 
procedur to jeszcze nie liturgia, ponieważ nie jest ona od tego, by ją zrozumieć, 
lecz by w niej uczestniczyć. Przedstawione przeze mnie ujęcie niektórym może 
wydawać się abstrakcyjne i szokujące, dlatego proponuję spojrzeć na liturgię 
jak na przemodloną teologię, czyli -  innymi słowy -  jak na część naszego życia. 
Liturgia bowiem to nie „coś”, co dzieje się tylko w kościele, czego dokonuje za 
mnie ksiądz i to w dodatku „od święta” , lecz to fragment mojego (naszego) 
życia -  coś, co mnie (nas) dotyczy. Dlatego z uczestnictwem w liturgii zazwy
czaj nie mają problemu ci, którzy każdego dnia ją „przemadlają” , dla których 
nie stanowi ona zaledwie „świątecznego dodatku” . W takiej perspektywie to, 
w czym narzeczeni uczestniczą -  co słyszą i co sami wypowiadają -  okazuje 
się nie tylko lepiej zaaranżowaną i odegraną sztuką teatralną, lecz staje się 
sakramentem, który od wewnątrz -  „krok po kroku” , prawdziwie oraz sku-
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tecznie -  przemienia ich życie. Ważne, by w ten właśnie sposób spojrzeć na 
liturgię, zanim rozpocznie się analizę jej dalszych szczegółów.

Obecnie obrzęd sakramentu sprawuje się -  i jest to reguła, od której oczy
wiście możliwe są wyjątki -  podczas mszy świętej, po odczytaniu Ewangelii 
i po wysłuchaniu homilii. Nie jest to bez znaczenia, bowiem taka jest rola 
Słowa Bożego, które ma być drogowskazem, które powinno prowadzić na
rzeczonych do doświadczenia Boga w ich życiu. Pismo Święte jest przecież 
zapisem takiego doświadczenia. Na szczęście coraz powszechniej można się 
spotkać z godną pochwały praktyką, w której narzeczeni wspólnie sugerują 
księdzu przewodniczącemu liturgii odpowiedni zestaw czytań. Naturalnie wy
maga to obopólnego wysiłku: ze strony przyszłych małżonków wcześniejszego 
zapoznania się z tekstami zamieszczonymi w rytuale i medytacji nad Słowem 
Bożym, zaś ze strony kapłana elastyczności i pomocy w dalszym poprowadze
niu narzeczonych, szczególnie w kwestiach dla nich mało zrozumiałych. Nic 
więc dziwnego, że w trakcie „śledzenia” obrzędu pojawią się w przyszłych mał
żonkach pytania i wątpliwości. Ważne jednak, by przed nimi ani nie uciekać, 
ani nie dać się im zniechęcić.

Skoro już mowa o Słowie, chciałbym zwrócić uwagę na pozostałe teksty 
liturgii ślubnej mszy świętej, w których pojawiają się również godne refleksji 
obrazy. Niestety zdarza się, że odbieramy je jako puste lub mało znaczące, że 
postrzegamy je jako nudne części rytuału, jako bezduszne „przepisy” , które 
bezwzględnie należy wykonać. We wspomnianych tekstach zawarta jest jednak 
cała teologia małżeństwa. Na ogół -  mniej lub bardziej -  potrafimy odnieść 
nasze życie do Boga poprzez spojrzenie na Niego naszymi oczami. I dobrze, 
bowiem w ten sposób tworzymy w nas Jego obraz. Teksty liturgii ukazują nam 
natomiast jeszcze inną, szerszą perspektywę, w której narzeczeni zaproszeni są 
do tego, by spojrzeć na swą miłość „oczami Boga” . Taka umiejętność przydaje 
się w całym chrześcijańskim życiu! Co jednak konkretnie oznacza to dla przy
gotowujących się do zaślubin? Oznacza, na przykład, że narzeczeni -  podobnie 
jak w późniejszym życiu małżonkowie -  na podstawie własnej wierności są 
w stanie doświadczyć, że Bóg jest wierny. Doświadczenie ich życia sprawia, że 
malują „obraz Boga” . Warto jednak zapytać, czy jest on wystarczający? Litur
gia mszy ślubnej przypomina o szerszym horyzoncie, o tym, że tak naprawdę 
o wierności małżonków można mówić wyłącznie dlatego, iż to Bóg pierwszy 
stał się człowiekowi wierny. Innymi słowy, z wierności Pana Boga -  z faktu, 
że wszystko, co przyobiecał, wypełnił -  wypływa wierność człowieka. Dla
tego w tekstach liturgicznych możemy znaleźć odwołania do chwili zawarcia 
Przymierza ze swoim ludem, do momentu-symbolu obietnicy wierności Boga 
wobec Izraela. I nie jest to tylko pusty chwyt retoryczny, bo liturgia istotnie 
stawia nas w takiej właśnie perspektywie. Podobnych fragmentów, w których 
nie tylko można, ale wręcz trzeba, by narzeczeni spróbowali spojrzeć na siebie
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„oczami Boga”, znajdziemy w liturgii znacznie więcej. Rzecz jasna, nie sposób 
ich wszystkich w tym miejscu przywołać. Zachęcam zatem, by śledząc teksty 
liturgii, zwrócić na nie uwagę, bo naprawdę warto nad nimi pomedytować. To 
niesamowite, że wzrok małżonków, którzy spoglądają na siebie, wypowiadając 
jednocześnie zobowiązanie wierności do końca życia, może stać się „wzrokiem 
Boga” .

Pamiętając o wszystkim, co odnosi się zarówno do rozumienia liturgii, jak 
i Słowa Bożego, zatrzymajmy się krótko nad samym obrzędem sakramentu. 
W Kościele łacińskim przyjmuje się zazwyczaj, że to sami małżonkowie udzie
lają sobie wzajemnie sakramentu. O ile przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że 
kapłan chrzci, sprawuje Eucharystię itp., o tyle, wydaje mi się, trudniej nam 
sobie uzmysłowić, iż w przypadku małżeństwa to narzeczeni sprawują sakra
ment. Oczywiście owej zgody nie wypowiadają w dowolnych okolicznościach, 
lecz wobec całego Kościoła. Jednak w tym przypadku ksiądz jest wyłącznie 
świadkiem, który w imieniu wszystkich wierzących zadaje narzeczonym pyta
nia, przyjmuje ich zgodę, potwierdza ją, a w końcu błogosławi. Obecna prak
tyka powtarzania formuły sakramentalnej za kapłanem nie wydaje się w tej 
perspektywie idealnym sposobem celebracji. Skoro bowiem w tradycji łaciń
skiej małżonkowie sami udzielają sobie sakramentu, najlepiej by więc było, 
gdyby słowa przysięgi małżeńskiej wypowiadali samodzielnie: albo z pamięci, 
albo korzystając z tekstu rytuału jak ze ściągi.

Pozostając przy obrzędach sakramentu chciałbym zwrócić uwagę na trzy 
sprawy. Pierwsza kwestia to modlitwa do Ducha Świętego, która zawsze towa
rzyszy ważnym momentom życia Kościoła. Jego pomocy nieodmiennie przy
zywa się w trakcie sprawowania sakramentów, zatem nie inaczej jest również 
wtedy, gdy wraz z narzeczonymi śpiewa się hymn „O Stworzycielu, Duchu 
przyjdź” . On -  Duch Święty -  ma uświęcić związek dwojga ludzi, ma zapewnić 
narzeczonym łaskę wytrwania „w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli” . 
Dobrze zatem, gdy narzeczeni nie odkładają modlitwy do Ducha Uświęciciela 
„na ostatnią chwilę” , lecz gdy wcześniej wspólnie odkrywają Go jako Dawcę 
Miłości, gdy razem przyzywają Jego pomocy.

Druga kwestia to słowa przysięgi małżeńskiej wypowiadane wobec Boga 
i Kościoła. Trzeba przyznać, że mają one -  jak cała liturgia rzymska -  zwięzłą 
formę. Choć doskonale widać w nich ślady zachodniej prawniczej mentalno
ści, to jednak warto w słowach tych dostrzec coś więcej niż tylko umowę lub 
kontrakt. Istnieje niebezpieczeństwo zatrzymania się wyłącznie na prawnym 
i bezosobowym rozumieniu sakramentu, tymczasem w sakramencie małżeń
stwa mąż ma przyjąć narzeczoną jako swą żonę, a żona narzeczonego jako 
swego męża. Znakiem tego przyjęcia, jak również przyjęcia obowiązków, któ
re od tej pory małżonkowie biorą na siebie, są obrączki. Tylko perspektywa 
dobrowolnego daru z siebie jest właściwą perspektywą dla budowania więzi
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małżeńskiej. Poprzez udzielenie sobie sakramentu żona oddaje się mężowi, 
a mąż żonie: „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, 
i będą oboje jednym ciałem” (Rdz 2, 24; Mt 19, 5). Aż trudno nie wspomnieć 
w tym miejscu, że wspólnota, którą małżonkowie wspólnie budują, ma stano
wić odbicie Trójcy Świętej. Z jednej strony, zachowują przecież odrębność osób 
-  żona nie jest mężem, podobnie jak Ojciec nie jest Synem. Z drugiej jednak 
strony, małżonkowie tak mają „tworzyć jedno” , jak jedna jest Trójca. Niech 
będzie to kolejny przykład spojrzenia na miłość i więź małżonków „oczami 
Boga” .

Trzecia i ostatnia kwestia, o której chciałbym wspomnieć, to historycznie 
najstarsza część liturgii sakramentu: błogosławieństwo -  „błogie” , czyli ina
czej dobre, przyjemne oraz krzepiące słowo. Błogosławieństwo to Słowo Boga, 
które małżonkowie otrzymują na swoje bycie razem. Słowo, że On nie zostawi 
ich samym sobie, lecz będzie z nimi zawsze. Dwa błogosławieństwa szczególnie 
warto rozważyć. Pierwsze ma miejsce zaraz po złożeniu przysięgi, gdy „świe
żo upieczeni” małżonkowie trzymają się jeszcze za przewiązane stułą dłonie. 
W tym geście kapłan -  w imieniu Boga i Kościoła -  wypowiada „błogie-słowo” 
Chrystusa: „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” (Mt 19, 6). To słowo 
będzie małżonkom towarzyszyć całe życie. Drugie błogosławieństwo ma miej
sce po modlitwie „Ojcze nasz” , a tuż przed komunią świętą, gdy kapłan prosi, 
by małżonków połączonych sakramentem Pan zjednoczył w prawdziwej mi
łości mocą sakramentu Eucharystii. Tak jak owocem Eucharystii jest jedność 
Kościoła powszechnego, tak owocem małżeństwa ma być jedność Kościoła 
domowego.

Z pewnością można by wskazać znacznie więcej szczegółów liturgii mszy 
ślubnej oraz sakramentu małżeństwa, sądzę jednak, że tych kilka wskazówek 
na początku „drogi do pełnej miłości” i tak stanowi już ogromne, a zarazem 
ambitne zadanie. Z liturgią, dzięki której możemy przebywać w obecności 
Boga, jest jak z Nim samym: im bardziej człowiek Go poznaje, tym bardziej 
Go pragnie. Dobra liturgia to taka liturgia, która -  będąc częścią naszego 
życia -  pozwala nam doświadczać Boga, nie stanowi zaś nudnego scenariusza, 
który za wszelką cenę, z zaciśniętymi zębami należy wykonać. Może warto 
w ten sposób zaryzykować?



R ytuał sakramentu małżeństwa

Kapłan: N. i N. wysłuchaliście słowa Bożego i przypomnieliście sobie znacze
nie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam was, jakie 
są wasze postanowienia. N. i N., czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego 
przymusu zawrzeć związek małżeński?

Narzeczeni: Chcemy.
Kapłan: Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i chorobie, w dobrej 

i złej doli, aż do końca życia?
Narzeczeni: Chcemy.
Kapłan: Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, 

którym Bóg was obdarzy?
Narzeczeni: Chcemy.
Kapłan: Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczo

nym łaskę wytrwania. Niech ich miłość przez Niego umocniona, stanie się 
znakiem miłości Chrystusa i Kościoła.

O Stworzycielu, Duchu przyjdź. 
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, 
Niebieską łaskę zesłać racz 
Sercom, co dziełem są Twych rąk. 

Pocieszycielem jesteś zwan 
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz. 
Zdrój żywy, miłość ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz.
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wiej 
I wątłą słabość naszych ciał 
Pokrzep stałością mocy Twej. 

Nieprzyjaciela odpędź w dal 
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym 
Miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch, 
Niech wyznajemy z wszystkich sił.

Amen.
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Kapłan: Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, po
dajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną 
słowa przysięgi małżeńskiej.

N arzeczen i zwracają się do siebie, podają sobie prawe dłonie, które kapłan
wiąże stu łą .

Narzeczony powtarza za kapłanem: Ja, N., biorę ciebie, N., za żonę i ślu
buję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż 
do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny 
i wszyscy święci.

N astępnie powtarza narzeczona: Ja, N., biorę ciebie, N., za męża i ślu
buję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż 
do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny 
i wszyscy święci.

Kapłan: „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” (Mt 19, 6). Mał
żeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam 
i błogosławię w imię Ojca i Syna, f i Ducha Świętego.

W szyscy: Amen.
Kapłan: Niech Bóg f pobłogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie 

nałożyć jako znak miłości i wierności.
W szyscy: Amen.

K apłan  kropi obrączki wodą święconą.

Kapłan: Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki.
Mąż nakłada na serdeczny palec żony obrączkę
przeznaczoną dla niej, mówiąc: N., przyjmij tę obrączkę, jako znak mojej 

miłości i wierności. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Także żona nakłada na serdeczny palec męża obrączkę
przeznaczoną dla niego, mówiąc: N., przyjmij tę obrączkę, jako znak mo

jej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Rytuał sakramentu małżeństwa został zaczerpnięty z: Obrzędy sakramentu m ałżeństwa  
dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, W ydawnictwo Kurii Diecezjalnej, nakładem  
Księgarni św. Jacka, Katowice 1974, s. 17-20.
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