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Wprowadzenie
10 padziernika 2010 r. w Polsce obchodzono X Dzieñ Papieski. Has³em
przewodnim by³y s³owa Odwaga wiêtoci, które mia³y zachêciæ katolików
do odwa¿nego sk³adania wspó³czesnemu wiatu wiadectwa prawdziwie
chrzecijañskiego ¿ycia, a tak¿e zwróciæ uwagê na to, ¿e w dzisiejszym wiecie  coraz bardziej niechêtnym, a czêsto nawet wprost wrogo nastawionym do
przes³ania Ewangelii  sk³adanie owego wiadectwa wymaga od katolików
ogromnej odwagi1.
Zaproponowane przez polskich biskupów has³o X Dnia Papieskiego zainspirowa³o do refleksji nad relacj¹ miêdzy mêstwem (mêstwo jest jednym
Adres/Addresse/Anschrift: ks. dr Zdzis³aw Kieliszek, Katedra Filozofii i Antropologii, Uniwersytet
Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, zdzislawkieliszek@onet.pl.
1 W licie pasterskim na ten dzieñ polski Episkopat przypomnia³ s³owa b³. Jana Paw³a II, wypowiedziane 16 czerwca 1999 r. w Starym S¹czu podczas uroczystoci kanonizacyjnych w. Kingi. Przywo³uj¹c zadane wówczas przez Papie¿a pytanie i udzielon¹ na nie odpowied, polscy biskupi zwiêle
nakrelili owe dwa zasadnicze przes³ania X Dnia Papieskiego: Co zrobiæ, aby dom rodzinny, szko³a,
zak³ad pracy, biura, wioski i miasta, w koñcu ca³y kraj, stawa³y siê mieszkaniem ludzi wiêtych, którzy
oddzia³uj¹ dobroci¹, wiernoci¹ nauce Chrystusa, wiadectwem codziennego ¿ycia, sprawiaj¹c duchowy
wzrost ka¿dego cz³owieka? [...] Potrzeba wiadectwa, potrzeba odwagi, aby nie stawiaæ pod korcem
wiat³a swej wiary. Potrzeba wreszcie, aby w sercach ludzi wierz¹cych zagoci³o to pragnienie wiêtoci, które kszta³tuje nie tylko prywatne ¿ycie, ale wp³ywa na kszta³t ca³ych spo³ecznoci, List pasterski Episkopatu Polski na X Dzieñ Papieski  10 padziernika 2010 r. Jan Pawe³ II  odwaga wiêtoci,
http://www.episkopat.pl/?a=dokumentyKEP&doc=2010102_0 (19 XI 2011).
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z synonimów odwagi2) a wiêtoci¹3. Interesuj¹ce jest pytanie: Czy i w jaki
sposób mêstwo i wiêtoæ s¹ ze sob¹ powi¹zane?
W niniejszych rozwa¿aniach podjêto próbê poszukania odpowiedzi na
zadane wy¿ej pytanie. W tym celu najpierw przedstawione zostan¹ kolejno
mêstwo i wiêtoæ. Nastêpnie zostanie zarysowany zwi¹zek mêstwa ze wiêtoci¹. Analizy bêd¹ prowadzone przede wszystkim w obszarze filozofii klasycznej, czyli arystotelesowsko-tomistycznej. Inne tradycje filozoficzno-teologiczne bêd¹ uwzglêdniane jedynie pobocznie jako zajmuj¹ce dopowiedzenia.

1. Męstwo
Mêstwo (gr. andreia; ³ac. fortitudo) jest jedn¹ z cnót naturalnych4, czyli
sta³ych i nabytych (niewrodzonych) dyspozycji (zdolnoci, cech osobowych,
jakoci duszy, sprawnoci moralnych, nawyków) cz³owieka do podejmowania
dobrego (moralnie godziwego, s³usznego) dzia³ania5. Przynale¿y do zestawu
czterech cnót kardynalnych (tj. najbardziej ogólnych)  razem z m¹droci¹
(roztropnoci¹), umiarkowaniem (wstrzemiêliwoci¹) i sprawiedliwoci¹
 które stanowi¹ fundament ¿ycia moralnego6. Wokó³ cnót kardynalnych skupiaj¹ siê wszystkie inne (niekardynalne) cnoty naturalne, odpowiednio stanowi¹c
2 Inne synonimy odwagi to: bitnoæ, bohaterstwo, bojowoæ, brawura, chwackoæ,
dzielnoæ, hart, nieustraszonoæ, odpornoæ, przebojowoæ, rycerskoæ, mia³oæ, walecznoæ, wytrzyma³oæ, zaczepnoæ i zawadiactwo. Por. http://synonim.net/synonim/odwaga
(19 XI 2011).
3 Niniejsze rozwa¿ania s¹ przeredagowan¹ i uzupe³nion¹ wersj¹ wyk³adu Dlaczego wiêtoæ jest
odwag¹?, który zosta³ przez autora wyg³oszony 18 padziernika 2010 r. na XXI sympozjum papieskim
Jan Pawe³ II  odwaga wiêtoci. Organizatorem tego sympozjum by³ Instytut Kultury Chrzecijañskiej
im. Jana Paw³a II w Olsztynie.
4 W tradycji chrzecijañskiej odró¿nia siê cnoty naturalne i cnoty nadprzyrodzone. Wed³ug tej
tradycji pierwsze cz³owiek zdobywa za pomoc¹ przyrodzonych zdolnoci. Drugie natomiast s¹ mu
darowane przez Boga razem z ³ask¹ uwiêcaj¹c¹. Dog³êbn¹ analizê cnót nadprzyrodzonych przeprowadzi³ w. Tomasz z Akwinu, odró¿niaj¹c nadprzyrodzone odpowiedniki cnót przyrodzonych, cnoty teologiczne (boskie  wiara, nadzieja i mi³oæ) oraz dary Ducha wiêtego. Zob. E. Gilson, Tomizm, prze³.
J. Ryba³t, Warszawa 1960, s. 361368, 458483.
5 Przeciwieñstwem cnót naturalnych s¹ wady naturalne, które równie¿ nale¿y rozumieæ jako sta³e
i nabyte dyspozycje cz³owieka, tyle ¿e do podejmowania z³ego dzia³ania. Przeciwieñstwem cnoty mêstwa jest wada tchórzostwa. Ogólne omówienie problematyki naturalnych cnót i wad zob. np. Z. Pañpuch, Cnoty i wady, w: A. Maryniarczyk (red.), Powszechna encyklopedia filozofii, t. 2, Lublin 2001,
s. 216231.
6 Powszechnie przyjmowane rozró¿nienie czterech cnót kardynalnych pochodzi od Platona. Wyró¿ni³ on w ludzkiej duszy trzy czêci sk³adowe (zwane te¿ trzema odrêbnymi duszami). Ka¿dej z nich
odpowiada w³aciwa jej cnota. Czêci¹ rozumn¹ kieruje cnota m¹droci, gniewliw¹  mêstwo, za
po¿¹dliw¹  umiarkowanie. Cnota sprawiedliwoci porz¹dkuje dzia³ania pozosta³ych cnót, pe³ni¹c rolê
nadrzêdnego czynnika kieruj¹cego ¿yciem moralnym. Zob. G. Reale, Historia filozofii staro¿ytnej, t. 2,
prze³. E.I. Zieliñski, Lublin 2001, s. 295300.
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ich czêci obiektywno-integralne (konieczne do funkcjonowania poszczególnej
cnoty kardynalnej) b¹d subiektywno-potencjalne (niekonieczne). Czêciami
obiektywno-integralnymi danej cnoty kardynalnej s¹ takie cnoty niekardynalne,
które nierozerwalnie s¹ z ni¹ zwi¹zane i cz³owiek posiada je dok³adnie w takim
samym stopniu, w jakim ukszta³towa³ w sobie w okrelonym momencie dan¹
cnotê kardynaln¹. Czêci za subiektywno-potencjalne cnót kardynalnych stanowi¹ cnoty niekardynalne, które z dan¹ cnot¹ kardynaln¹ nie s¹ nierozerwalnie zwi¹zane lub te¿ cz³owiek mo¿e je mieæ w innym (zwykle wiêkszym)
stopniu, ni¿ miara posiadanej przez niego w danym momencie okrelonej cnoty
kardynalnej7.
Cz³owiek, który ukszta³towa³ w sobie (naby³, wyæwiczy³) cnotê mêstwa,
dysponuje przede wszystkim zdolnoci¹ wytrzymania naporu z³a wzglêdem
samego siebie b¹d spo³ecznoci, w której ¿yje. Jest równie¿ w stanie z³o
przezwyciê¿yæ, czyli podj¹æ jak¹ aktywnoæ, maj¹c¹ na celu uniemo¿liwienie
zaistnienia skutków z³a lub te¿ ich zniwelowanie, jeli ju¿ zaistnia³y8.
Cnota mêstwa uzdalnia cz³owieka nie tylko do stawiania oporu z³u czy
te¿ przezwyciê¿ania ró¿nego rodzaju trudnoci oraz zagro¿eñ. Mêstwo wzmacnia w cz³owieku tak¿e typowo ludzkie d¹¿enie do spe³nienia siê jako osoba
(tzn. pe³nego rozwiniêcia siê jako cz³owiek), czyli wolny i rozumny podmiot9.
7 Warto zaznaczyæ, ¿e niekiedy do cnót kardynalnych zalicza siê tak¿e cnotê naturalnej mi³oci
rozumian¹ jako chcenie przyrodzonego dobra (nie przyjê³o siê to jednak jako powszechna praktyka).
Czyni tak np. Tadeusz lipko w swojej ksi¹¿ce Zarys etyki ogólnej (Kraków 2002, s. 403406). Wobec
tego rodzaju prób trzeba zauwa¿yæ, ¿e cnota mi³oci rozumiana jako pragnienie dobra stanowi formê
ka¿dej z cnót. Gdyby wiêc chcieæ j¹ uznaæ za cnotê w jakim sensie odrêbn¹ od innych, to nale¿a³oby
powiedzieæ, ¿e jest ona wród cnót naturalnych absolutnie pierwsza, a wiêc mo¿na umieciæ j¹ nawet
przed cnotami kardynalnymi.
8 W klasycznym tekcie na temat mêstwa w. Tomasz z Akwinu zauwa¿a np., ¿e jego (mêstwa)
rola polega na usuwaniu przeszkód krêpuj¹cych wolê w uleg³oci dla rozumu. Otó¿ cofanie siê przed
trudnoci¹ jest w³aciwoci¹ bojani, która w swej istocie jest odst¹pieniem w obliczu z³a trudnego do
przezwyciê¿enia. Mêstwo ma wiêc za w³aciwy sobie przedmiot obawy przed trudnociami, które s¹ na
tyle mocne, ¿e mog¹ przeszkodziæ woli w pójciu za wskazaniami rozumu. Z drugiej jednak strony
trzeba nie tylko niezachwianie wytrzymywaæ nacisk trudnoci przez poskromienie bojani, lecz tak¿e
trzeba w nie uderzaæ i to w sposób zdyscyplinowany, a nale¿y to czyniæ wtedy, gdy je, dla osi¹gniêcia
przysz³ego bezpieczeñstwa, z³amaæ wypada. Otó¿ dzie³o to nale¿y do istoty odwagi (Suma teologiczna,
2-2, q. 123, a. 3, t³um. S. Be³ch, Londyn 1962).
9 Interesuj¹co myl tê wyra¿a XX-wieczny szwajcarski filozof i teolog katolicki Hans U. von
Balthasar, pisz¹c: Mêstwo ducha, jako naturalne, jest ufundowane na pierwotnej wiedzy co do w³asnych mo¿liwoci, na tym, ¿e duch odczuwa sam siebie jako pewn¹ potencjalnoæ, jako naszkicowany
projekt, który nale¿y dopiero zrealizowaæ, jako zdolnoæ urzeczywistniania siê. Promieñ tej potencjalnoci jest jednak taki sam, jak otwieraj¹ca siê w duchu dziêki poznaniu i woli przestrzeñ lub pustka. Gdy¿
przy ca³ym zamêcie charakterystycznym dla stadium szkicowania duch przecie¿ wie: to on jest t¹
pustk¹. [ ] Naturaln¹ dzielnoci¹ mêstwo staje siê tam, gdzie cz³owiek, maj¹c przed oczami duchowy
plan bycia, to znaczy prawo i obowi¹zek, nie waha siê i zdecydowanie trwa przy najwy¿szej dostêpnej
mu potencjalnoci  przetrzyma ka¿d¹ sytuacjê, ka¿dy atak, równie¿ ka¿dy lêk (Chrzecijanin i lêk,
prze³. A. i A. Klubowie, Kraków 1997, s. 9192).
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Ludzka osoba ze swej natury jest ukierunkowana ku trzem podstawowym wartociom: prawdzie, dobru i piêknu. Oznacza to, ¿e w cz³owieku s¹ obecne trzy
naturalne mu ukierunkowania: do poznania prawdy o wiecie i sobie samym,
do stania siê dobrym (moralnie doskona³ym, szlachetnym) oraz do pokazania
piêkna cz³owieczeñstwa. Posiadanie przez cz³owieka cnoty mêstwa wzmacnia
w nim te trzy ukierunkowania, czyli pomaga w spe³nieniu siê jako ludzka
osoba w aspektach: poznawania, moralnej doskona³oci oraz estetycznym10.
Najwa¿niejszymi czêciami obiektywno-integralnymi mêstwa (tzn. niekardynalnymi cnotami towarzysz¹cymi mu nieod³¹cznie i zawsze w stopniu
proporcjonalnym) w odniesieniu do stawiania oporu z³u s¹: cierpliwoæ, wytrwa³oæ (sta³oæ  brak zmiany postawy mimo dowiadczanego z³a) oraz zaufanie (ufnoæ, ¿e z³o w koñcu uda siê przezwyciê¿yæ); za w odniesieniu do
d¹¿enia ku prawdzie, dobru i piêknu: d³ugomylnoæ (czyli niestrudzonoæ
w d¹¿eniu do odleg³ego celu) i wielkodusznoæ (wspania³oæ  wykonywanie
czynów wa¿nych i godnych w d¹¿eniu do osi¹gniêcia celu). Mêstwo zdaje siê
natomiast nie mieæ (w odró¿nieniu od pozosta³ych cnót kardynalnych) czêci
subiektywno-potencjalnych11.
Na podstawie przeprowadzonej refleksji nad mêstwem mo¿na powiedzieæ, ¿e  z jednej strony  cz³owiek mê¿ny jest jednoczenie przede wszystkim cz³owiekiem cierpliwym, wytrwa³ym i ufnym w sytuacjach stawiania oporu
10
11

Zob. R. Koz³owski, Mêstwo jako sposób spe³niania siê osoby, S³upsk 2011, s. 230245.
Czêciami obiektywno-integralnymi m¹droci (roztropnoci) s¹: pamiêæ, rozumienie, zdolnoæ
przyjêcia pouczenia, domylnoæ (bystroæ), zdrowy os¹d, przewidywanie, zdolnoæ uwzglêdniania
w dzia³aniu warunków mu towarzysz¹cych i zapobiegliwoæ; za subiektywno-potencjalnymi: m¹droæ
(roztropnoæ) rz¹dz¹ca, polityczna, ekonomiczna i wojskowa, a tak¿e dobry namys³, w³aciwy os¹d
w sprawach praktycznych wed³ug ogólnych zasad dzia³ania oraz przemylnoæ, czyli umiejêtnoæ
w³aciwego os¹dzania spraw praktycznych wed³ug zasad konkretnych i szczegó³owych. Do czêci
obiektywno-integralnych cnoty umiarkowania (wstrzemiêliwoci) nale¿¹ wstydliwoæ (obawa przed
pope³nieniem czego niegodziwego) i godnoæ (duchowe piêkno), natomiast jej czêciami subiektywno-potencjalnymi s¹ rozumne powstrzymywanie siê od pokarmów w celu osi¹gniêcia lub ochrony dobra
osobowego, trzewoæ (rozumne spo¿ywanie napojów), czystoæ (rozumne panowanie nad sfer¹ ¿ycia
p³ciowego), opanowanie (powci¹gliwoæ), wyrozumia³oæ, ³agodnoæ i skromnoæ. Kwestia rozró¿nienia czêci obiektywno-integralnych i subiektowywno-potencjalnych cnoty sprawiedliwoci jest bardzo
z³o¿ona. Nale¿y mieæ bowiem na uwadze, ¿e istniej¹ trzy odmiany sprawiedliwoci: wspó³dzielcza
(okrela powinnoci, jakie maj¹ konkretni ludzie wobec w³asnej spo³ecznoci), rozdzielcza (wskazuje
zobowi¹zania, jakie ci¹¿¹ na spo³ecznoci w stosunku do poszczególnych jej cz³onków) i wymienna
(wyznacza powinnoci, jakie maj¹ pojedynczy ludzie wzglêdem siebie). Wydaje siê, ¿e czêciami obiektywno-integralnymi wszystkich trzech odmian sprawiedliwoci s¹ liczenie siê w postêpowaniu ze s³usznymi uprawnieniami innych ludzi oraz zachowywanie w relacjach z innymi z³otego rodka, tzn.
unikanie niesprawiedliwoci, która polega na nies³usznym ofiarowaniu komu czego zbyt wiele przy
jednoczesnym ca³kowicie bezzasadnym posk¹pieniu tego samego komu innemu. Czêciami subiektywno-potencjalnymi s¹ za np. w przypadku sprawiedliwoci wspó³dzielczej pos³uszeñstwo prawu pañstwowemu, rozdzielczej  hojnoæ, a wymiennej  troskliwoæ. Zob. P. Jaroszyñski, Etyka  dramat
¿ycia moralnego, Warszawa 1993, s. 5695; Z. Pañpuch, Cnoty i wady, w: A. Maryniarczyk (red.),
Powszechna encyklopedia filozofii, s. 222229.
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z³u; za d³ugomylnym i wielkodusznym w d¹¿eniu do prawdy, dobra i piêkna.
Co prawda, cz³owiek jest na tyle mê¿ny, na ile jest zarazem cierpliwy, wytrwa³y i ufny, gdy stawia czo³a z³u, które go spotyka; natomiast d³ugomylny
i wielkoduszny w zmierzaniu ku prawdzie, dobru i piêknu.
Na obecnym etapie rozwa¿añ wydaje siê, ¿e jeli mêstwo ma mieæ jakie
zwi¹zki ze wiêtoci¹, ta druga musi w swej strukturze tak¿e w jaki sposób
zawieraæ wymienione wy¿ej elementy charakterystyczne strukturze pierwszego. Innymi s³owy, tylko wówczas bêdzie mo¿na uznaæ wiêtoæ za powi¹zan¹
z mêstwem, jeli oka¿e siê, ¿e w wiêtoæ stale s¹ wpisane cierpliwe, wytrwa³e
i ufne stawianie oporu z³u, a tak¿e d³ugomylne i wielkoduszne d¹¿enie do
prawdy, dobra i piêkna. Chc¹c ustaliæ, czy tak jest w istocie, nale¿y zastanowiæ siê,
czym jest wiêtoæ.

2. Świętość
wiêtoæ (gr. hagios; ³ac. sacrum) jest wartoci¹ realizowan¹ przez cz³owieka w aktach religijnych12. W prze¿yciach religijnych cz³owiek dowiadcza
wiêtoci jako czego innego od doczesnoci, wznios³ego, szanowanego, cenionego i nienaruszalnego. wiêtoæ jest przeciwieñstwem tego, co zwyczajne,
przemijalne i wieckie, tzn. tego, co nale¿y do tzw. sfery profanum (od ³ac. pro
 przed  i fanum  wi¹tynia)13. We wspó³czesnym dyskursie filozoficznym
kwestia wiêtoci, podobnie zreszt¹ jak ca³a problematyka religijna, nie cieszy
siê zbytnim zainteresowaniem i jest z regu³y w nim nieobecna14. Pomijanie
12 Zauwa¿my, ¿e mêstwo zosta³o wczeniej scharakteryzowane w jêzyku aretologicznym, natomiast wiêtoæ jest tu wyranie opisywana w terminologii aksjologicznej. Zwykle w literaturze przedmiotu wiêtoæ pojmuje siê bowiem jako wartoæ, któr¹ cz³owiek realizuje w aktach religijnych. Próba
odnalezienia zwi¹zków miêdzy mêstwem i wiêtoci¹ domagaæ siê oczywicie bêdzie, by obydwie by³y
opisane tym samym jêzykiem. St¹d te¿ w dalszych rozwa¿aniach terminologia aksjologiczna zostanie
zast¹piona aretologiczn¹ w opisie wiêtoci.
13 Warto zauwa¿yæ, ¿e wiêtoæ jest te¿ podstawowym pojêciem we wspó³czesnym religioznawstwie i filozofii religii, zw³aszcza fenomenologii i tzw. morfologii wiêtoci Mircea Eliadego.
wiêtoæ do rozwa¿añ nad religi¹ zosta³a wprowadzona przez Friedricha D.E. Schleiermachera, nastêpnie w socjologii religii zastosowa³ j¹ Émile Durkheim, a upowszechni³ w pracy wiêtoæ (1917;
wyd. pol. 1968) Rudolf K.L. Otto. Zob. Z.J. Zdybicka, Sacrum  profanum, w: A. Maryniarczyk (red.),
Powszechna encyklopedia filozofii, t. 8, Lublin 2007, s. 889893.
14 Najwa¿niejszymi przyczynami takiego stanu wydaj¹ siê byæ: 1) niemal powszechne krytyczne
nastawienie wobec religii we wspó³czesnej filozofii, które korzeniami siêga XIX w.; 2) merkantylizacja
religii, tzn. oprócz chrzecijañskiej intelektualno-mistycznej pog³êbionej religijnoci w ostatnich dekadach XX w. dynamicznie rozwinê³y siê religijnoci zinfantylizowane, a nawet szarlatañskie, które sprawi³y, ¿e religia sta³a siê bardziej znakomitym ekonomicznym interesem, ni¿ inspiracj¹ do czy te¿ problemem w filozoficznej refleksji; 3) czêste uto¿samianie religii z ideologi¹. Zob. K.M. Kodalle, Bóg,
w: E. Martens, H. Schnädelbach (red.), Filozofia. Podstawowe pytania, prze³. K. Krzemieniowa, Warszawa 1995, s. 430431.

14

Ks. Zdzisław Kieliszek
Filozofia

zarówno wiêtoci, jak i wszelkich innych zagadnieñ zwi¹zanych z religi¹ nie
wydaje siê jednak s³uszne. Bez ich uwzglêdnienia nie jest mo¿liwe racjonalnie
zadowalaj¹ce wyjanienie fenomenu cz³owieka15.
Cz³owiek ze swej natury jest istot¹ spo³eczn¹. W strukturê ontyczn¹ ka¿dego ludzkiego ja wpisana jest otwartoæ na inne ludzkie ty16. Istnienie
poza relacjami o charakterze spo³ecznym nie jest w³aciwe cz³owiekowi. Bez
zakorzenienia w jakiej formie ¿ycia spo³ecznego, chocia¿by nawet najbardziej
prymitywnego, cz³owiek nie ma w ogóle mo¿liwoci rozwiniêcia siê jako cz³owiek17. Wejcie w osobowe relacje z innymi ludmi jest niezbêdne do tego,
aby dany cz³owiek móg³ rozwin¹æ wpisane w ludzk¹ naturê potencjalnoci (np.
zaszczepionej w ludzk¹ naturê potencjalnej zdolnoci do pos³ugiwania siê jêzykiem  rozumianym jako medium miêdzyludzkiej komunikacji  cz³owiek
w ogóle nie zaktualizuje i nastêpnie nie rozwinie w pe³ni bez jêzykowego
15 Znakomicie znaczenie wiêtoci w filozoficznej refleksji nad cz³owiekiem, a tak¿e w (dalszym) rozwijaniu siê (euroatlantyckiej) kultury adekwatnie do ludzkiej kondycji ontycznej, opisuje np.
wspó³czesny polski myliciel Leszek Ko³akowski: Funkcja zjawiska sacrum w naszej kulturze polega³a
miêdzy innymi na tym, ¿e wszystkie wa¿ne podzia³y w ¿yciu ludzkim, wszystkie wa¿ne rodzaje aktywnoci by³y wyposa¿one w dodatkowy sens, którego ich sens empiryczny, bezporednio dany, nie móg³
¿adn¹ miar¹ uprawomocniæ. [...] Jakiekolwiek by³o jego pochodzenie, sacrum dostarcza³o systemu
znaków, które s³u¿y³y nie tylko do tego, by zjawiska identyfikowaæ, lecz by ka¿demu z nich przypisaæ
wartoæ szczególn¹ i wyj¹tkow¹, ka¿de z nich w³¹czaæ w inny porz¹dek, niedostêpny zwyczajnej percepcji. Ka¿dej zastanej formie ¿ycia spo³ecznego znaki sacrum przydawa³y niejako ciê¿ar tego, co
niewypowiadalne. [...] Nie jest w rzeczy samej jedyn¹ funkcj¹ sacrum stabilizacja podstawowych odró¿nieñ w kulturze przez przydawanie im dodatkowego sensu, który tylko z autorytetu tradycji mo¿e byæ
przejêty. Uznaæ ró¿nicê miêdzy sacrum i profanum, to ju¿ zanegowaæ zupe³n¹ autonomiê porz¹dku
wieckiego i przyj¹æ do wiadomoci, ¿e jego doskonalenie ma granice. Skoro profanum okrelane jest
w opozycji do sacrum, niedoskona³oæ jego musi uchodziæ za rzecz przyrodzon¹ i do pewnego [tylko
 Z.K.] stopnia nieuleczaln¹. Kiedy sens sakralny ulatuje z kultury, sens tout court [po prostu  Z.K.]
ulatuje tak¿e. Razem z zanikiem sacrum, które narzuca³o granice mo¿liwoci doskonalenia profanum,
upowszechniaæ siê musi jedno z najniebezpieczniejszych z³udzeñ naszej cywilizacji: z³udzenie, i¿ przekszta³cenia ¿ycia ludzkiego nie znajduj¹ barier, ¿e spo³eczeñstwo jest »w zasadzie« doskonale plastyczne i ¿e plastycznoæ tê i tê zdolnoæ do doskonalenia kwestionowaæ, to przeczyæ ca³kowitej autonomii
cz³owieka, a wiêc cz³owieka samego zanegowaæ. Z³udzenie jest nie tylko szaleñcze, ale wiedzie do
rozpaczy. [...] Odepchn¹æ sacrum, to odepchn¹æ granice, które cz³owieka okrelaj¹, a tak¿e nie uznaæ
z³a, poniewa¿ sacrum odkrywa siê za porednictwem niedoskona³oci, z³a i grzechu, a z³o z kolei tylko
za porednictwem sacrum mo¿e byæ zidentyfikowane (Czy diabe³ mo¿e byæ zbawiony i 27 innych
kazañ, Londyn 1984, s. 170, 172173).
16 Trafnie tê prawdê oddaje znana myl Johanna G. Fichtego, przedstawiciela niemieckiego
idealizmu filozoficznego: Nie ma Ty bez Ja, nie ma Ja bez Ty (Podstawy ca³kowitej Teorii Wiedzy,
prze³. M.J. Siemek, w: J.G. Fichte, Teoria Wiedzy, t. 1, wybra³, prze³., wstêpem i przypisami opatrzy³
M.J. Siemek, aneks prze³. J. Garewicz, Warszawa 1996, s. 202).
17 Np. Arystoteles, nawi¹zuj¹c do refleksji Nestora  jednego z bohaterów Homerowskiej Iliady
 cz³owieka ¿yj¹cego poza powi¹zaniami z innymi ludmi wymownie okrela mianem albo nadludzkiej
istoty, która jest równa bogom, albo te¿ nêdznikiem, który jest równy zwierzêtom. Zob. Arystoteles,
Polityka, prze³. i oprac. L. Piotrowicz, Warszawa 2002, s. 17 (Ksiêga I, rozdzia³ 1; 1253 a 9).
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kontaktu z innymi ludmi18; równie¿ w³aciwego korzystania z wolnoci cz³owiek mo¿e siê nauczyæ tylko od innych ludzi19). Ta naturalna cz³owiekowi
otwartoæ na innych ludzi wskazuje, ¿e ludzkie ja w ostatecznej perspektywie musi byæ tak¿e postrzegane jako ukierunkowane ze swej natury na wejcie
w relacjê z absolutnym Ty  tzn. z osobowym Bogiem20.
Poszczególne ludzkie osoby tworz¹ jedynie bli¿szy kontekst ¿ycia konkretnego ludzkiego ja. Ostatecznym i w jakim sensie w³aciwym kontekstem ¿ycia ka¿dego ludzkiego ja jest boskie Ty. Oznacza to, ¿e ludzka
osoba winna byæ rozumiana jako byt religijny, który ze swej natury jest
ukierunkowany na wejcie w relacjê osobowo-osobow¹ (relacjê: ja  ty)
z osobowym Bogiem. Relacja ta jest: 1) realno-egzystencjalna, albowiem jej
fundamentem jest osobowa struktura ludzkiego bytu, odnosi cz³owieka do realnie istniej¹cego Absolutu i obejmuje wszystkie obszary ludzkiego istnienia (tzn.
nie ma ¿adnego obszaru, który spod tej relacji by³by wy³¹czony); 2) osobowo-osobowa, gdy¿ zachodzi pomiêdzy osobami; 3) moralna, poniewa¿ cz³owiek
mo¿e j¹ nawi¹zaæ i dalej budowaæ wy³¹cznie na mocy wiadomych i jednoczenie wolnych osobowych decyzji; 4) dynamiczna, bo  z jednej strony  cz³owiek mo¿e d¹¿yæ ku absolutnemu Ty tylko przez odpowiednie (wiadome
i wolne) swoje akty, a równoczenie  z drugiej strony  podmiotem aktywnym
w tej relacji jest tak¿e Bóg; 5) konieczna, bowiem nawi¹zanie osobowej wiêzi
z boskim Ty jest ludzkiemu ja niezbêdne do stania siê w pe³ni cz³owie18

Warto wspomnieæ w tym miejscu chocia¿by s³ynny eksperyment deprywacyjny przeprowadzony w XIII w. na polecenie niemieckiego cesarza Fryderyka II Hohenstaufa. Nakaza³ on wychowywaæ
nowo narodzone dzieci absolutnie bez ¿adnego kontaktu z ludzk¹ mow¹. Chcia³ za pomoc¹ takiego
sposobu wychowywania dzieci ustaliæ, który z naturalnie istniej¹cych jêzyków (hebrajski, grecki, ³acina
czy te¿ mo¿e jeszcze jaki inny) jest pierwotnym jêzykiem cz³owieka. Eksperyment zakoñczy³ siê
pora¿k¹. ¯adne z dzieci nie przemówi³o w jakimkolwiek jêzyku. Wszystkie dzieci te¿ zmar³y, mimo ¿e
by³y im zaspokajane najbardziej elementarne potrzeby fizyczno-biologiczne. Zob. I. Bielicka, Mi³oæ
macierzyñska pod mikroskopem, Warszawa 1967, s. 86.
19 Chodzi o to, ¿e m³odzi ludzie potrzebuj¹ wsparcia (przyk³adu) odpowiednio ukszta³towanych
wychowawców, aby móc nauczyæ siê postêpowania zgodnego z podstawowymi zasadami moralnymi.
Bez stosownego wychowania moralnego cz³owiek nie jest w stanie ukszta³towaæ w sobie dojrza³ej
osobowoci, któr¹ charakteryzuje m.in. zdolnoæ urzeczywistniania mo¿liwie najwy¿szych wartoci
i odpowiedzialne korzystanie z wolnoci. Zob. Z. Marek, Podstawy wychowania moralnego, Kraków
2005, s. 89115.
20 Dobr¹ ilustracj¹ tej tezy jest myl XX-wiecznego francuskiego filozofa pochodzenia ¿ydowskiego Emmanuela Levinasa. Twierdzi on, ¿e twarz innego cz³owieka (drugiego), któr¹ dany cz³owiek
spostrzega, jest ladem osobowego Boga (Nieskoñczonego). Innymi s³owy, ludzkie ty jest odblaskiem absolutnego Ty, czyli osobowego Boga. Sens istnienia ludzkiego ja nie mo¿e siê wiêc ograniczaæ jedynie do jego wchodzenia w osobowe relacje z poszczególnymi ludzkimi ty. Ich naturalnym
dope³nieniem jest bowiem nawi¹zanie przez ludzkie ja relacji z boskim Ty. Zwiêz³e omówienie filozofii
E. Levinasa zob. np. J. Tischner, ladami Nieskoñczonego. W krêgu myli E. Levinasa, w: J. Tischner (red.),
Filozofia wspó³czesna, Kraków 1989, s. 409431.
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kiem; 6) doskonal¹ca ludzkie ja, gdy¿ realizacja zwi¹zku cz³owieka z Absolutem doskonali tylko tego pierwszego, w doskona³oci drugiego nic siê nie
zmienia21.
Ludzkie ja wchodzi w relacjê z boskim Ty, spe³niaj¹c akty religijne.
Pe³ni¹ one podwójn¹ funkcjê. Pierwsza z nich  negatywna  polega na tym, ¿e
cz³owiek, spe³niaj¹c akty religijne, uwalnia siê od tego, co ziemskie, tymczasowe, zmienne i moralnie niedoskona³e. Druga  pozytywna  polega na ukierunkowaniu cz³owieka na Boga, który przyci¹ga, fascynuje i budzi w cz³owieku
pragnienie po³¹czenia siê z Nim22. Poniewa¿ akty religijne realizuj¹ wartoæ
wiêtoci, mo¿na powiedzieæ, ¿e cz³owiek uwalniaj¹c siê od tego, co ziemskie,
przemijalne, niesta³e i moralnie u³omne, a tak¿e ukierunkowuj¹c siê w swoim
dzia³aniu na Boga, staje siê coraz bardziej wiêty, tzn. zdobywa wartoæ wiêtoci23.
wiêtoæ nie jest odrêbn¹ kategori¹ wartoci. Nie istnieje te¿ oprócz
i niezale¿nie od najbardziej podstawowych wartoci, czyli dobra, prawdy
i piêkna. wiêtoæ scala wszystkie wartoci i jest ich spe³nieniem. St¹d te¿
wydaje siê, ¿e najlepiej jest j¹ okrelaæ za pomoc¹ terminu doskona³oæ.
Uchwycenie wiêtoci jako doskona³oci pozwala na prowadzenie dalszych
analiz tego pojêcia na tej samej p³aszczynie  aretologicznej  na której zosta³o wczeniej scharakteryzowane mêstwo. Mo¿na bowiem powiedzieæ, ¿e wiêtoæ (doskona³oæ) nale¿y rozumieæ nie tyle jako jaki stan czy te¿ niezale¿n¹
od cz³owieka rzeczywistoæ, lecz raczej jako pewien ruch b¹d proces d¹¿enia
cz³owieka do uwolnienia siê od wszelkiej niedoskona³oci i zjednoczenia siê
z boskim Ty. wiêtoæ jawi siê wiêc jako ruch czy te¿ proces, w trakcie
którego odpowiednio kszta³tuj¹ siê w cz³owieku okrelone ludzkie dyspozycje
(zdolnoci, cechy osobowe, jakoci duszy, sprawnoci moralne, nawyki)24.
21
22
23

Zob. Z.J. Zdybicka, Cz³owiek i religia, Lublin 1993, s. 344349.
Ibidem, s. 349.
Warto zauwa¿yæ, ¿e wskutek wytrwa³ego spe³niania przez cz³owieka aktów religijnych dokonuje siê w nim swoista transformacja, tzn. cz³owiek coraz bardziej staje siê zjednoczony z Bogiem,
uwalniaj¹c siê jednoczenie od swoich ludzkich u³omnoci. Doskona³ym wizerunkiem owej transformacji jest dowiadczenie mistyczne w chrzecijañskim rozumieniu. Jest ono procesem, w trakcie którego zostaje w cz³owieku uporz¹dkowana sfera uczuciowa i duchowa, a dzia³anie ludzkich w³adz afektywno-intelektualnych na p³aszczynie nadprzyrodzonej zostaje podniesione do dzia³ania na sposób boski.
Trzeba zaznaczyæ, ¿e chocia¿ dowiadczenie mistyczne w sensie chrzecijañskim jest wpisane w strukturê ¿ycia duchowego cz³owieka i stanowi jego najpe³niejszy przejaw, a tak¿e zwykle skutkuje g³êbokimi przemianami o charakterze egzystencjalnym, to jednak nie stanowi ono istoty wiêtoci. Chodzi o to,
¿e wiêtoæ danego cz³owieka nie jest równoznaczna z prowadzeniem przez niego ¿ycia duchowego na
poziomie mistycznym. Zob. S. Urbañski, Istota zjednoczenia mistycznego, w: P. Moskal (red.), Filozofowaæ w kontekcie teologii. Religia  natura  ³aska, Lublin 2003, s. 5163.
24 w. Tomasz z Akwinu wyró¿ni³ a¿ trzy rodzaje doskona³oci: Pierwsza jest bezgraniczna;
chodzi w niej nie tylko o ca³kowitoæ ze strony mi³uj¹cego, lecz tak¿e ze strony mi³owanego; w tym
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Proces doskonalenia siê cz³owieka (w jêzyku aksjologicznym nale¿a³oby
powiedzieæ nabywania wartoci wiêtoci) wskutek podejmowania aktywnoci
o charakterze religijnym dokonuje siê synchronicznie na trzech p³aszczyznach:
1) ontycznej, na której stopniowi uwiêcenia cz³owieka odpowiada odpowiedni
poziom jego uwolnienia siê od niedoskona³oci i determinizmu wiata materii;
2) dzia³aniowej, tzn. okrelony stopieñ wiêtoci cz³owieka nadaje ka¿demu
ludzkiemu dzia³aniu odpowiedni wymiar; 3) moralnej, na której cz³owiek, dowiadczaj¹c w³asnej niedoskona³oci (sk³onnoci do czynienia z³a moralnego),
uwiadamia sobie potrzebê przemiany moralnej jako koniecznego warunku
mo¿liwoci zbli¿enia siê do Boga. Równoczesne doskonalenie cz³owieka na
tych trzech p³aszczyznach oznacza, ¿e  w jêzyku aksjologicznym  wiêtoæ
jest wartoci¹, która najg³êbiej wnika we wnêtrze cz³owieka i przenika wszystkie aspekty jego egzystencji. Za w jêzyku aretologicznym, ¿e ów proces uwalniania siê cz³owieka od wszelkiej niedoskona³oci i d¹¿enie do zjednoczenia
z boskim Ty nale¿y rozumieæ jako przebieg zmierzaj¹cy w kierunku coraz
pe³niejszej spirytualizacji (tzn. uduchowiania) ca³ego ¿ycia i upodobnienia siê
danego cz³owieka do Boga25.
Spirytualizacja ca³ego ¿ycia i upodabnianie siê cz³owieka do Boga (czyli
w jêzyku aksjologicznym realizowanie wartoci wiêtoci) jest procesem, który zwykle przebiega stopniowo i powoli. Uwiêcenie cz³owieka w normalnych
warunkach wymaga czasu i d³ugotrwa³ej pracy nad sob¹. Ludzki podmiot,
znaczeniu Bóg jest mi³owany tak¹ mi³oci¹, jakiej jest godzien. I taka doskona³oæ jest niemo¿liwa dla
jakiego stworzenia i przys³uguje samemu tylko Bogu, w którym dobro znajduje siê ca³kowicie i istotowo. Druga jest bezgraniczna i ca³kowita tylko ze strony mi³uj¹cego, i to tak, ¿e mi³uj¹cy ca³¹ pojemnoci¹ swojego serca, pe³ni¹ swych mo¿liwoci, zawsze aktualnie mi³uje Boga. I taka doskona³oæ jest
niemo¿liwa tu na ziemi, a bêdzie w niebie. Trzecia doskona³oæ nie wymaga tej ca³kowitoci ani ze
strony mi³owanego, ani ze strony mi³uj¹cego, by zawsze aktualnie mi³owaæ Boga; wymaga jednak
wykluczenia tego wszystkiego, co jest sprzeczne z ruchem mi³oci ku Bogu (Suma teologiczna, 2-2,
q. 184, a. 2).
25 Zob. Z.J. Zdybicka, Cz³owiek i religia, s. 353356. Wed³ug chrzecijañskiego Objawienia
cz³owiek zosta³ stworzony w tym celu, aby w jakiej mierze staæ siê boskim, tzn. mieæ uczestnictwo
w dobrach w³aciwych Bogu i byæ do Niego podobnym (byæ wiêtym tak, jak jest nim Bóg). Tê
podstawow¹ prawdê chrzecijañskiego Objawienia najpe³niej wyra¿a termin przebóstwienie (gr. theosis;
³ac. deificatio) cz³owieka. Ów termin i jego rozumienie zosta³y wypracowane przede wszystkim przez
greckich i ³aciñskich Ojców Kocio³a. Przebóstwienie cz³owieka jest tak¿e pojêciem kluczowym
w chrzecijañskiej mistyce, gdy¿ oddaje jej zasadnicz¹ ideê. W chrzecijañskiej tradycji nieustannie
podkrela siê, ¿e  z jednej strony  przebóstwienie cz³owieka zwykle domaga siê jego osobistego
zaanga¿owania i przygotowania siê (np. wyzbycia siê z³ych sk³onnoci i unikania grzechów ciê¿kich);
z drugiej za strony  ¿e przebóstwienia w cz³owieku dokonuje swym czynem Bóg (chodzi tu g³ównie
o uwiêcaj¹ce cz³owieka dzia³anie Boga w sakramentach wiêtych). Por. np. artyku³y zamieszczone
w przywo³ywanej ju¿ ksi¹¿ce pod red. P. Moskala, Filozofowaæ w kontekcie teologii  A. Eckmann,
Przebóstwienie cz³owieka w wietle pism wczesnochrzecijañskich (s. 2131); M. Lasik, Rozwój duchowy  progres czy regres naturalnych w³adz bytowych cz³owieka? Rozwa¿ania na podstawie Twierdzy
wewnêtrznej w. Teresy od Jezusa (s. 135147).
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d¹¿¹c do doskona³oci, musi wielokrotnie powtarzaæ okrelone akty. Uwalnianie siê cz³owieka od niedoskona³oci i wchodzenie w relacjê osobowo-osobow¹ z boskim Ty czêsto nie jest przy tym procesem przebiegaj¹cym wed³ug
modelu wznosz¹cej siê linii. Nierzadko przytrafiaj¹ siê cz³owiekowi ró¿nego
rodzaju potkniêcia czy te¿ za³amania (w terminologii teologicznej nale¿a³oby
powiedzieæ: grzechy), wskutek których w jakim sensie traci on ju¿ osi¹gniêty stopieñ wiêtoci. W tego rodzaju sytuacjach cz³owiek musi zacz¹æ ca³y
proces b¹d te¿ przynajmniej okrelon¹ jego czêæ od pocz¹tku26. Zdarza siê
te¿ czasami, ¿e uwiêcenie cz³owieka jest znacznie przyspieszone dziêki
pomocy Boga27. S¹ to jednak¿e przypadki wyj¹tkowe, gdy¿ normalnym trybem doskonalenia siê cz³owieka jest wytê¿ona i ¿mudna praca nad w³asn¹
niedoskona³oci¹ oraz stopniowe budowanie osobowo-osobowej relacji z Bogiem28.

26 Interesuj¹cym, choæ nie w pe³ni adekwatnym, zobrazowaniem znaczenia przytrafiaj¹cych siê
cz³owiekowi upadków i za³amañ w procesie realizowania wartoci wiêtoci wydaje siê byæ mit
o Syzyfie. Ów legendarny za³o¿yciel Koryntu, str¹cony za karê przez Zeusa do Tartaru, ma za zadanie
wtoczyæ na ogromn¹ górê olbrzymi kamieñ. Gdy Syzyf niemal¿e ju¿ wpycha g³az na sam szczyt, ten
nieustannie osuwa siê na dawne miejsce. Syzyf musi wiêc ca³y wysi³ek rozpoczynaæ od pocz¹tku
 jeszcze raz, i tak bez koñca. Upadki i za³amania, przytrafiaj¹ce siê cz³owiekowi w trakcie d¹¿enia
do doskona³oci, sprawiaj¹, ¿e nieraz cofa siê on na tej drodze i  wzorem Syzyfa  musi wci¹¿ na
nowo wykonywaæ okrelon¹ pracê. W odró¿nieniu jednak od mitycznego nieszczêliwca, cz³owiek,
choæby wielokrotnie upada³ i za³amywa³ siê w d¹¿eniu do doskona³oci, jest zawsze w stanie osi¹gn¹æ
cel swojego istnienia, czyli zrealizowaæ wartoæ wiêtoci. Inaczej ni¿ mia³o to miejsce w przypadku
legendarnego za³o¿yciela Koryntu, który móg³ liczyæ wy³¹cznie na siebie samego, dany cz³owiek mo¿e
te¿ w procesie uwiêcania siê spodziewaæ siê odpowiedniej pomocy ze strony boskiego Ty. Podanie
o Syzyfie doskonale wiêc ilustruje prawdê, ¿e uwiêcenie siê cz³owieka domaga siê wytê¿onej
i ¿mudnej pracy cz³owieka nad w³asn¹ niedoskona³oci¹, oraz ¿e jest powolnym i stopniowym wchodzeniem z Bogiem w osobowo-osobow¹ relacjê. Jednak¿e w odró¿nieniu od wysi³ków podjêtych
przez Syzyfa, ludzkie d¹¿enie do doskona³oci nie jest z góry skazane na pora¿kê. Oznacza to, ¿e
cz³owiek nie jest istot¹ absurdaln¹ (jak postrzega go np. XX-wieczny filozof i przedstawiciel egzystencjalizmu Albert Camus, który, nawi¹zuj¹c m.in. do idei stale bezowocnego wysi³ku mitycznego
Syzyfa, twierdzi, ¿e cz³owiek jest ca³kowicie bezsilny wobec pragnienia osi¹gniêcia doskona³oci
i musi w konsekwencji zaakceptowaæ swoj¹ nieprzezwyciê¿aln¹ u³omnoæ; Cz³owiek zbuntowany, t³um.
J. Guze, Kraków 1993). Mimo niepowodzeñ, jakich cz³owiek co rusz dowiadcza w trakcie d¹¿enia do
doskona³oci, ludzkie pragnienie zdobycia tego, co wiête i nieprzemijaj¹ce, mo¿e zostaæ ostatecznie
zaspokojone.
27 Przyk³adami przyspieszonego uwiêcenia siê cz³owieka dziêki nadzwyczajnej Bo¿ej interwencji s¹ nag³e nawrócenia, jakich dowiadczyli chocia¿by w. Pawe³ Aposto³ (Dz 9,3-8; 26,1-23) czy
te¿ w. Augustyn (Wyznania, ks. VIII, p. 12). Obydwaj wskutek wyj¹tkowej Bo¿ej pomocy radykalnie
zmienili swoje dotychczasowe zachowanie, odwracaj¹c siê od z³a i jednoczenie podejmuj¹c trud mozolnego budowania w sobie wiêtoci, co stanowi istotê nawrócenia w rozumieniu biblijnego Objawienia. Por. np. A. Colzani, Nawrócenie, w: H. Witczyk (red. wyd. pol.), Encyklopedia chrzecijañstwa.
Historia i wspó³czesnoæ 2000 lat nadziei, t³um. S. Bielañski i in., Kielce 2000, s. 493495.
28 Zob. Z.J. Zdybicka, Cz³owiek i religia, s. 357.
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3. Związek męstwa i świętości
Na podstawie przeprowadzonych rozwa¿añ mo¿na zauwa¿yæ, ¿e miêdzy
mêstwem i wiêtoci¹ zachodzi swoista zbie¿noæ. Obydwie generuj¹ i domagaj¹ siê paralelnych ludzkich zachowañ.
Po pierwsze, uwalnianie siê cz³owieka od z³a (postawa wiêtoci; funkcja
negatywna wiêtoci), jakie dokonuje siê w trakcie ludzkiego d¹¿enia do doskona³oci, zbiega siê z kszta³towaniem siê w cz³owieku zdolnoci do wytrzymania naporu z³a, opanowania odruchu ucieczki przed z³em oraz ufnoci, ¿e
z³o mo¿e zostaæ pokonane (zachowania w³aciwe mê¿nemu cz³owiekowi). Jeli cz³owiek nie jest w stanie wytrzymaæ naporu z³a, ucieka przed z³em i nie
ufa w mo¿liwoæ jego pokonania, ka¿dorazowe uwalnianie siê cz³owieka od
z³a nale¿y uznaæ za tymczasowe lub wrêcz fikcyjne29. Doskona³¹ ilustracj¹
tego rodzaju zgodnoci miêdzy mêstwem i wiêtoci¹ jest chrzecijañskie rozumienie mêczeñstwa jako przejawu radykalnego odrzucenia przez cz³owieka z³a
i równoczenie jako wyrazu ostatecznego opowiedzenia siê przez tego¿ samego cz³owieka za dobrem najwy¿szym. Mêczennik wed³ug chrzecijan to cz³owiek, który w imiê wiernoci Chrystusowi (najwy¿szemu dobru) znosi publiczne przeladowania i utrapienia, w³¹cznie ze mierci¹ (tzw. mêczeñstwo
publiczne), lub te¿ skrycie prowadzi godziwe ¿ycie w rodowisku spo³ecznym,
które wyj¹tkowo nie sprzyja czy nawet jest wrogie wobec takiego sposobu ¿ycia
(tzw. mêczeñstwo ukryte). Mêczeñstwo zawsze jest wyrazem i owocem ludzkiej
wolnoci (umocnionej oczywicie Bo¿¹ ³ask¹), dziêki której cz³owiek wytrzymuje napór z³a, opanowuje odruch ucieczki przed z³em i ufa w mo¿liwoæ jego
ostatecznego pokonania (przy czym wszelk¹ formê z³a nale¿y tu rozumieæ jako
atak diab³a na cz³owieka). W mêczeñstwie cz³owiek ostatecznie uwalnia siê od
z³a i dojrzewa do osi¹gniêcia najwy¿szego dobra. St¹d te¿, jeli mêczeñstwo
danego cz³owieka daje siê potwierdziæ wiarygodnymi wiadectwami, zawsze
jest on w chrzecijañskiej tradycji traktowany jako cz³owiek wiêty30.
29 Ciekawy jest w tym aspekcie przypadek w. Piotra Aposto³a. Jak wiadomo, po trzykroæ
wypar³ siê on Chrystusa i nale¿a³oby powiedzieæ, ¿e Piotrowe tchórzostwo zniszczy³o jego ówczesny
stopieñ wiêtoci. Aposto³ z ¿alem i w pokorze zwróci³ siê jednak¿e za chwilê do Jezusa, prosz¹c
o wybaczenie. Mo¿na by wiêc zasadnie argumentowaæ, ¿e ¿al i pokora w. Piotra nie mniej, a mo¿e i wiêcej,
ni¿ mêstwo jego póniejsz¹ wiêtoæ ukonstytuowa³o. Wydaje siê, ¿e nawet przy takim spojrzeniu na
strukturê i historiê Piotrowej wiêtoci w skrusze i pokorze Aposto³a da siê odnaleæ jako istotne równie¿
elementy w³aciwe mêstwu. Chodzi tutaj przede wszystkim o charakterystyczn¹ cnocie mêstwa ufnoæ w
mo¿liwoæ pokonania z³a. W dowiadczeniu trzykrotnego zaparcia siê Chrystusa w. Piotr nauczy³ siê przede
wszystkim nie ufaæ w³asnym si³om lub jakimkolwiek innym ludzkim mocom w zmaganiach ze z³em, ale
jedynie Bogu, który jest w stanie ka¿de z³o przezwyciê¿yæ. Por. Jan Pawe³ II, Misja w. Piotra: utwierdzaæ
braci, w: Jan Pawe³ II, Wierzê w Koció³: jeden, wiêty, powszechny i apostolski, Watykan 1996, s. 219223.
30 Por. np. J. Salij, Jan Pawe³ II na temat mêczeñstwa, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/
meczenstwo/jp2-meczenstwo.html (29 XII 2011).
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Po drugie, ludzkie d¹¿enie do najwy¿szego dobra (zachowanie w³aciwe
cz³owiekowi wiêtemu; funkcja pozytywna wiêtoci) splata siê z nieustannym
i wytrwa³ym podejmowaniem przez danego cz³owieka czynów wa¿nych i godnych (postawy mê¿nego cz³owieka). Iluzj¹ jest doskona³oæ cz³owieka, jeli
nie przejawia siê ona w odpowiednio wa¿nych i godnych czynach. Egzemplifikacj¹ rozumienia wa¿nych i godnych czynów jako paraleli ludzkiego d¹¿enia
do wiêtoci jest np. intuicja wyra¿ona przez w. Jakuba Aposto³a. Mówi on
wprawdzie o nierozerwalnym zwi¹zku miêdzy czynami cz³owieka a ludzk¹
wiar¹, ale wydaje siê, ¿e nie bêdzie zbytnim nadu¿yciem intelektualnym wstawienie w odpowiednie miejsca zamiast s³owa wiara wiêtoæ. W Licie w.
Jakuba Aposto³a czytamy m.in.: Jaki z tego po¿ytek, bracia moi, skoro kto
bêdzie utrzymywa³, ¿e wierzy [jest wiêty  Z.K.], a nie bêdzie spe³nia³ uczynków? [...] Jeli na przyk³ad brat lub siostra nie maj¹ odzienia lub brak im
codziennego chleba, a kto z was powie im: »Idcie w pokoju, ogrzejcie siê
i najedzcie do syta!«  a nie da im tego, czego koniecznie potrzebuj¹ dla cia³a
 to na co siê to przyda? Tak te¿ i wiara [wiêtoæ] jeli nie by³aby po³¹czona
z uczynkami, martwa jest sama w sobie. [...] Chcesz za zrozumieæ, nierozumny
cz³owieku, ¿e wiara [wiêtoæ] bez uczynków jest bezowocna? Czy Abraham,
ojciec nasz, nie z powodu uczynków zosta³ usprawiedliwiony, kiedy »z³o¿y³ syna
Izaaka na o³tarzu ofiarnym«? Widzisz, ¿e wiara [wiêtoæ] wspó³dzia³a z jego
uczynkami i przez uczynki sta³a siê doskona³a. [...] Podobnie te¿ nierz¹dnica
Rachab, która przyjê³a wys³anników i inn¹ drog¹ odprawi³a ich, czy nie dost¹pi³a usprawiedliwienia na podstawie swoich uczynków? Tak jaki cia³o bez ducha
jest martwe, tak te¿ jest martwa wiara [wiêtoæ] bez uczynków (Jk 2,14-26).
I po trzecie, czasoch³onne i wymagaj¹ce wytrwa³ego wysi³ku d¹¿enie
cz³owieka do doskona³oci (w³aciwe cz³owiekowi wiêtemu) wi¹¿e siê z ludzk¹ wytrwa³oci¹ oraz odpornoci¹ na ró¿nego rodzaju niepowodzenia i trudnoci (charakterystyki cz³owieka mê¿nego). wiêtoæ zwykle jest w przypadku
konkretnego cz³owieka doæ odleg³¹ do zrealizowania rzeczywistoci¹. Ponadto cz³owiek, bêd¹c istot¹ ze swej natury niedoskona³¹, czêsto dowiadcza klêsk
czy te¿ znu¿enia w d¹¿eniu do doskona³oci. Cz³owiek w d¹¿eniu do wiêtoci
musi wiêc byæ wytrwa³y i odporny na pojawiaj¹ce siê na tej drodze ró¿nego
rodzaju niepomylnoci oraz problemy31. Zajmuj¹cym zobrazowaniem mo¿e
31 Trafnie zauwa¿a wspó³czesny polski etyk Ryszard Moñ: Do tego, aby co osi¹gn¹æ
[w szczególnoci, by staæ siê cz³owiekiem doskona³ym  Z.K.], potrzebna jest cnota mêstwa (odwagi),
która pozwala na urzeczywistnienie tego, co jest mo¿liwe w czasie przesz³ym, ale jednoczenie bywa
bardzo trudne w realizacji. Ci¹gle bowiem grozi nam chêæ cofniêcia siê do tego, co ju¿ by³o, gdy¿ to
wydaje nam siê lepsze, jako ¿e ju¿ jest. Oczekiwanie na co, co ma nadejæ, mo¿e przybraæ charakter
pasywny. Pozwalamy wtedy rzeczom byæ takimi, jakie siê wydarz¹. Je¿eli za podejmiemy wspó³pracê
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tu byæ Heideggerowska idea ró¿nicy miêdzy byciem ludzkiego jestestwa (Dasein) sob¹ a jego upadkiem w siê. Wed³ug Martina Heideggera ludzkie
jestestwo odkrywa siebie jako niepowtarzalny podmiot, którego sensem istnienia w wiecie jest zrealizowanie siebie jako cz³owieka. W obliczu nieuchronnoci mierci ujawnia siê cz³owiekowi prawda, ¿e powinien wiadomie prze¿ywaæ w³asne istnienie jako co indywidualnego i niepowtarzalnego, czyli
winien staæ siê sob¹. Poszczególny cz³owiek, podejmuj¹c próbê stania siê
sob¹, nieustannie napotyka jednak na ró¿ne trudnoci, które sprowadzaj¹ siê
do pokusy ¿ycia przeciêtnego czy te¿ nawet moralnie miernego (chodzi tu
m.in. o uleganie przez cz³owieka lansowanym w danym spo³eczeñstwie modelom ¿ycia, które nie zawsze s¹ godne cz³owieka). Zdaniem niemieckiego myliciela cz³owiek, ulegaj¹c owym pokusom, upada w siê, tzn. nie prze¿ywa
w³asnego istnienia jako czego niepowtarzalnego i nie odnajduje siebie, ale
zatraca siebie w czym, co zwykle okrela siê mianem opinii publicznej.
Próbuj¹c staæ siê sob¹ (co mo¿na by na potrzeby niniejszych rozwa¿añ zinterpretowaæ jako d¹¿enie do wiêtoci), cz³owiek musi niejako stale toczyæ
walkê z owymi pokusami upadania w siê32.

Podsumowanie
W wietle przeprowadzonych rozwa¿añ mo¿na powiedzieæ, ¿e cz³owiek
nie mo¿e byæ uznany za d¹¿¹cego do wiêtoci (doskona³oci), jeli równoczenie nie kszta³tuje w sobie cnoty mêstwa. Cierpliwoæ, wytrwa³oæ i ufnoæ
w stawianiu oporu z³u, a tak¿e d³ugomylnoæ i wielkodusznoæ w d¹¿eniu do
prawdy, dobra i piêkna, które istotnie znamionuj¹ cz³owieka mê¿nego, przynale¿¹ równie¿ do zestawu znacz¹cych cech, które winien mieæ cz³owiek d¹¿¹cy
do doskona³oci. Z procesem uwalniania siê cz³owieka od wszelkiej niedoskona³oci i d¹¿enia do zjednoczenia z boskim Ty jest powi¹zane kszta³towanie
w sobie przez tego¿ cz³owieka cnoty mêstwa.
W niniejszym artykule nie wyczerpano wszystkich aspektów podjêtej
problematyki, bowiem jak¿e interesuj¹co przedstawia siê kolejne pytanie: Czy
mêstwo musi koniecznie poprzedzaæ wiêtoæ? Skoro mêstwo i wiêtoæ generuj¹ i domagaj¹ siê zbie¿nych postaw, które je istotnie charakteryzuj¹, to warto
z up³ywaj¹cym czasem, to grozi nam niebezpieczeñstwo, ¿e ogarnie nas zbytni entuzjazm lub wielkie
przygnêbienie [czyli inaczej dwa wielce niepo¿¹dane w ludzkim ¿yciu ekstremalne zachowania: brawura
i tchórzostwo, miêdzy którymi gdzie porodku znajduje siê postawa w³aciwa  mêstwo  Z.K.]
(Warto czy nale¿y? Studium na temat istoty i róde³ normatywnoci, Warszawa 2011, s. 419420).
32 Zob. M. Heidegger, Bycie i czas, prze³. B. Baran, Warszawa 2010, s. 158179.
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by postawiæ hipotezê badawcz¹, ¿e mêstwo (z ludzkiej perspektywy) odgrywa
konstytutywn¹ rolê, tzn. jest niezbêdnym (od strony cz³owieka) elementem
w procesie ludzkiego d¹¿enia do wiêtoci. Aby zmierzyæ siê z postawion¹ hipotez¹, trzeba bêdzie dokonaæ gruntownej analizy mêstwa w kontekcie pozosta³ych cnót naturalnych oraz cnót teologicznych. Nieodzowna bêdzie tak¿e analiza roli rzeczywistoci nadprzyrodzonej w procesie doskonalenia siê cz³owieka.
Tego typu analizy i próba odpowiedzi na postawione wy¿ej pytanie znacznie
wykraczaj¹ poza ramy wyznaczone takim artyku³om, jak niniejszy, a mog³yby
z³o¿yæ siê na interesuj¹c¹ monografiê.

COURAGE AND HOLINESS
(SUMMARY)

In the article, the author of Courage and Holiness, inspired by the theme of the X Popes
Day, Courage of holiness, which was celebrated in Poland on 10 October 2010, analyzes the
relationship between the virtue of courage and holiness. The first part of the discussion the virtue
of fortitude is analyzed. It has been shown to be patient, persistent and confident to resist evil and
generous pursuit of truth, goodness and beauty. Part Two is devoted to a reflection on holiness,
which appears as a value to which man realizes in striving for perfection. As indicated in the last
part of peoples attitudes, in which the virtue of courage and human desire for perfection coincide
with each other. On the basis of this analysis, the author comes to the conclusion that the process
of human striving for holiness is linked to the development of the human virtues of courage.

MUT UND HEILIGKEIT
(ZUSAMMENFASSUNG)

Bei dem Artikel Mut und Heiligkeit ließ sich der Autor vom Motto des Zehnten Papstages
Mut und Heiligkeit, der in Polen am 10. Oktober 2010 gefeiert wurde, inspirieren und versucht,
die Beziehung zwischen der Tugend des Mutes und der Heiligkeit zu bestimmen. Im ersten Teil
der Diskussion analysiert der Autor die Tugend der Tapferkeit. Diese zeigt sich als geduldiger,
ausdauernder und zuversichtlicher Wiederstand gegenüber dem Bösen sowie als großmütiges Streben nach Wahrheit, Gutem und Schönem. Der zweite Teil stellt eine Reflexion über die Heiligkeit
dar. Im Hinblick auf die durchgeführten Untersuchungen lässt sie sich als Wert beschreiben,
dender Mensch in seinem Streben nach Perfektion umsetzt. Die Tugend des Mutes und die Sehnsucht der Menschen nach Perfektion sind miteinander verbunden. Der Autor kommt zu dem
Schluss, dass der Prozess des menschlichen Strebens nach Heiligkeit für die Entwicklung der
menschlichen Tugenden überaus bedeutsam ist.

