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TOMASZ GLANZ

WOŁANIE O HUMANIZM

Profesor Mieczysław Gogacz, kierownik Katedry Historii Filozofii Średniowiecznej 
w Akademii Teologii Katolickiej, jest znany i ceniony nie tylko jako filozof i historyk 
filozofii, lecz także jako autor prac dotyczących szeroko rozumianej duchowości 
Chrześcijańskiej. Właśnie tych ostatnich zagadnień dotyczy opracowana już kilka lat 
temu wspólnie z Arturem Andrzejukiem, lecz dopiero ostatnio wydana książka pt. 
„Niepełnosprawność”.

Zasadniczą część książki stanowią teksty konferencji wygłoszonych podczas wakacyj
nych rekolekcji wspólnoty niepełnosprawnych i ich opiekunów. Do tekstów konferencji 
dołączono zapis ważniejszych wypowiedzi z dyskusji oraz „Dopowidzenia”, w których 
prof. Gogacz, nawiązując do problemów pojawiających się w dyskusji, precyzuje niektóre 
zaganidnia teologiczne i ascetyczne.

Główna myśl konferencji profesora Gogacza zachwyca swoją humanistyczną głębią 
i pięknem. Zanim jednak ją zaprezentujemy przedstawmy jak autor do niech dochodzi. 
Rozważania o tym, czym jest niepełnosprawność wymagają wyróżnienia trzech sposobów 
spojrzenia na człowieka. Można spojrzeć na człowieka od strony jego istnienia i istoty, 
inaczej mówiąc, od strony tego, że jest i kim jest. Pod tym względem żadnemu człowiekowi 
nic nie brakuje i brakować nie może. Każdy jest w pełni człowiekiem. Nie jest to 
bynajmniej dowolnie przyjęty aksjomat, lecz wniosek filozoficznego rozpoznania rzeczy
wistości.

Można też spojrzeć na człowieka od strony jego władz, będących wobec istoty 
przypadłościami. W funkcjonowaniu władz takich jak wzrok, słuch, węch, w działaniach 
takich jak poruszanie się, wytwarzanie, czy nawet prawidłowe myślenie zdażają się pewne 
braki, które mogą być nazwane niepełnosprawnąością. Jednak tego rodzaju braki, jak 
podkreśla progf. Gogacz, są także udziałem ludzi potocznie określanych mianem 
sprawnych. Nie wszyscy umieją grać na fortepianie, nie wszyscy są tak fizycznie sprawni 
jak sportowcy. Brak pewnych przypadłościowych sprawności nie dotyczy istoty człowie
ka.

Wreszcie na człowieka można spojrzeć od strony wąsko rozumianej użyteczności 
społecznej. Takie mylne spojrzenie, dominujące we współczesnej kulturze spycha tzw. 
niepełnsprawnych, jako nieprzydatnych, poza margines życia społecznego.

Niepełnosprawni zwracają swą sytuacją uwagę, że użyteczność nie jest miarą 
człowieka. Prowadzą, czy skłaniają, do afirmacji człowieka ponad i poza jego działaniami 
i sprawnościami (lub ich brakiem). Zatem, wyzwalając beinteresowną miłość, wiarę
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i nadzieję są „dla nas sprawnych wielką lekcją humanizmu, apelem o humanizm, 
wołaniem o humanizm”.

Prof. Gogacz dopowiada jeszcze, że niepełnosprawni mogą Bogu ofiarowywać swoje 
cierpienia, mogą je włączać w Odkupieńczą Ofiarę Chrystusa. Współcierpiąc z Chrys
tusem stają się dla Kościoła świadkami Jego męki. Taka jest ich posługa w Kościele, ich 
szczegółowe powołanie.

Artur Andrzejuk, uczeń prof. Gogacza, ujawnia w swej konferencji dogłębne 
wykształcenie filozoficzne i teologiczne, szeroką erudycję i talent jasnego i przejrzystego 
wyrażania swych myśli. Podkreślając raz jeszcze rozróżnienie między istotą człowieka 
a jego władzami, sytuuje problem niepełnosprawności w obszarze władz, i, wtórnie, 
w obszarze przedmiotowo rozumianej kultury. Realistyczna antropologia i klasyczna 
teoria sprawności (cnót) doprowadzają tego autora do wskazania sprawności intelektu 
i woli jako najbardziej wartościowych dla człowieka. Sprawności te dostępne są znacznej 
części ludzi „niepełnosprawnych”. W budowanej dla nich pedagogice powinny więc 
znaleźć właściwe sobie miejsce.

Sprawności człowieka zawsze służyć powinny realnym relacjom osobowym, łączącym 
człowieka z innymi ludźmi i z Bogiem. Jednak relacje te, jako najgłębszy wyraz 
człowieczeństwa, nie zależą w swym istnieniu od sprawności. Niepełnosprawni, nie 
mający żadnych braków w swoim człowieczeństwie są, tak jak inni, zaproszeni i powołani 
do wspólnoty miłości z Bogiem.

Parafrazując słowa prof. Gogacza można powiedzieć, że omawiana tu publikacja jest 
wołaniem o humanizm. Wołaniem dwóch filozofów, „miłośników mądrości” , dwóch 
głębokich humanistów. Wołaniem na humanistycznej pustyni zorientowanej użytecznoś- 
ciowo kultury współczesnej. Oby to wołanie przyniosło skutki podobne do wołania św. 
Jana Chrzciciela (por. Łk, 3, 1-22).


