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chrześcijan szukających głębszych podstaw swej wiary. W iele analiz i uwag, które intere
sow ać m ogą jedynie teologów , um ieszczonych zostało w  przypisach.

B ez wątpienia każdy czytelnik, który w eźm ie do ręki książkę ks. prof. T. H ergesela  
poczuje się w ew nętrznie w ezw any do kroczenia drogą błogosławieństw . A pel ten jednak 
nie zostaje narzucony z  góry przez autora, lecz rodzi się spontanicznie, w  miarę system atycz
nej lektury. I jest to kolejny, jeśli nie największy, walor tej rzetelnie opracowanej pozycji.

ks. Mariusz Rosik

C złow iek  p rze ło m u  tysiącleci. P rob lem y psych olog iczn e. 
(Materiały z XXXI Sympozjum Sekcji Psychologii Komisji 
Episkopatu Polski ds. Nauki. Częstochowa 12-14 IX 1999 r. 

Red. J. Makselon i B.J. Soiński OFM, Kraków 2000, ss. 208)

Jaki jest człow iek  przełom u tysiącleci? Tak sform ułowane pytanie zachęca do się
gania po liczne publikacje, z  bardzo różnych dyscyplin zajmujących się  człow iekiem , któ
re nadobficie zapełniły rynek księgarski w  ostatnim roku m ijającego tysiąclecia. Publika
cje te są także bardzo zróżnicowane pod w zględem  stopnia naukow ości -  od ujętych w  
rygory m etodologiczne rozważań filozoficznych, socjologicznych czy  psychologicznych, 
po m odne dzisiaj holistyczne m elanże interdyscyplinarne, utrzymane na poziom ie w róże
nia z flisów. Ważne jest w szakże pytanie postaw ione na początku. W  dobie bardzo za
aw ansow anych badań antropologiczno-filozoficznych trudno pytać: kim  jest człow iek?  
Takie pytanie d źw ięczy  już nazbyt truistycznie, choć przecież dalej człow iek  pozostaje 
sam  dla sieb ie tajemnicą. Jednak w szystk ie nauki zajmujące się człow iekiem  są  w  stanie 
podać przynajmniej konstytutywne w yznaczniki człow ieczeństw a i nawet osiągnąć pew 
ną zgodność w  tej kw estii. Najw ięcej na temat ow ego specificum m oże pow iedzieć filozo 
fia i teologia. Tutaj n ie zaprzecza się na ogół op isow i bytu ludzkiego jako pew nego com
positum duchow o-cielesnego, którego wyróżnikiem  jest rozum i w olna w ola , a ponadto 
em ocje jakoś z  nim i związane; w szystko to pom ieszczone jest w  biologicznej strukturze, 
w łaściw ej ssakom  w yższym .

Jak w szakże to w szystko funkcjonuje, jakie są  interakcje m iędzy człow iekiem  a środo
w iskiem , jak  kształtuje s ię  osoba ludzka, jaki w pływ  na jakość człow ieczeństw a ma środo
w isko b iologiczne, socjo log iczne czy  -  ogóln ie -  historyczne? Jest to już inna kw estia i 
odpow iedzią  na pytanie: jaki jest człow iek  przełomu tysiącleci, m uszą podzielić s ię  nauki 
antropologiczne, każda w edług sw oich  kompetencji. I takie odpow iedzi nas intrygują.

Z drugiej strony bow iem , taka ciekaw ość jest podsycana przez w szystk ie skojarzenia 
zw iązane z  przełom em  w ieków , ba -  tysiącleci. M im o iż -  racjonalizując sprawę -  w iem y, 
że  w szystko, co  łączy s ię  z  kalendarzem, stanowi pew ną konwencję, to jednak sym bolizm  
przełom u ew okuje w ieszczen ia , prognozy i... pytania na serio stawiane w łaśn ie o  h isto
ryczny w ym iar człow ieczeństw a.

Takie chyba pytania przyśw iecały autorom pracy zbiorowej, zatytułowanej znam ien
nie: Człowiek przełomu tysiącleci. Problemy psychologiczne. Książka ta stanowi ow oc  
pracy X X X I Sym pozjum  Sekcji Psychologii K om isji Episkopatu Polski ds. Nauki i jest
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dziełem  grupy p sychologów  genetycznie związanych z lubelskim  środowiskiem  akade
m ickim , choć została wydana przez W ydawnictwo Naukowe PAT w  Krakowie. Psycholo
gów  tego środowiska ogóln ie charakteryzuje orientacja hum anistyczno-poznawcza, zako
rzeniona w  personalizm ie. Charakterystyka człow ieka przełomu tysiącleci wyłania się tutaj 
z w ażnych artykułów (m.in. Z. Płużek, M. W olickiego, J. M akselona, W. Szew czyka czy  
Z. Uchnasta) oraz z relacji z p ięciu  dyskusji na temat m odelu człow ieka w e współczesnej 
psychologii, dylem atów  moralnych psychologa, doświadczenia przełomu tysiącleci, aktu
alizacji sieb ie oraz lęku przed przyszłością (m.in. W. Prężyna, A. Jagiełło, bp S. Regmunt, 
F. Głód, Cz. Cekiera, J. Król). Co stanowi dominantę tej charakterystyki?

Trudno ukryć przygnębiające wrażenie, płynące z lektury recenzowanej książki. B ie
rze się ono bynajmniej nie z poziom u prac w  niej zam ieszczonych (te są bardzo rzetelne), 
lecz z  ogólnego w ydźw ięku ich treści. R ów nocześnie towarzyszy tej lekturze bardzo sub
telne i przewrotne odczucie satysfakcji, w łaściw e laikom poznającym  solidne opracowa
nia z terenu psychologii humanistycznej, a które można sprowadzić do szeregu kolokw ial
nych zw rotów  typu: „tego się spodziew ałem ”, „w ięc to jest tak, jak m yślałem ”. Jest to 
trochę takie odkrycie, jak ow o z m olierow skiego Mieszczanina szlachcicem, że m ów im y  
prozą. Chodzi przecież o prozę życia w spółczesnego, która podpowiada, że  „coś jest  nie 
tak”, że  coś szwankuje, że coś jest nienormalne. Takie są intuicje człow ieka obserwujące
go przełom  tysiącleci. Autorzy Człowieka przełomu tysiącleci intuicje te potwierdzają, 
jakby się  bow iem  um ów ili w  diagnozie człow ieczeństw a w  tym m om encie historycznym: 
człow iek  końca X X  wieku po prostu boi się -  lęka się otoczenia, ale nade w szystko boi się  
siebie. B o przecież nie idzie tu tylko o przemiany X X  wieku -  te stanow ią podłoże -  ale o 
człow ieka, który jest w  nich zanurzony i przez nie kształtowany. Trafnie to ujęła prof. Z. 
Płużek cytując C.G. Junga: „Lęk przed zewnętrznym światem czyni człow ieka neurotycz
nym. Nauka m ów iła niekiedy, że nie ma Boga, bo wszystko jest materią. Gdy ktoś temu 
uwierzył, został obrabowany ze sw ego człow ieczeństw a, dobrego sam opoczucia i obco
wania z  w łasnym  wnętrzem. Poprzez zwątpienie i lęk człow iek w spółczesny poszukuje 
w e w łasnym  wnętrzu czegoś, co  zostało mu odebrane przez zewnętrzny św iat” (s. 10-11).

Takież sam e rozważania (na podstawie dorobku V. Frankla) snuje M. W olicki, przyw o
łując m asow ą triadę neurotyczną naszych czasów: znerwicowaną agresję, nałóg i depre
sję. C złow iek  końca drugiego tysiąclecia dźw iga na sobie dziedzictw o X X  wieku, skażo
nego deptaniem godności osoby ludzkiej, doby „śmierci B oga”, a zatem śmierci ducha -  
ma w szystko, czego  dostarczył wspaniały rozwój nauki i techniki, brakuje mu tylko pełne
go wymiaru człow ieczeństw a. (Znamienne, że w e wszystkich tego typu publikacjach w y
soki w skaźnik sam obójstw koreluje się z w ysokim  rozwojem  gospodarczym .) Pozostają  
w ięc dwa wyjścia: albo zanurzyć s ię  w  jeszcze bardziej destruktywną, a rozgrzeszającą 
w szystko groteskę postmodernizmu, albo człow iek  nabierze w reszcie przekonania, „że 
stoim y na progu nowej epoki, która zrodzi now e duchowe formy życia, w ydobyte z  w ła
snej duszy” . Takie przekonanie winno wpłynąć na postulaty form ułowane pod adresem  
w ychow ania i duszpasterstwa. Stałych, bytowych wyznaczników, które określają cz łow ie
czeństw o, oszukać się  nie da ani im zaprzeczyć przez najbardziej nawet ekscentryczną 
filozofię i m odną psychologię. Zignorowane przez nie, odezw ą się dław iącym  lękiem.

Póki co, lęk dusi także sam ych psychologów , zw łaszcza tych freudowskiej prowenien
cji. Jest to lęk przed utratą przedmiotu (M. Stepulak, s. 57-70). P sychologow ie są  także
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ludźmi i byw a, że  czasam i n ie rozum ieją siebie. Tym czasem  na użytek pacjenta (i sw ój!) 
m uszą stawiać s ię  w  pozycji w szystkowiedzącej „w orożychy”. Znakom icie tę  rolę um oż
liw ia psychoanaliza, gdzie każdy ludzki grzech i n iepow odzenie m ożna zrzucić na karb 
kompleksu Edypa. N a tej zasadzie tworzy się system  determinizmów, których w ykw item  
jest doktryna K. Lorenza, a z których wynika, że  człow iek  w  zasadzie m usi być „poza 
dobrem i z łem ”, i to z  powodu sw ojego instynktowego w yposażenia (w szak nawet u pod
łoża zachow ań godow ych  leży  agresja!). Teraz ju ż  duchowe struktury w olnej w o li i rozu
mu m ożna zam ienić w  pusty dźw ięk i człow iek  n ie musi ju ż  zdobyw ać sw ojego cz łow ie
czeństwa. D la  w iększego  zaspokojenia zapotrzebowania na rozgrzeszenie m ożna dodać 
do tego przyczynow e fenom eny ekonom iczno-społeczne (Marks), które determinują za
chowanie człow ieka. Tak oto mamy skompletowanych „mistrzów podejrzeń” Marksa, Freu
da i N ietzschego  oraz wyraźnie skonstruowany (zredukowany) przedm iot pracy p sych olo
ga -  człow ieka. A le  cz łow iek  taki nie jest...

C zego zatem, w edług autorów omawianej pracy, boją się psychoanalitycy? Boją  
s ię  tego, że  w reszcie pow szechnie odżyje stara prawda, że człow iek  jest jednością  psycho
fizyczną, że  dysponuje rozum em  i w olą, że  dzięki temu jest osobą i ma sw oją n iezbyw alną  
godność oraz to, że  m usi przynajmniej usiłow ać zrealizować sw oje człow ieczeństw o (ma 
do tego dyspozycje); a w reszcie, że  nie takie to w szystko proste jak  z lorenzow ym i kacz
kami. A le w tedy trzeba będzie swój przedmiot pokornie badać, a nie konstruować. W yj
dzie zaś na to, że  „przedmiotem psychologii jest człow iek  jako osoba. C echą dystynktyw- 
ną człow ieka jest św iadom ość przeżywania świata i sw ojego w  nim  istnienia, co  powoduje, 
że człow iek  należy do świata duchow ego” (s. 59). I co w tedy z  satysfakcją (g łów nie m ate
rialną) czerpaną z kozetki psychoanalityka?

Jaki jest zatem człow iek  przełom u tysiącleci? Jest dalej człow iekiem , ale przepeł
nionym  lękiem . Jakim zresztą ma być, skoro dźw iga na sobie dośw iadczenie dw óch w ojen  
św iatow ych, dwóch totalitaryzmów, kilku redukcjonizmów i dośw iadczenie dużej ilości 
rewolucji społecznych, politycznych, obyczajowych, by nie w spom inać o technologicz
nych i gospodarczych. W  efekcie tego w szystkiego zapomniał, co  to znaczy być cz łow ie
kiem , a now ożytne doktryny psychologiczne wydatnie mu w  tym  pom ogły.

Dobrze się w ięc stało, że  na koniec drugiego tysiąclecia otrzymujemy do ręki zbiorowe 
studium, które stawia realistyczną diagnozę i dobrze um otyw owane postulaty pod adre
sem  przyszłej psychologii. Ten kierunek badań napawa optym izm em , bo sprowadza się  on 
do poszukiw ania człow ieczeństw a, i to tego prawdziwego, a nie sztucznie skonstruowane
go. W szelki realizm  leczy, tak jak prawda wyzwala.

ks. Janusz Czarny

W prow adzenie do f ilo zo fii. Przewodnik,
Wyd. Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2000.

N ie m ożem y ostatnio narzekać na brak publikacji z  zakresu filozofii. N ajw ięcej z nich  
ukazuje się w  środowisku K atolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie funkcjonuje od 
lat W ydział F ilozofii, gdzie też ukształtowała się po drugiej w ojnie światowej i do dziś 
prężnie działa Lubelska Szkoła Filozoficzna. Grono uczonych uprawiających filozofię w  tej


