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Kultura Życia 

Kultura życia powstaje wraz z wrażliwością na życie. Trzeba to podkreślić zwłaszcza wtedy, 
kiedy mówimy o „obronie życia”, kiedy zachęcamy wręcz do „walki” o życie nienarodzonych. 
Chodzi o to, by walcząc o życie przypadkiem nie stracić wrażliwości na samo życie. Można 
walczyć przez budowanie „kultury życia” (zło dobrem zwyciężaj). 

Doświadczenie przynosi wielorakie przykłady zwycięstwa życia. Weźmy choćby przedziwną 
władzę, jaką zyskuje kobieta, która poczuje w sobie ruchy rozwijającego się dziecka. Od tego 
momentu nie tylko „wie”, że jest matka, ale przeżywa ten fakt. To przeżycie pozwala jej 
powiedzieć „nie” na wszelkie uzurpacje wobec życia, na wszelkie oferty „pomocy”! Wydaje się, 
że to samo „życie” upomniało się o siebie. Dokonało się to „poprzez” kobiecą wrażliwość.  

Jeśli stwierdzamy, że kobieta uzyskuje tu władzę, to jest to „władza wartości”, czyli swoista 
moc, z jaką wartość życia pociąga ku sobie. Odkrywamy to przedziwne „działanie wartości” we 
wzruszeniu: 

Wzruszenia, - pisze K. Wojtyła - czyli z łac. "emocje", są czymś odrębnym, różnym od wrażeń. 
Wzruszenie to także reakcja zmysłowa na jakiś przedmiot, jednakże treść tej reakcji różni się od 
treści wrażeniowej. W treści zrażenia zostaje odbity obraz przedmiotu, we wzruszeniu natomiast 
przeżywamy jakąś jego wartość 

Warto przyjrzeć się temu zjawisku, gdyż zarysowuje się tu jakaś strategia pozytywnej obrony 
życia. Jest to potrzebne zwłaszcza dziś, kiedy zalewa nas nadmiar „wrażeń”. Najczęściej - 
lekarstwem na jedno wrażenie czyni się inne wrażenie, nowe, zwykle mocniejsze. Nie tędy 
jednak wiedzie droga do ludzkiego serca. Do serca trzeba docierać „z drugiej strony”, czyli od 
strony wzruszenia! 

A. Wychowanie przez wartość życia 

Powiedzieć, że życie ma wartość – to za mało. Życie działa swą wartością, tworząc kulturę. Tak, 
jak ziarno zasiewa się w glebę, tak wartość kiełkuje w świadomości osoby: 

Kiedy wrażenie łączy się ze wzruszeniem, wówczas przedmiot jednego i drugiego wyraźniej 
wciska się w świadomość człowieka i zarysowuje się w niej. Zarysowuje się bowiem wtedy w 
świadomości nie tylko obraz, ale także wartość przedmiotu, a świadomość poznawcza w związku 
z tym nabiera jakby barwy emocjonalnej. Powstaje intensywniejsze przeżycie, dzięki któremu 
sam przedmiot staje się dla podmiotu czymś bardziej ważnym (Miłość i odpowiedzialność, 94) 

Wpływ wartości nie ogranicza się zatem do sfery emocji; wartość ogarnia ludzką świadomość. 
Dlatego w swej głębszej warstwie znaczeniowej pojęcie kultury wiąże się wręcz z „kultem”, 
rozumianym jako cześć oddawana Bogu (czy tez bóstwom, przed objawieniem się samego 
Boga). Znamienne przy tym, że kult - i kultura, jaka pojawia się wraz z kultem - są to zjawiska 
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spontaniczne, tak jak spontaniczne są emocje, lecz od emocji trwalsze. Zwykle są też 
wstrząsające! Greckie pojęcie kultu zbliża się do pojęcia płaczu, lamentu, oraz do przeżycia 
„numinosum”, czyli budzącej trwogę tajemnicy. W obliczu tajemnicy cała psychika, cała ludzka 
wrażliwość, doznaje wstrząsu. Taki oczyszczający wstrząs psychiki w obliczu tajemnicy - to 
wzruszenie. Czasem wstrząs taki jest nie tylko oczyszcza, lecz wręcz budzi do życia. 

Jest to nieporównywalna z niczym „praca wartości”, z której czerpie, jak ze źródła, wszelka 
kultura. Pojęcie „kultury” w językach łacińskich oznacza bowiem „uprawę” i zbliża się w swoim 
znaczeniu do pojęcia wychowania. W tym właśnie sensie – kultura wychowuje. Wychowuje - o 
ile budzi wrażliwość, o ile ją wręcz tworzy! Dlatego kultura nie może powstawać poza 
przeżyciem wartości. Należy zatem robić wszystko, aby przeżycie wartości było możliwe. Jest to 
problem, który sięga w obręb etyki, jako nauki o wartościach, jak i do psychologii, która bada 
wspomniane przeżycia. Trzeba się bowiem zastanowić, „czy” dana wartość powinna stać się 
celem działania, a następnie – w jakim procesie wychowania tym celem ma się stawać?  

B. Między siłą wrażenia a wartością 

To, co dla osoby jest ważne, powinno też stawać się jasne, czyli wiązać się z treścią wrażeń. 
Czasem jednak wywiązuje się swoista walka między wrażeniem, a wzruszeniem. Wydaje się, 
jakby wrażenia miały bronić przed wzruszeniem. Stąd taka popularność tego wszystkiego, co 
mocno „wraża się” w zmysły, tego, co przynosi zmysłom przyjemność. Lecz dlaczego tak 
wzbraniamy się przed wzruszeniem?  

Świat emocji to świat niejasnych przeczuć. Funkcją emocji jest przybliżyć dobro i zło; "człowiek 
dzięki swoim emocjom przeczuwa dobro i przewiduje zło" (Katechizm, 1771). Przeczuwamy, że 
za przeżyciem wzruszenia kryją się jakieś głębsze tajemnice. Wraz z tym rodzi się obawa. 

W pierwszym rzędzie wzrusza nas głęboko tajemnica śmierci, za którą przewidujemy zło. Stąd 
nasze słowo „tren”, czyli „opłakiwanie” kogoś w misterium śmierci. W teatrze greckim 
przeżycie litości i trwogi ma doprowadzić do „oczyszczenia” (czyli katharsis). Jest to ogromnie 
ważne, gdyż greckie „katharsis” było odreagowaniem tej „martwoty”, jaką powoduje lęk. 
Człowiekowi nigdy nie brakowało okazji do przeżycia strachu i lęku, lecz strach nie buduje 
kultury, lecz ją raczej rujnuje. Ludzkie przeżycie śmierci nie sprowadza się do strachu, jest 
bowiem przeniknięte refleksją. „To budzi nasz lęk – pisze Arystoteles -, co powoduje naszą 
litość, gdy spotyka lub ma spotkać innych". Tragedia ogląda na scenie – budzi litość, zaś śmierć, 
która zagraża nam w życiu – budzi lęk i struchlenie. Na zło nasza psychika reaguje odrazą i 
wstrętem, którym towarzyszy rozpacz i lęk. 

Bojaźń przed złem wywołuje nienawiść, wstręt i lęk przed złem przyszłym. Bojaźń ta kończy się 
smutkiem z powodu istniejącego zła lub gniewem, który się mu sprzeciwia (Katechizm, 1765) 

Głęboki smutek zmierza w stronę depresji. Lecz jest to tylko jedna strona naszej emotywności 
(czyli zdolności do powstawania emocji). Z drugiej strony mamy upodobanie do dobra: 



 3

Najbardziej podstawowym uczuciem jest miłość spowodowana upodobaniem do dobra. Miłość 
wywołuje pragnie nieobecnego dobra i nadzieję na jego uzyskanie. Pragnienie to kończy się 
przyjemnością i radością z posiadanego dobra (Katechizm, 1765) 

Choć śmierć jest bardziej namacalna w swym zewnętrznym przejawie, to również życie jest 
tajemnicą. Tajemnicą jest dusza, jako źródło i zasada życia. Życie ujawnia się, wypływa z tego 
tajemniczego źródła. Wraz z procesem życia - „przeczuwane dobro” urzeczywistnia się, 
obserwujemy jego rozmaite przejawy, lecz sama tajemnica jest trudna do objęcia i do... pojęcia! 
W pierwszym rzędzie ją przeżywamy, a następnie dopiero rozumiemy. 

C. Zagrożenia wartości 

Obserwujemy przerost techniki budzenia wrażeń, ze szkodą dla kultury. Wiąże się to z brakiem 
kontaktu z tajemnicą, a nawet z ucieczką od tego, co transcendentne. Na gruncie naukowym np. 
„nie wypada” zajmować się poznawaniem tajemnicy duszy, stało się to niemodne. W ten sposób 
trywializuje się śmierć i trywializuje się życie. Współczesna gazeta ogłosiłaby: „zginął brat 
Antygony”, a „tajemnicze” okoliczności śmierci nie kryją tajemnicy śmierci, lecz skrywają 
jedynie sprawców. Jakże to bolesne spłycenie! Antygona drży przecież o brata; nie przestał on 
dla niej istnieć... 

To w istocie misterium. Przeżywanie śmierci, a także przeżywanie życia, wskazują na to, że akty 
psychiczne są intencjonalne. Oznacza to, że mówią o „czymś”, że są na czymś ufundowane. Czy 
tylko na tym, co dostępne oczom? Zwłoki człowieka mogą budzić strach, jak w kiepskim 
dreszczowcu, lecz wiara pozwala przeżyć misterium śmierci. Nie można jednak skupiać uwagi 
na rozlanej krwi i podniecać się „techniką” zbrodni! W teatrze antycznym z zasady tego nie 
pokazywano! Nie przypadkowo pojęcie „misterium” ma w swej genezie również treść: 
„zamykania oczu”. Stąd mędrzec grecki był przedstawiany jako ślepiec; nie widząc tego, co 
powierzchowne i zjawiskowe – łatwiej ujmował istotę i zbliżał się do tajemnicy... 

Zwróćmy uwagę, że utrata zdolności wzruszenia powoduje jakieś rozgorączkowanie. Nie dziwi 
zatem, że źródłosłów pojęcia „misterium” oznaczał również „uciszyć się”, „uspokoić się”. 
Człowiek spokojny przymyka oczy. Wzruszenie jest swoistym zmysłem transcendencji, pozwala 
na przekroczenie tego, co konkretne, w stronę wartości i przez to przynosi uspokojenie.  

Tak jak misterium śmierci wybiega poza „mary”, tak uczestnictwo w misterium życia uprzedza 
przejawy życia. Czy jesteśmy w gorszej sytuacji, niż Apostoł, który pisał o tym, „co ujrzeliśmy i 
ręce nasze obmacały, o Słowie życia; i życie uczyniło się widocznym, i zobaczyliśmy i 
zaświadczamy i oznajmiamy wam życie wieczne” (1 J 1, 1-2)? 

Refleksja nad duszą nie jest tylko czystą teorią, czyli „widzeniem” duchowym, boć słowo 
„teoria” oznacza „widzieć”! To „widzenie” jest bardzo „namacalne”. Życie posiada bowiem 
swoje przejawy, przez które „czyni się widocznym”. Takim przejawem jest choćby „rytm 
płodności” małżonków. W tym tajemnym prawie natury przejawia się przecież sam 
Prawodawca! Pojawia się jako pragnienie, niejasne „przeczucie”, jeszcze zanim matka poczuje 
pierwsze ruchy swego dzieciątka! 
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Niestety – przeczucie wymaga objaśnienia. Jest jak sen, który niesie przesłanie. Choć bowiem 
jest naszym przeżyciem, często go nie rozumiemy. Potrzeba potwierdzenia, że to właśnie „życie 
uczyniło się widocznym”, że „zobaczyliśmy” życie, i że „zaświadczamy” o nim.  

Dziś pojawia się wielu objaśniaczy tego przeczucia, którzy tendencyjnie powodują, że wielu 
małżonków raczej „przewiduje zło” w związku ze swą naturą, i w ogóle nie zbliża się w 
kierunku kontemplacji misterium życia. Wielu lekarzy umacnia lęki pacjentów, by uzależnić ich 
od siebie, co widoczne jest zwłaszcza w dziedzinie prokreacji. A przecież - zwłaszcza w tej 
dziedzinie - sama „natura leczy”, a lekarz „kuruje”; trzeba tylko dać przemówić wzruszeniu. Czy 
jednak lekarz zechce być służebny wobec natury? 

Tymczasem wszyscy pragniemy kultury życia. Kultura życia nie sprowadza się do techniki 
kontrolującej przejawy życia. Technika chce kontrolować i przez to panować, zaś kultura rodzi 
się z czci, jaką żywimy dla życia.  

Z naszej praktyki wiemy, że małżonkowie, którzy zaczęli odczytywać swój rytm płodności, 
doznają przedziwnej przemiany psychicznej. Bez wątpienia jest to również jakieś „katharsis”, 
czyli obudzenie się i oczyszczenie! Przystępując do tajemnicy - „otrząsają się” ze swego 
rozgorączkowania i... ze swego lęku. Dostępują zaś swoistego „sakramentu”, czyli spotkania z 
Bogiem w tajnikach swej natury. Spotkanie to wywołuje metamorfozę dwoistą. Z jednej strony: 
dochodzi do zharmonizowania funkcji organizmu, które są rozstrajane przez bardziej lub mniej 
świadome lęki. Samoczynnie zanikają rozmaite dysfunkcje, przemęczenia, itd. Z drugiej zaś 
strony – niejasne emocjonalne przeczucia zostają zobiektywizowane, czyli stają się jaśniejsze. 
Życie uczuciowe nabiera swej treści i pojawia się przeżycie sensu.  

W sposób jakże widoczny brak kontemplacji tajemnicy życia mści się na naszym pokoleniu, na 
naszej spłyconej jakże „kulturze” (która - czy jest dalej kulturą?). Nieuświadomione pragnienie 
sacrum ujawnia się jako podatność na wszelkiego rodzaju zabobony, jako skłonność do działań 
sekcarskich, itd. Rozwija się gnoza, czyli wiedza „tajemna”. Tymczasem wiedza, poza 
tajemnicą, nigdy nie jest tajemna! Może być tajemnie rozdawana, lecz czy może być tajemnicą 
poza... tajemnicą?! Staje się zdumiewająco trywialna, jak każda ideologia, która początkowo 
podnieca, ale nie gasi pragnienia życia. W ten sposób sami się przekonujemy, że skosztowano 
owocu z drzewa poznania, ale nie z drzewa życia! Czyż może bowiem powstać jakikolwiek 
głębszy sens, kiedy nie ma w nim treści życia? 


