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PUNKTY WIDZENIA

FELIETONY IRENY M. BANET

JAK DOBRO MO¯E
ZMIENIÆ SIÊ W Z£O
a ogó³ jest tak, ¿e wszystko co naturalne jest dobre, a gdy zostaje zmienione - nie
jest ju¿ wtedy naturalne i nie jest dobre. I tak jest równie¿ z danymi nam przez Boga
uczuciami, których mamy piêæ:
MI£OŒÆ - ta bezwarunkowa,
LÊK - uczucie lêku przed niespodziewanym ha³asem i lêk przestrzeni,
¯AL - objawiaj¹cy siê p³aczem i smutkiem,
ZAZDROŒÆ - powoduj¹ca d¹¿enie do ulepszeñ w ró¿nych okolicznoœciach
GNIEW - trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ pó³ minuty, pomagaj¹cy w odpowiednim momencie
powiedzieæ NIE.

N

Niestety wszystkie te dane nam naturalne uczucia tak sobie przekszta³camy, ¿e staj¹
siê z³e. I jak to teraz wygl¹da?
MI£OŒÆ - ta w³aœciwa, bezwarunkowa, jak¹ jest mi³oœæ matki do dziecka. Jak mo¿e
byæ zmieniona na coœ z³ego? Owszem mo¿e. A dzieje siê to wtedy, gdy matka z egoistycznych przyczyn (¿eby nie musieæ siê denerwowaæ) nie pozwala dziecku samemu np.
przechodziæ przez jezdniê, zanocowaæ po jakichœ imieninach u kolegi lub jechaæ
z harcerzami na obóz. Równie¿ z³a jest tzw. nadopiekuñczoœæ: gdy matka wyrêcza
dziecko, niekoniecznie ca³kiem ma³e, w prostych czynnoœciach, jak np. zaplatanie
w³osów, wi¹zanie sznurowade³ w butach itp. Jest to robione niby z matczynej mi³oœci, ale
w sumie robi z dziecka wystraszon¹ niedo³êgê ¿yciow¹. A wiêc jest to mi³oœæ z³a. Od takiej
matki nawet m¹drzejsze s¹ ptaki, które gdy pisklê dojdzie do pewnego rozwoju wyrzucaj¹ je po prostu z gniazda. Choæ pisklê w tym momencie jest bardzo wystraszone, to jednak w³aœnie dziêki temu natychmiast nauczy siê fruwaæ.
LÊK - Uczucie lêku przed nag³ym ha³asem, jak wybuch, wystrza³, czy ha³as
spowodowany upadkiem czegoœ ciê¿kiego w czasie, gdy siê tego nie spodziewamy jest
naturalne i potrzebne aby np. uciekaæ przed ³ami¹c¹ ga³êzie drzew wichur¹. Ale lêk
przeradzaj¹cy siê w strach jest zupe³nie czymœ innym, gdy¿ boimy siê tego, co mog³oby
siê staæ gdyby...., czyli jest to strach na zapas, na wszelki wypadek. Cz³owiek boj¹cy siê
wszystkiego jest zawsze niezadowolony i nieszczêœliwy, bo ci¹gle czeka na jakieœ
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nieprzewidziane negatywne zdarzenia. Nie chce dzia³aæ z obawy, ¿e mu siê nie uda, nie
wierzy w ludzi i boi siê, ¿e go skrzywdz¹. Ze strachu nie przyznaje siê do swoich
sukcesów. Nawet, gdy jego sukces jest dla wszystkich widoczny i oczywisty zawsze
powie: "no tak, owszem, ale....". I czym wiêcej uda mu siê wynaleŸæ tych "ale" - to lepiej. A czego on tak siê boi? Boi siê, aby zawistni ludzie nie wkroczyli w jego ¿ycie i nie
zepsuli mu tego co zdoby³ i nie przeszkodzi³ w tym, do czego d¹¿y.
¯AL - poprzez p³acz pozwala wyrzuciæ z siebie smutek spowodowany doznaniem
jakiejœ krzywdy, straty czy jakiegoœ innego nieszczêœcia. ¯al niewyp³akany i powstrzymywany jakimiœ g³upimi sloganami w rodzaju: ch³opaki nie p³acz¹, beksa, lub radami
w rodzaju: "nie rozczulaj siê nad sob¹, nie b¹dŸ miêczakiem" itp. Pos³uchanie tych rad,
prowadzi do unieszczêœliwienia siê. Noszenie przez ca³e ¿ycie niewyp³akanych ³ez
i przeszkadza w odczuwaniu wiêkszych i mniejszych radoœci. Czyni z dziecka, które nie
mo¿e siê wyp³akaæ, cz³owieka twardego, niewra¿liwego, nieczu³ego zarówno dla siebie
jak i dla innych, cz³owieka cierpi¹cego zawsze w milczeniu i w samotnoœci.
ZAZDROŒÆ - Naturalna, pozytywna prowadzi do rozwoju do równania w górê, do
naœladowania ludzi, którzy s¹ lepsi, m¹drzejsi i inteligentniejsi. Pobudza chêci do nauki
i myœlenia, do piêcia siê w górê. Jednak jest Ÿle, gdy zazdroœæ przeradza siê w zawiœæ.
Wtedy cz³owiek zaczyna rywalizowaæ i opanowany zawiœci¹, chcia³by swojego rywala
zniszczyæ, a czasem ¿yczy mu nawet wszystkiego najgorszego. Dobra ilustracj¹ zawiœci
jest stary dowcip: “Ch³op modli siê: Panie Bo¿e, jesteœ przecie¿ sprawiedliwy, a przecie¿
niesprawiedliwe jest, ¿e ja mam tylko jedna krowê, a mój s¹siad ma a¿ trzy. Pan Bóg pyta:
Dobrze. Wiêc chcia³byœ mieæ te¿ trzy krowy? Ch³op odpowiada: Nie ja bym chcia³ ¿eby
jemu dwie zdech³y". I to jest w³aœnie doskona³y obraz zawiœci.
GNIEW - Jest dobry i potrzebny, ale tylko do tego celu aby mocno i stanowczo
powiedzieæ NIE! Gdy widzimy, ¿e ktoœ robi coœ z³ego w domu, w pracy, na œwiecie. Nasze
stanowcze i gniewne NIE mo¿e przyczyniæ siê do likwidacji lub naprawy z³ego, jeœli
równoczeœnie towarzyszy mu odpowiednie dzia³anie. Natomiast gniew w z³ym rozumieniu jest to gniew na bliŸnich, którzy nie zachowuj¹ siê w sposób jaki byœmy sobie ¿yczyli,
którzy nie s¹ tacy jak byœmy chcieli ¿eby byli. Z³y jest równie¿ d³ugotrwa³y gniew na kogoœ,
kto nas skrzywdzi³, bo jemu (jak uczy³ Jezus) powinniœmy wybaczyæ i staraæ siê zapomnieæ
o wyrz¹dzonej krzywdzie. Na to, niestety, rzadko kto mo¿e siê zdobyæ.
Irena M. Banet
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LEON KRZEMIENIECKI

IMPERATYW
ilozofia Wiary, aby podo³aæ postawionym przed ni¹ celom i zadaniom, jest
i ma byæ nauk¹ teoretyczn¹. Nie stroni¹c¹ od mistrzów myœlenia od
staro¿ytnej Grecji pocz¹wszy. Niechby od Sokratesa, z jego poznaj
samego siebie. Niepodwa¿alne poznanie i wnioski staj¹ siê wskazaniem praktyki i dzia³ania, postêpowañ filozofii religii i naukom, kierowanym
w spo³eczne, coraz œciœlejsze specjalizacje. Struktury gospodarcze, finansowe,
polityczne, kategorie spo³eczne wymagaj¹ wci¹¿ jaskrawiej sprostowañ idei
cz³owieczeñstwa. Przesz³oœæ historyczna, ludzka najdalsza w czasie, wo³a
o humanizm.
Kim, czym cz³owiek? Odpowiedzi pozornie ³atwych mnóstwo.
Duchowe i materialne, w opozycji idealizm i realizm, spirytualne i fizycznochemiczne. Niepe³noœæ.
Cz³owiek jest d¹¿eniem! Tak¹ wszechobecn¹ prawd¹. Z d¹¿enia rozwój
mo¿liwoœci, szacunek dla godnoœci, formy miêdzyludzkie, cywilizacyjne... Id¹c
tropem myœli Kant rzecze o imperatywie bêd¹cym w ka¿dym cz³owieku
z przynale¿nej doñ natury. Twierdzê we wspólnocie z natur¹ religii.
Imperatyw okreœlony przez filozofa w Krytyce czystego rozumu, gdzie
celem filozofii nie poznanie wiedzy o œwiecie, lecz wiedzy o cz³owieku, to
wyraz wolnoœci. Przede wszystkim moralnej.
Cz³owiek istnieje z nieodwracalnym nakazem. Z poczuciem niemo¿noœci
postêpowania w inny zgo³a sposób. Je i ubiera siê imperatywem: Kategorycznym. Egzystuje w zale¿noœci od stad³a.
Jest równie¿ imperatyw obligatoryjny. Mogê, nie muszê. Duchowy. W tym
miejscu wkraczamy w woln¹ niezale¿noœci, wolê. W uznaniu Chrystusowego
Humanizmu. Albo nie uznasz. Imperatyw dobrej albo z³ej woli. Wyboru. Nie
chcesz uznaæ, idolu, twa na wieki wieków utrata to¿samoœci.
Takim rzek³ Jezus Chrystus Pan: Nie wiem, sk¹d jesteœcie, odst¹pcie
ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawoœæ. (£k 13,27)
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