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Zaczerpnijmy czystości 

 

Żyjemy w czasach, w których coraz bardziej pragniemy czystości. Pragniemy zaczerpnąć 

czystej wody  ze  źródła  i  pragniemy  zaczerpnąć  świeżego  powietrza. Dlatego  szukamy 

klimatu  czystości. Nie  inaczej  jest  z  czystością mentalną.  Szukamy  jasności myśli.  Z  tą 

również  intencją  spotykamy  się,  aby  zastanowić  się  nad  stanem  naszych  „serc”,  by 

zastanowić się, na czym polega czystość serca. Chodzi o jasne spojrzenie na nasze życie 

wewnętrzne. 

Czystość w ujęciu K. Wojtyły 

K. Wojtyła poświęcił  znaczną  część  swej  znanej pracy pt.  "Miłość  i odpowiedzialność" 

analizie czystości. Wyznacza jej w swych rozważaniach nieprzypadkowe miejsce i rolę. W 

pierwszej  części pt  „Osoba  a  popęd”  analizuje  relację  tego,  co duchowe, do  tego,  co 

naturalne,  a  innymi  słowy:  popędowe.  Nie  ma  między  tymi  aspektami  naszego 

człowieczeństwa  sprzeczności,  choć…  powstaje  duże  napięcie.  Dlaczego?  Popęd  to 

konieczne dążenie do spełnienia, które oddaje słowo „muszę”. Zaś osoba dąży do tego 

samego  celu,  ale  dąży  do  niego  inaczej,  tj.  w  sposób  wolny. Właśnie  ten  „sposób” 

osiągania  celów  nazywamy  „kulturą”.  I  stąd  powstaje  napięcie  między  „naturą”,  a 

„kulturą”. Można  kupić  kawałek  kiełbasy  i  „zjeść  na miejscu”,  a można  przygotować 

wyrafinowany posiłek. 

W odniesieniu do seksualności pojawia się zaskakujące stwierdzenie: „Nie można żadną 

miarą mniemać,  że  popęd  seksualny,  który ma  swoją własną  celowość w  człowieku, 

celowość z góry określoną, niezależną od woli i samostanowienia człowieka, jest czymś, 

co znajduje się poniżej osoby  i poniżej miłości. Celem właściwym popędu  jest  istnienie 

gatunku  Homo  sapiens,  jego  przedłużenie,  procreatio,  a  miłość  osób,  mężczyzny  i 
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kobiety, kształtuje się w obrębie tej celowości, niejako w jej łożysku, kształtując się jakby 

z tego tworzywa, którego popęd dostarcza.”1  

Stąd  druga  część  ma  tytuł  „Osoba  a  miłość”.  Chodzi  o  to,  JAK  energie  popędowe 

spożytkować  na  sposób  osobowy.  Potrzebne  jest  do  tego  –  podpowiada  autor  – 

dojrzewanie miłości: miłość  jako  pożądanie  zamienia  się w miłość  życzliwości  (jest  to 

tzw.  miłość  erotyczna).  Potem  mamy  problem  wzajemności  (kłótnia  o  to,  kto  jest 

bardziej  życzliwy!).  Następnie  przyjaźń,  a  w  końcu  dojrzewa  miłość  oblubieńcza. 

Dojrzewa, pod warunkiem,  że energie popędowe nie  zostały wcześniej  zużyte. Kto  się 

chce doczekać dojrzałego owocu, nie może zerwać niedojrzałego… 

Miłość  oblubieńcza  jest  miłością  „osób”.  Chyba  najdoskonalej  –  bo  najkrócej  – 

scharakteryzował  ją  św.  Paweł  (1  Kor  13,4),  pisząc:  ‘o  agape  makrothymei,  co 

tłumaczymy „miłość (agape) jest makro‐thymią, czyli jest żądzą na skalę „makro”! Jaki to 

tajemniczy zwrot: duchowe… pożądanie! 

Do  czego  można  to  porównać?  Do  elektrowni  atomowej.  Można  energię  atomu 

zdetonować w postaci bomby,  a można  tą  samą energię wyzwolić w postaci  reaktora 

atomowego.  Osoba  może  sterować  procesem  uwalniania  energii,  można  ta  energię 

spożytkować.  I  to  jest  zadanie…  czystości! Stąd  trzecia  część pracy ma  tytuł  „Osoba  a 

czystość” Czym jest czystość? – Właśnie umiejętnością!!! Pewną duchową technologią.  

Technologia, o której mowa,  jest pewną zaawansowaną postacią wstrzemięźliwości. Bo 

przecież nie chodzi o to, aby nie chcieć energii popędowej, ale o to, aby ją spożytkować 

umiejętnie. Jest to nie tylko jakaś technika, ale i sztuka. 

W  swojej  kolejnej  pracy,  której  przedmiotem  jest miłość,  pt.  "Mężczyzna  i  niewiastą 

stworzył ich", mamy bardzo czytelne przybliżenie tej sztuki. Jan Paweł II rozwija myśl św. 

Pawła (również znawcy miłości!) zawartą w 1 Tes 4, 3 i nn.: „To bowiem jest wolą Boga: 

uświęcenie wasze, by powstrzymywać  się wy od nierządu, by umieć  każdy  z was  [ by 

każdy  umiał]  swoje  naczynie  nabywać  w  uświęceniu  i  szacunku,  nie  w  namiętności 

pożądania  tak_jak  i  poganie  nie  znający  Boga  (...)  Nie  powołał  nas  bowiem  Bóg  do 

nieczystości,  ale  na  uświęcenie.”  Komentuje:  „Czystość  wyraża  się  tym,  że  człowiek 

                                                       

1 str. 51 
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>umie utrzymać własne  ciało w  świętości  i we  czci,  a nie w pożądliwej namiętności<. 

Każde  słowo  posiada w  tym  sformułowaniu  swoje  znaczenie  i  zasługuje  na właściwy 

komentarz.  A  wiec  przede  wszystkim  –  czystość  jest  „umiejętnością”,  czyli  w 

tradycyjnym  języku  antropologii  i  etyki:  sprawnością.  I  w  tym  znaczeniu:  cnotą.  (...) 

Chodzi  tutaj  o  umiejętność  praktyczną,  uzdalniającą  do  działania w  pewien  sposób  i 

równocześnie do  niedziałania w  sposób  temu  przeciwny. Aby być  taką umiejętnością, 

czyli sprawnością, czystość musi być zakorzeniona oczywiście w woli, w samej podstawie 

ludzkiego chcenia i świadomego działania.” (str. 126) 

ciało: reakcje

Eros Psyche
zmysły emocje

Mars Wenus

rozum wola Caritas (agape)

ŻĄDZA

PRAGNIENIE

CHCENIE

 

Zatem wola  jest  tajemnicą  sukcesu. Sięgnijmy do psychologii woli. Trzeba wiedzieć,  że 

ludzkie pożądania dzielą się na trzy: 

‐ pożądanie ciała:      gr. thymia    po polsku „żądza” 

‐ pożądanie zmysłowe:     epi‐thymia    „pragnienie” 

‐ pożądanie duchowe:    makrothymia    „chcenie” 

Jeśli wszystkie ludzkie dynamizmy są zintegrowane, to mamy potrójny „zestrój”: 

‐  reakcje  ciała  są  zintegrowane  z  emocjami,  powstają  popędy.  Stoją  one  na  straży 

spełnienia, ale w określonej sytuacji. 

‐ emocje są zintegrowane z wolą. 
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‐ idąc jeszcze wyżej: wola ludzka jest zintegrowana z wolą Bożą. 

Chodzi o to, aby chcenie „wmontowało” w siebie i „pragnienie” i „żądzę”. Nazywamy to 

technicznym  terminem  „integracja”,  czyli  scalenie.  Jest  to  scalenie  tego,  co  przed 

grzechem było całością, a potem uległo rozbiciu, czyli „dez‐integracji”. I w tym cały ból: 

piętro najniższe (żądza) ciągle ma skłonność do autonomizacji, do działania poza  ładem 

całości. To  zupełnie  tak,  jak  z procesem  rakowym: cząstka doskonale  się  rozwija, ale… 

kosztem całości, całość ginie! W interesie CAŁEGO człowieka jest integracja. 

Interesujące,  że  to  również  podkreśla  słowo  Boże.  Jak mamy  kochać  Boga?  –  Całym 

sercem, całym umysłem, całą dusza i całą mocą (Łk 10, 25). Grecki termin użyty w tekście 

można oddać jako CAŁKOWITOŚĆ. Chodzi o to, aby dysponować „kompletem” pożądań, 

tak zmysłowych, jak i duchowych. 

Jak widać  z  naszego  schematu, ważne  jest  piętro  przejściowe.  Są  to  tzw.  dynamizmy 

(siły) emocjonalne.  Życie emocjonalne układa  się albo na poziomie  zbliżonym do  ciała 

(życie  popędowe),  co  w  tradycji  wyrażano  personifikację  „Mars  –  Wenus”,  lub  na 

poziomie zbliżonym do ducha: Eros – Psyche. Stąd ważna staje się szeroka problematyka 

Erosa. 

Relacje erotyczne 

"Psychologicznie  rzecz biorąc, miłość można pojmować  jako pewną  sytuację.  Jest  to  z 

jednej  strony  sytuacja  wewnętrzna,  istniejąca  w  konkretnym  podmiocie,  w  jakiejś 

osobie,  a  równocześnie  sytuacja  pomiędzy  dwiema  osobami,  pomiędzy  kobietą  a 

mężczyzną"2 A  zatem  z  tego,  co  jest  „w”  osobie  możemy  przewidywać,  co  będzie 

„pomiędzy” osobami. Co „dzieje się” między Erosem a Psyche? 

Relacje  popędowe  opierają  się  na  emocjach. Aby wejść w  ten  świat,  trzeba  pewnego 

minimum  dobrej  psychologii.  Dostarcza  nam  jej  K.  Wojtyła  w  r.  pt.  „Analiza 

psychologiczna miłości” (str. 92). Otóż zauważą, że istnieją dwa światy emocjonalne: 

‐ świat podnieceń, które są wzbudzane przez wrażenia poznawcze, 

‐ świat wzruszeń które rodzą się w momencie doznania wartości. 

                                                       

2 K. Wojtyła, "Miłość i odpowiedzialność", str. 103. 
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Podniecenie powoduje rozbudzenie zmysłowości i miłość zmysłową (Mars). W skrajnym 

wypadku np. uzależnienie od pornografii, która  „karmi”  zmysły. Wzruszenie powoduje 

rozwój miłości uczuciowej: wewnętrzne przeżywanie (Wenus) i pasywność. Są to miłości 

jednostronne, które wymagają integracji. Ale to, co cząstkowe może być zintegrowane w 

czymś większym. Jest to wola. 

Lewis,  w  swojej  pracy  pt.  „Cztery  miłości”  zauważa,  że  miłość  erotyczna  niejako 

„wycisza” miłość pożądania. Kochankowie pragną  siebie, bycia  ze  sobą,  a nie…  swego 

ciała. „Kiedy Bóg nadchodzi (i tylko wówczas), półbogowie mogą pozostać. Pozostawieni 

sami sobie albo znikają, albo stają się demonami.” 3 

Pomiędzy Marsem  a Wenus  nie ma  nic,  co  by  ich  łączyło.  Potrzebny  jest  rozsądek . 

Wnosi go Eros, który  łączy  to, co materialne  i  to, co duchowe: „A  że  to syn Dostatku  i 

biedy, przeto mu taki los wypadł: przede wszystkim jest to wieczny biedak; daleko mu do 

delikatnych  rysów  i  do  piękności,  jak  się  niejednemu  wydaje;  niezgrabny  jest  i  jak 

potyrcze wygląda, i boso chodzi (...) ale po ojcu goni za tym, co piękne i dobre, odważny, 

zuch,  tęgi myśliwy,  zawsze  jakieś wymyśla  sposoby,  do  rozumu  dąży,  dać  sobie  radę 

potrafi, a filozofuje całe życie. (…) ani to bóg, ani człowiek.”4 

Eros może stoczyć się do poziomu Marsa, lub otworzyć na to, co duchowe. „‐A niektórzy 

mówią  ‐  powiada  [Diotyma]  ‐  że  kto  kocha,  ten  szuka  swojej  drugiej  połowy.  A  ja  ci 

mówię,  że miłość  ani  połowy  nie  szuka,  ani  całości,  jeśli  to  nie  będzie właśnie  jakieś 

dobro. Tak mój przyjacielu. Przecież człowiek rad by sobie i ręce, i nogi poobcinał, gdyby 

mu  się  zepsute wydawały  i  złe. Więc uważam,  że  człowiek niekoniecznie  to kocha,  co 

„jego własne”, chyba,  że to „jego”  jest właśnie dobre, a  inne złe. Zatem nie co  innego 

ludzie kochają, jak tylko dobro.”5 

Jeśli mówimy, że „miłość wybiega w dal”, to mamy na myśli dobro. Wtedy osiąga to, co 

jest celem małżeństwa. Cele są – jak powiada Wojtyła ‐ trzy: „przede wszystkim istnieniu 

[procreatio], następnie współżyciu mężczyzny i kobiety [mutuum adiutorium], a wreszcie 

                                                       

3 Przeciwnie niż Emerson „Kiedy półbogowie ustępują, bogowie nadchodzą”. Nie da się wytrzebić erosa, by 
zrobić miejsce dla miłości Boga. 
4 (Platon, 1993), Fajdros 203C. 
5 (Platon, 1993), Fajdros 205E, podkr. moje. 
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prawidłowemu  skierowaniu  pożądliwości  [remedium  concipiscentiae]”.(Miłość  i 

odpowiedzialność, str. 64) 

Coraz mniej pierwiastków niższych pozostaje poza wolą Boga. I na tym polega czystość, 

na skutecznym osiąganiu tego, co jest powołaniem kobiety i mężczyzny. 

Resentyment wobec czystości 

Sens czystości ujawnia się  jaśniej w relacji do  jej braku. Zdrowy rozsądek pokazuje o co 

chodzi.  „Nieczyste  zagranie” w  sporcie  oznacza  złamanie  przyjętych  reguł.  „Nieczyste 

paliwo” daje więcej dymu, niż ognia. Określenie „brudna bomba” oznacza, że masa nie 

jest  przetworzona  na  energię,  ale  substancje  promieniotwórcze  zatruwają  otoczenie. 

Nieczystość  to  jakieś  niespełnienie,  coś  nie  osiąga  swego  kresu,  bo  zawodzą  jakieś 

mechanizmy  kontroli. W  konsekwencji  tego  np.  nieczyste  reakcje  spalania węgla  czy 

innych substancji prowadzą do skażenia środowiska. 

Bardzo  podobnie  jest  w  świecie  kultury,  w  moralności.  Nieczystość  prowadzi  do 

„skażenia”  środowiska; pojawiają się zachowania, z których nikt nie  jest dumny,  raczej 

przeżywa się słabość. Już Owidiusz skarży się: „Widzę, co jest lepsze, i przyjmuję to; idę 

za tym, co gorsze” (Metamorfozy, VII, 19).  

Jednak można pójść dalej, kiedy pojawia się tzw. resentyment. 

„Resentyment  polega  na  błędnym,  wypaczonym  stosunku  do  wartości.  Jest  to  brak 

obiektywizmu w ocenie i wartościowaniu, a źródła tego leżą w słabości woli. Chodzi o to, 

że wyższa wartość domaga się większego wysiłku woli, jeśli chcemy ją osiągnąć. Aby więc 

subiektywnie  zwolnić  się od  tego wysiłku, aby przed  samym  sobą usprawiedliwić brak 

takiej  wartości,  pomniejszamy  jej  znacznie,  odmawiamy  jej  tego,  co  rzeczywiście  jej 

przysługuje, widzimy w niej wręcz jakieś zło, choć obiektywizm zobowiązuje do uznania 

dobra. Resentyment posiada, jak widać, znamienne cechy tej kardynalnej wady, jaką jest 

lenistwo. Św. Tomasz określa lenistwo jako "smutek płynący stąd, że dobro jest trudne" 

("Miłość i odpowiedzialność", str. 129). 

Jednak w  lenistwie  dobro  nazywa  się  dobrem  i  –  paradoksalnie  –  uznaje  je!  Chcę  to 

osiągnąć, ale jestem leniwy, to dla mnie za trudne, szkodliwe itd..  
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„Resentyment idzie jednak dalej: nie tylko fałszuje obraz dobra, ale deprecjonuje to, co 

powinno  zasługiwać  na  uznanie,  aby  człowiek  nie  musiał  podciągać  siebie  do 

prawdziwego  dobra,  aby  mógł  „bezpiecznie”  uznawać  za  dobro  tylko  to,  co  jemu 

odpowiada,  co  dla  niego  wygodne.  Resentyment  mieści  się  w  mentalności 

subiektywistycznej:  przyjemność  zastępuje  tu  nadrzędną  wartość.”  ("Miłość  i 

odpowiedzialność", str. 130).  

Szerzenie resentymentów zwalnia z wysiłku. 

Przykładem  tego  niech  będzie  tekst  publicysty,  który  mieni  się  być  katolickim,  ale 

wyraźnie zniekształca to, co zasługuje na uznanie. Chodzi o tekst pana A. Sporniaka, jaki 

pojawił się w Internecie, pt. „Czy chrześcijaństwo otruło erosa?”. 

Autor  staje  w  obronie  „pożądania”.  I  nie  szlachetnego  duchowego  pożądania 

doskonałości,  ale  namiętnego  pożądania  ciała.  Deprecjonuje  tradycję  katolicką  i 

nauczanie ostatnich papieży, Jana Pawła II  i Benedykta XVI. Proponuje, aby odwołać się 

do współczesnej nauki i uwolnić z ograniczeń zbyt wychowanego przez tradycję erosa.  

Wg Sporniaka „dzisiaj mierzi nas rozpatrywanie problemów seksualnych w kategoriach 

etycznych: pojęcie cnoty umiarkowania (Arystoteles, św. Tomasz) zastąpiliśmy pojęciem 

inteligencji  erotycznej”.  Kogo  mierzi?  Kto  zastąpił?  (Więcej  na  ten  temat  w  tekście 

Jarosiewicz „Niebo dla erosa”) 

Aby krótko ustosunkować  się do  tego  rodzaju  tekstów  trzeba powiedzieć następująco. 

Najpierw przyjmuje się założenie, że kościół ma coś przeciwko przyjemności seksualnej. 

Potem trąbi się o tym, że zakochanym ta przyjemność należy się. A w końcu stawia się 

pod pręgierz kościół,  jako  instytucję, która małżonkom  to dobro  zabiera, bo: „zatruwa 

erosa”. 

Każdy z tych kroków jest błędny. Po pierwsze – kościół nie ma nic przeciw przyjemności. 

Natomiast  ostrzega  przed  przyjemnością  poza  zdrowym  rozsądkiem  i  zasadami 

moralnymi. Ale czy tylko kościół? Zobaczmy, co pisze Platon: 

„Zważyć  potrzeba,  że  w  każdym  z  nas  dwie  jakieś  mieszkają  istoty,  władczynie  i 

przewodniczki,  za  którymi  idziemy w  tę  lub  inną  stronę.  Jedna  z  nich, wrodzona,  to 

pragnienie rozkoszy; druga to nabyty rozsądek, który się do tego zwraca, co najlepsze. I 

czasem się  te potęgi w nas zgadzają, a bywa,  że się różnią.  I raz  jedna z nich, a  innym 
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razem  druga  panuje.  Władza  rozsądku,  który  argumentami  prowadzi  do  tego,  co 

najlepsze,  i panuje,  to  „władza nad  sobą”,  a pierwiastek pragnienia,  który bezmyślnie 

ciągnie nas do rozkoszy i opanowuje, to „buta”. (...) Ta żądza, która bezmyślnie rozsądek 

nasz  opanowuje,  rozsądek,  mający  na  celu  to,  co  słuszne,  a  sama  nas  wiedzie  do 

rozkoszy,  jaką  piękność  daje,  żądza,  którą  pokrewne  jej  pragnienia  do  piękna  ciał 

popędzają,  ta  żądza,  ten  pęd  zwycięski  od  swej  potęgi  popędem  miłosnym  się 

zwie”(Fajdros 237 E) 

Ostrzeżenie  nie  dotyczy  tylko  zachcianek miłosnych.  Picie  bez  rozsądku  prowadzi  do 

nałogu, jedzenie do otyłości itd. 

Czy kościół zabiera przyjemność seksualną małżonkom? Przeciwnie: rezerwuje tylko dla 

nich! I rezerwuje  ją w najlepszym wydaniu. Jest to bowiem powszechna obserwacja, że 

osoby, które ulegają  swoim pożądaniom poza  zasadami  i bez panowania  sobie… coraz 

słabiej doświadczają przyjemności!! To dlatego każdy nałóg krzyczy: „więcej!” Po trzecie 

w końcu  trzeba się zapytać,  jakie motywy ma publicysta katolicki, który  tak napiętnuje 

kościół?  

Niebo otwarte dla erosa 

Tymczasem chrześcijańska miłość agape (łac. Caritas) otwarła niebo dla erosa. To, co on 

tylko przeczuwał, stało się dlań dostępne. Stało się to, czego pragnął już Platon. W Uczcie 

opisuje on kres pragnienia doskonałości,  jest  to widzenie dobra. Kiedy się eros rozwija 

„… końca drogi miłości dobiega. I nagle mu się cud odsłania: piękno samo w sobie, ona 

samo w swej  istocie.  (…) piękno samo w sobie niezmienne  i wieczne, a wszystkie  inne 

przedmioty piękne w nim uczestniczą jakoś w ten sposób, że podczas gdy one powstają i 

giną, ono ani się pełniejszym nie staje, ani go żadna w ogóle zmiana nie dotyka”6 

Św. Jan wyrazi to następująco: 1 J 4, 12: „Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się 

wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.” 

Bóg nie jest ideą platońską, ale rzeczywistością, w której uczestniczymy jeśli miłujemy się 

wzajemnie,  jeśli  nasza miłość  dojrzewa. Warunkiem  dojrzewania  jest  zdrowa  natura, 

otwarta na światło i zdolna do dążenia do dobra. Natura czysta. 

                                                       

6 Platon, Dialogi, Uczta, 211. 


