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Dziewictwo wobec współczesnej kultury

Dziewictwo po wi cone Bogu jest stanem bez enno ci i rezygnacji z ycia seksualnego
ze wzgl du na Królestwo Bo e. Jest ono równie postaw wstrzemi liwo ci na płaszczy nie
seksualnej, której to wstrzemi liwo ci towarzyszy motywacja religijna. Wi

c j dalej z

teologi moraln mo na wskaza na szczególny zwi zek z cnot umiarkowania oraz cnot
religijno ci. Dziewictwo ró ni si jednak od czysto ci – ta obowi zuje ka dego człowieka. W
dziewictwie ujawnia si tak e specyficzne powołanie chrze cija skie, które cechuje charakter
definitywny i dobrowolny, ukazuj cy całkowite oddanie si Bogu.1
Wobec powy szego nie dziwi fakt, e dziewictwo jest wymieniane jako pierwsze
w ród rad ewangelicznych, gdy zawsze oznaczało znak szczególnej za yło ci z Bogiem.
Wa ne jest równie podkre lenie, e dziewictwo nie jest postaw tak powszechn w swej
istocie jak czysto . Czysto

jest cnot pozwalaj c zachowa Bo e prawa, za do ich

zachowania zobowi zani s

wszyscy. Dziewictwo jest form

charakterystyczn

dla

postaw

cało yciowych,

oznaczaj c

doskonałej czysto ci,
stało

w

zachowaniu

nieskazitelno ci umysłu i ciała. Dziewictwo w sposób szczególny usposabia do zjednoczenia
z Bogiem a jednocze nie z niego wynika. Oznacza to,

e nie ma zasadniczej ró nicy

pomi dzy czysto ci a dziewictwem pod warunkiem, e jedno i drugie oznacza w pierwszym
rz dzie całkowite oddanie si Bogu.2
Nale ałoby jednak nieco dokładniej sprecyzowa jedn i drug rzeczywisto . Czym
zatem jest czysto ? Jest przede wszystkim wyrazem oddania si

Bogu niepodzielnym

sercem. Tak prze ywane oddanie oznacza szczególn moc duchow i płodno , w której
osoba – a w sposób wyj tkowy kobieta - odnajduje swoj to samo . Czysto

ukazuje

równie odniesienie do wolno ci, rado ci i panowania nad sob . Jest tak e przeciwie stwem
niewoli zmysłów i instynktów oraz hedonistycznego kultu ciała. Wymaga tak e od osoby
dojrzało ci psychicznej i uczuciowej. W sensie moralnym czysto
1

oznacza przede wszystkim

Dziewictwo, w: Słownik Teologiczny, red. A. Zuberbier, wyd. II rozszerzone, Katowice 1998, s. 142; por.
Dziewictwo, w: Encyklopedia Katolicka, t. 4, Lublin 1995, kol. 609; por. tak e Verginità, w: Dizionario degli
Instituti di perfezione, t. 9, red. G. Rocca, Roma 1997, col. 1869.
2
Taki typ refleksji na temat dziewictwa i czysto ci był charakterystyczny dla okresu posoborowego – por. L.
rsy, Otwarcie si na Ducha. ycie zakonne po Vaticanum, tłum. T. Marcinkowska, Warszawa 1976.
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kochanie, a dalej, pozytywne prze ywanie pewnego braku oraz zauwa anie ró nic.
Seksualno

w kluczu czysto ci oznacza za zdolno

do tworzenia relacji i wchodzenia w nie

3

w sposób dojrzały.

Dziewictwo natomiast oznacza nie tylko pewn
szczególnie na pełni
dziewictwo

osoby, ale wskazuje

ycia z Bogiem, zwi zek, który wykracza daleko poza czas. Jest wi c

warto ci

zmartwychwstałego

postaw

nieprzemijaj c ,

ycia. Wpisuje si

znakiem

eschatologicznym

ponadto w chrze cija sk

i

ide

zacz tkiem
na ladowania

Chrystusa, ukazuj c z jednej strony pewne konieczne wyrzeczenia (aspekt negatywny), z
drugiej motywacj tych wyrzecze – Królestwo Bo e (aspekt pozytywny). Szczególnie ten
ostatni aspekt ukazuje gł bok celowo , jak jest coraz wi ksza wolno , która wyra a si w
zdolno ci radowania si Bogiem, a tak e w zdolno ci do wchodzenia w pogł bione relacje z
innymi lud mi.4
Tak nakre lone dziewictwo ma niew tpliwy wpływ na samo wiadomo

człowieka a

jednocze nie na prze ywanie swojej cielesno ci w konkretnej kulturze. Relacja pomi dzy
dziewictwem a kultur jest podwójna: z jednej strony teologiczne rozumienie dziewictwa daje
współczesnemu człowiekowi ewangeliczn wolno

niezb dn do coraz pełniejszego rozwoju

własnego człowiecze stwa, z drugiej za współczesna kultura – niezale nie od stopnia jej
oceny – jest nieustannym wezwaniem do przemy lenia na nowo tego, co jest zasadnicz
teologiczn tre ci prawdy o dziewictwie. Taka te dwubiegunowo

przy jednoczesnym

przenikaniu si oraz pytanie o rol i miejsce dziewictwa wobec współczesnej kultury b dzie
osnow prezentowanego artykułu.5

1. Dziewictwo – rys doktrynalny
W biblijnej analizie tekstów dotycz cych dziewictwa na szczególn uwag zasługuj
dwa, które jednocze nie oddaj

dwa sposoby podej cia do problematyki dziewictwa.

3
Por. J.S. Płatek, Sam na sam z Bogiem. Rozwa ania rekolekcyjne dla osób konsekrowanych, Jasna GóraCz stochowa 1997, s. 162; X. Thévenot, Repères éthiques pour un monde nouveau, Mulhouse 1982, s. 51.
4
X. Thévenot, dz. cyt., s. 45; Verginità, art. cyt., col. 1882.
5
Wzajemne przenikanie kultury i dziewictwa ma niew tpliwy wyd wi k teologiczny. Jest to przedmiotem tezy
zaprezentowanej przez F. Bousqueta ukazuj cej stosunek do kultury jako cz
aktu teologicznego. W tym
kluczu istotny jest podwójny paradygmat Wcielenia i Paschy. W imi Wcielenia ka da prawda teologiczna musi
zosta poddana konfrontacji ze sformułowaniem dogmatycznym i teologicznym danej prawdy. Z drugiej za
strony, w imi Paschy sama kultura domaga si krytycznego stosunku płyn cego z wolno ci, jak daje
ewangelia, gdy jawi si ona dla kultury jako niezb dny klucz hermeneutyczny – pełna prezentacja tezy
wspomnianego autora uka e si w najbli szym numerze Studia Theologica Varsaviensia 40(2002) nr 1.
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Pierwszy dotyczy proroctwa Jeremiasza (Jer 16,1-6). Tekst ten wpisuje si
historyczno-kulturowy,

w

którym

błogosławie stwa. Oznaczałoby to,

bezdzietno

była

raczej

w kontekst

przejawem

braku

e celibat Jeremiasza został podyktowany nie tyle

osobistym wyborem, ile raczej nakazem Jahwe. Celibat ten miał za zadanie pokazanie
perspektywy, któr

b d

cechowały jeszcze inne przekle stwa, np. brak miejsca na

pochówek. Wniosek z tego mo na wyprowadzi

nast puj cy: wstrzemi liwo

jest

podyktowana nakazem Pana w kontek cie zbli aj cego si momentu zburzenia Jerozolimy.
Dziewictwo nie ma w tym opisie nic z takich elementów jak zachwyt, dar czy dobrowolno .6
Drugi tekst (1 Kor 7,25-26) mo na usytuowa na przeciwnym biegunie. Jest on zach t do
prowadzenia ycia niezale nego od udr k ciała, w kontek cie bliskiej paruzji. Paweł pokazuje
wyra nie, e miło

pomi dzy m em i on nie jest czym złym, ale nie mo e by miło ci

wył czn , nie mo e pochłania bez reszty. Wszystko bowiem, co człowiek czyni musi by
wyrazem troski o sprawy Pana. W powy szym tek cie Paweł nie chce dyskredytowa miło ci
mał e skiej. Wskazuje tylko, e wyzwolenie si od tego typu przywi zania sprawia, e
człowiek jest zdolny do zaj cia si w pełni słu eniem Panu.7
Na uwag zasługuje jeszcze jeden tekst biblijny (Łk 14,26). Ukazano w nim bardzo
czytelne kryteria bycia uczniem Jezusa. Miło
– nienawi

do Mistrza, ukazana jest przez przeciwie stwo

do najbli szych w sensie wi zów krwi. Nie oznacza to bynajmniej nienawi ci,

jako grzechu przeciw miło ci, lecz nienawi
wszystko, nie wybrania. Pokazuje to,

w sensie semickim: nie kochania ponad

e dziewictwo domaga si

elementu, jakim jest radykalizm i jednoznaczno

kolejnego istotnego

postawy yciowej.8

Kolejny tekst z 19 rozdziału Ewangelii według w. Mateusza dodaje nowy element,
jakim jest bez enno

dla królestwa niebieskiego. Tekst ten jest umieszczony w blisko ci

tekstu mówi cego o nierozerwalno ci mał e stwa, jak gdyby Chrystus chciał pokaza , e
jedna i druga rzeczywisto

jest dla tych, którzy „mog poj ”. Jan Paweł II komentuje to w

nast puj cy sposób: ...ewangeliczny ideał dziewictwa [...] stanowi wyra n

„nowo ” w

stosunku do tradycji Starego Testamentu. Tradycja ta zapewne w jaki sposób była zwi zana
z oczekiwaniem Izraela na przyj cie Mesjasza, który miał by „potomkiem Niewiasty”. [...]
Od momentu przyj cia Chrystusa oczekiwanie Ludu Bo ego winno si zwróci w stron
królestwa eschatologicznego, które przychodzi i do którego On ma wprowadzi „nowego

6

Por. Katolicki komentarz biblijny, red. nauk. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 2001, s. 701.
Por. tam e, s. 1332-1333.; por. tak e Verginità, art. cyt., col. 1878.
8
Tam e, col. 1877; por. K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz praktyczny do Nowego
Testamentu, t. 1, Pozna -Kraków 1998, s. 358-359.
7
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Izraela”.9 Pokazuje to, e dziewictwo zyskuje zupełnie nowy wymiar – radykalizm postawy
motywowany królestwem, które nadchodzi a nawet ju jest (wła nie przez dziewictwo).
Mo na zatem powiedzie , e lektura tekstów biblijnych na temat dziewictwa prowadzi
do pewnych wniosków. Najpierw ukazuje, e rzeczywisto

dziewictwa jest rzecz mo liw a

jednocze nie bardzo wymown . Jest mo liwa, gdy nie jest owocem jedynie ludzkiego
wysiłku, ale jest darem Boga. Z drugiej za strony jest wymownym znakiem bez enno ci dla
królestwa, dzi ki przykładom tych, którzy podejmuj ten dar swoim yciem. To wła nie
dzi ki nim (gr. dia) królestwo niebieskie ju
teologicznych mo na powiedzie ,

jest. Szukaj c odpowiednich perspektyw

e dziewictwo ma wymiar chrystologiczny, gdy jest

podj te ze wzgl du na królestwo, ma wymiar eklezjologiczny, poniewa

jest pełn

zapowiedzi Jezusa, wreszcie ma ono wymiar eschatologiczny, gdy jest zapowiedzi rzeczy
przyszłych, które w czasie obecnym mog poj

jedynie wybrani.

W ten klucz rozwa a doskonale wpisuje si postawa Maryi jako wiernej uczennicy
Pana. Odpowiadaj c na wezwania wyra one na powy ej wspomnianych płaszczyznach sama
staje si Dziewic , Matk i Oblubienic . W niej w sposób szczególny urzeczywistnia si ideał
„Wiekuistej Niewiasty”.10

Na motyw wieczystego dziewictwa zwraca te

Katechizm Ko cioła Katolickiego. Szczególnym za wej ciem Maryi w wieczno

uwag
daru

Bo ego jest fakt wcielenia Syna Bo ego. Maryja przyjmuj c dar rodzi Tego, który jest dawc
daru. Wypływa z tego istotny wniosek teologiczny ukazuj cy fakt odkupienia jako fundament
ycia dziewiczego, równie dla Maryi.11 W podobnym duchu mo na odczyta nicejskokonstatntynopolita skie wyznanie wiary, ukazuj ce dziewictwo nie jako okre lony okres
ycia, lecz raczej jako pewn kwalifikacj , stan ycia. Maryja b d c zawsze Dziewic
wpisuje si w bardzo czytelny sposób w wieczno

Bo ego daru.12

Dziewictwo jest wi c rzeczywisto ci , która musi odznacza si radykalizmem. Bez
niego nie mo na y prawdziwie w postawie dziewictwa. Niemniej, ów radykalizm nie jest
owocem własnych sił, ani te nie prowokuje go własna inicjatywa. Jest on niew tpliwym
wysiłkiem, nawet walk , ale polega ona na egzystencji w perspektywie daru: z jednej strony

9

Jan Paweł II, Mulieris dignitatem, nr 20.
Odkrywanie wiary „dzi ki” innym, wiadkom jest obecne w tradycji biblijnej bardzo silnie. Zwracał na to
uwag wybitny komentator Ewangelii według w. Jana P. Grelot; por. tak e Verginità, col. 1880; zob. tak e J.S.
Płatek, Dziewictwo – czysto – konsekracja, Cz stochowa 1994, s. 32..
11
Por. J. Wojtkowski, Historia dogmatów maryjnych w Katechizmie Ko cioła Katolickiego, w: Maryja w
Katechizmie Ko cioła Katolickiego. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez dominika skie Kolegium
Filozoficzno-Teologiczne w Krakowie w dniach 6-7 pa dziernika 1995, red. S.C. Napiórkowski, B.
Kochaniewicz, Kraków 1996, s. 41; por. Giovanni Paolo II, Verginità e celibato per il regno di Dio, Roma 1983,
s. 123..
12
Por. DS 150 i 422.
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jest wysiłkiem otwarcia si na dar, z drugiej za decyzj woli, by da Bogu wszystko.
Oddanie wszystkiego jest konsekwencj przyj cia Boga w pełni, przyj ciem daru miło ci
oblubie czej. Dar Boga jest zreszt wyj ciem naprzeciw naturalnemu pragnieniu człowieka,
jakim jest samo oczekiwanie daru.13
Dziewictwo nie jest darem samym w sobie. Je li jest podj te ze wzgl du na królestwo,
to musi funkcjonowa jednocze nie w kluczu tego królestwa. Wszystko, co słu y czysto ci
nie jest niczym innym jak stworzeniem nowego serca. Sprawia to, e wychowanie do
czysto ci staje si jednocze nie wychowaniem do miło ci. Je li wi c ycie w celibacie
rozpoczyna si

nauk

czy rozwijaniem zdolno ci kochania, to trzeba jednocze nie

dopowiedzie , e rozumiane jako dar Bo y uczy kocha tak, jak Bóg, a wi c wchodzi
poprzez miło

w Ofiar Chrystusa. Mo na powiedzie , e dziewictwo jest najpełniejszym

rozwojem osoby, gdy

nie ma charakteru ograniczaj cego, ale jest wybraniem owego

„wi cej”, jest wyborem samego Chrystusa.14
Szczególny rys dziewictwa został ukazany w yciu Maryi. Jej dziewictwo nie skupia
si na fakcie fizyczno ci. Jest ono przede wszystkim znakiem bezwarunkowej miło ci. Miło
zostaje swoi cie „odwzajemniona” Bogu, ale nawet to „odwzajemnienie” jest znakiem
inicjatywy Boga. W tym kluczu Maryja jest przede wszystkim Dziewic ofiaruj c i uczy
takiej ofiary z

ycia ka dego chrze cijanina. W Maryi dziewictwo jest bezwzgl dnym

oddaniem Bogu, charakteryzuj cym si

heroiczn

odporno ci

na wszelkie pokusy, a

jednocze nie Jej dziewictwo jest krytycznym spojrzeniem na ludzkie mo liwo ci, uczy
pokładania nadziei w Bogu a nie w sobie. Uczy te prawdy, i jest darem, co oznacza, e
wskazuje nieustannie na Dawc daru, a tym samym nie jest warto ci sam w sobie. Jest
takim darem, w którym otrzymuje si jak gdyby pocz tek, a do całej reszty trzeba dorasta i
rozwija j w sobie.15 Dar ten jest darem niezwykłym, charyzmatycznym, jest szczególnym
objawieniem si Bo ej łaski.16 W Maryi został on ukazany w swojej najpi kniejszej formie.
Dziewictwo jawi si w Niej nie tylko jako przyj cie miło ci, ale jako miło

zdolna rodzi

Boga.17
13

Por. J.C. Sagne, L’attente du don, w: La famille: de scences à l’éthique, Paris 1995, s. 213n; W. Wernter,
Czysto – Twoje szcz cie, Cz stochowa 2000, s. 31, 33-34; D. Tettamanzi, La verginità per il Regno. Dalle
catechesi di Giovanni Paolo II, Milano 1982, s. 91.
14
G. Ghiglione, Dar dla wszystkich. Ubóstwo, czysto i posłusze stwo w yciu wieckich, Warszawa 1998, s.
31; W. Wernter, Czysto – Twoje szcz cie, dz. cyt., s. 33-34, 87; J.S. Płatek, Sam na sam z Bogiem, dz. cyt., s.
120.
15
Por. F. Cecchin, W poszukiwaniu Maryi. Komentarz egzystencjalny do encykliki „Redemptoris Mater”, tłum.
A. Szymanowski, Warszawa 1989, s. 29; A. Valentini, Z Maryj ycie chrze cija skie, Warszawa 1989, s. 27,
32-33; W. Wernter, Czysto – Twoje szcz cie, dz. cyt., s 37;
16
Por. KK 4; DK 16, DFK 10.
17
R. Laurentin, Matka Pana. Traktat mariologiczny, Cz stochowa 1989, s. 165.
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Rola Maryi ma równie szczególne znaczenie w rozumieniu dziewictwa jako wzoru i
typu. Maryja jest Dziewic i Matk . W zestawieniu tych dwóch tytułów uwidocznia si w
sposób wyra ny funkcja dziewictwa jako fundamentu i duszy macierzy stwa. Natomiast
macierzy stwo w dziewictwie znajduje charakter uniwersalny. To wła nie poprzez
dziewictwo Maryja staje si matk dla wszystkich. Poprzez zwi zek z Chrystusem staje si
ona matk ludzko ci w tym sensie, i jest matk ka dego zrodzonego dla Boga. Daje tym
samym prawdziwy wzór duchowego macierzy stwa dla wszystkich yj cych w dziewictwie.
To sprawia, e macierzy stwo i dziewictwo Maryi postrzega si i interpretuje w wietle
Przymierza i symboliki oblubie czej jako wyraz konstytutywnego składnika komunii
mi dzyludzkiej.
Rys miło ci oblubie czej znajduje szczególne dopełnienie w zestawieniu MaryjaKo ciół. Tak jak Ko ciół jest oblubienic Chrystusa, tak Maryja jest oblubienic Boga.18
Szczególna jest w tym kontek cie rola wiary. Maryja jest Matk Boga najpierw przez wiar .
Jak zauwa a R. Cantalamessa, nie mo emy na ladowa Maryi w tym pierwszym przyj ciu
Boga, ale mo emy na ladowa j w jej postawie wiary.19 Wiara i miło

oblubie cza s

bardzo istotnymi elementami, gdy tylko osoba yj ca w dziewictwie jest zdolna do relacji
oblubie czej. W innych wypadkach, kiedy człowiek dzieli swoi cie swe serce pomi dzy Boga
i inne stworzenia, mo e by sług , przyjacielem a nawet dzieckiem, ale nie oblubie cem czy
oblubienic Boga.20 Dlatego te wszystko, co mo na powiedzie o dziewictwie i czysto ci
jest uosobione w Maryi.21 Nie chodzi jednak o prost wzorczo , lecz o swoist opcj na
rzecz Pana.
Jaki jest wi c podstawowy sens, jaki mo na wyprowadzi z doktryny Ko cioła na
temat dziewiczego pocz cia? Podstawowy sens wyra a si

w tym, co mo na nazwa

owocowaniem w wierze. Prowadzi to jednak do prze wiadczenia, e dziewicze pocz cie
odnosi si najpierw do Jezusa, a dopiero – jak gdyby w drugiej kolejno ci – do Maryi.
Bosko

Chrystusa – czyli najwa niejszy element Jego to samo ci – nie zale y bowiem od

faktu dziewiczego pocz cia. Nie jest ono dowodem, lecz tylko znakiem. Jest tym, co trzeba
przyj

18

wiar , ale przyjmuje to wiara ju zrodzona. Wreszcie, dziewicze pocz cie wskazuje

F. Cecchin, W poszukiwaniu Maryi, dz. cyt. s. 73; D. Tettamanzi, La verginità per il Regno, dz. cyt., s. 61-62.
Por. R. Cantalamessa, Maryja zwierciadłem dla Ko cioła, tłum. J. Królikowski, Warszawa 1994, s. 79.
20
J.S. Płatek, Dziewictwo-czysto -konsekracja, dz. cyt., s. 29.
21
Por. J. Królikowski, Dziewiczo Całej- wi tej Maryi. Aktualno zagadnienia na tle postulatów kulturowych
i religijnych, „Salvatoris Mater” 1(1999) nr 4, s. 178.
19
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na dar, ale dar osobowy. W tym sensie ka de ycie dziewicze b dzie – chocia w ró nym
stopniu – znakiem wcielenia Słowa.22

2. Dziewictwo – implikacje moralne
Po nakre leniu istotnych elementów dziewictwa w sensie doktrynalnym nale ałoby
zaj

si teraz jego sensem moralnym. W mentalno ci współczesnej termin „dziewictwo” ma

raczej znaczenie pejoratywne. Wydaje si , e nale ałoby bardziej wyakcentowa sens samej
dziewiczo ci. Dziewiczo

jest bowiem z jednej strony punktem wyj cia, dyspozycj do

dziewictwa, z drugiej za strony jest jego skutkiem. Gdyby jednak dziewictwo ograniczy do
fizyczno ci człowieka, nale ałoby wtedy uzna , e człowiek trwa w dziewictwie tak długo,
jak długo zachowuje dziewiczo .23
Kolejnym istotnym elementem dziewictwa jest wiadomo , e nie chce si nikogo
posiada wył cznie dla siebie. Innym wa nym elementem jest szacunek i w naturalny sposób
zrodzony dystans. Istotnym kryterium odpoznania tego elementu w konkretnym yciu jest
wiadomo , czy grzechy przeciw dziewictwu i czysto ci rodz w człowieku smutek czy te
raczej jakie bli ej nie zdefiniowane podniecenie. Pozytywne odczytanie dokonuje si jednak
tylko wtedy, gdy dziewictwo nie wytwarza pró ni w ludzkim yciu.24
To pokazuje,

e dziewictwo potrzebuje swoistego klucza interpretacyjnego.

Podstawowym kluczem hermeneutycznym w rozumieniu dziewictwa jest osoba Maryi i Jej
relacja do Boga. Innym wydaje si by ogólniej poj ty typ „dziewicy kochaj cej”. Trafnie
oddaje to w swojej ksi ce Ch. Lubich: Ten, kto ma miło , jest dziewic , dlatego – patrz c
po Bo emu – Magdalena jest dziewic bardziej ni wiele dziewic wynosz cych si z powodu
swego dziewictwa, a w ka dym razie nie kochaj cych.25 W takim znaczeniu zachowa
czysto

i dziewiczo
Dalsz

to tyle samo, co zachowa miło .26

implikacj

moraln

jest konstatacja, i

dziewictwo b d c darem nie jest

heroizmem. W teologii moralnej istnieje ogólna zasada mówi ca, i do czynów heroicznych
nikt nie jest zobowi zany. Gdyby dziewictwo umie ci po stronie czynów heroicznych, wtedy
22

B. Sesboüé, Wierz . Wezwanie do wiary katolickiej dla kobiet i m czyzn XXI wieku, tłum. M. urowska,
Warszawa-Pozna 2000, s. 251; por. tak e W. Wermter, Czysto – Twoje szcz cie, dz. cyt., s. 158; zob. tak e
istotne elementy duchowo ci dziewic konsekrowanych – L’Ordine delle vergini. I documenti, i riti, le norme, i
princìpi spirituali e pastorali, red. P. Ruaro, Torino 1990, s. 106-110.
23
J.S. Płatek, Dziewictwo-czysto -konsekracja, dz. cyt, s. 21.
24
Tam e, s. 122, 141.
25
Ch. Lubich, Tylko jedno, tłum. J. Witek, Katowice 1986, s. 40-41.
26
Tam e, s. 29.
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wszelkie odst pstwa nale ałoby tłumaczy

zwykł

ludzk

słabo ci , a co wa niejsze,

nale ałoby znacznie obni y kryteria moralne oceniania tego zjawiska. Drugim biegunem
tego samego zjawiska byłaby banalizacja27, czego praktycznym przejawem byłyby wszelkie
tendencje sprowadzania dziewiczo ci do cechy fizycznej, z pomini ciem tego, co w nim
najwa niejsze – postawy niepodzielno ci serca.
Kolejn implikacj moraln dziewictwa jest problematyka wierno ci. Wymownym
tego przykładem jest prorok Ozeasz (Oz 2). Otó przesłanie, jakie mo na wyprowadzi z
powy szego tekstu jest nast puj ce: istnieje niew tpliwa odpowiedzialno

moralna za

wszelkie niewierno ci zwi zane z dziewictwem. Jednak nie kara za niewierno , lecz
prawdziwe zrozumienie sensu dziewictwa jako daru sprawia, e zaczyna si rozumie słowa
Biblii, i prawdziwie wierny jest tylko Bóg.
Dziewictwo jest tak e rzeczywisto ci
jednocze nie umiłowanie Boga. Gdyby podj

ukazuj c
prób

miło , która jest z Boga a

zdefiniowania miło ci, mo na by

powiedzie , e jest ona rzeczywisto ci bosk objawion w Jezusie Chrystusie a odkrywan
nieustannie przez wiar . Ta rozgrywa si szczególnie na trzech poziomach: stworzenia,
odkupienia i dopełnienia wszystkiego w Bogu. Mówi c pro ciej: miło

jest kwalifikacj

podstawow całej rzeczywisto ci (O.H. Pesch). To wła nie takie uj cie dziewictwa – równie
w yciu zakonnym – nale ałoby szczególnie akcentowa . Rzeczywisto

daru zaciera si

wtedy, gdy przeakcentowuje si rol dziewictwa jako celu samego w sobie.28 Nale y raczej
podkre la

szczególn

rol

„dziewictwa integralnego”, które odcina si

od zb dnych

rozró nie teologicznych a ujawnia sw pełni na płaszczy nie samej wiary.29
Dziewictwo jest tak e wezwaniem do szczególnego przylgni cia do Chrystusa. Jest
wypełnieniem słów Pisma w. mówi cych o tym, i dziewica troszczy si przede wszystkim o
to, aby si przypodoba Panu (1 Kor 5,32). To „bycie dla Pana” jest czym znacznie wi cej
ni

podporz dkowaniem swoich zewn trznych czynów Bogu. Jest przede wszystkim

wej ciem w ycie samego Boga. To wej cie uczy za , e pierwszym owocem daru dziewictwa
jest pocz cie w posłusze stwie, jak sam Bóg „został pocz ty” w łonie Maryi, aby okaza
takie posłusze stwo, które byłoby przeciwwag dla nieposłusze stwa Adama (H. Urs von
27

Por. J. Królikowski, Dziewiczo Całej- wi tej Maryi, art. cyt., s. 165.
Takie podej cie mo na jednak ci gle zauwa a w wielu opracowaniach ascetycznych dotycz cych rad
ewangelicznych i ycia konsekrowanego.
29
Por. S.C. Napiórkowski, Maryja w Katechizmie Ko cioła Katolickiego – próba syntezy, w: Maryja w
Katechizmie Ko cioła Katolickiego, dz. cyt., s. 106. W takim te kontek cie nale y interpretowa niektóre nieco
skrajne stanowiska w pewnych kwestiach, chocia by w. Ambro ego czy w. Augustyna, nie zapominaj c
jednak o wielkiej gł bi ukazanej przez nich w teologii dziewictwa, chodzi szczególnie o akcent na element
oddania si Bogu – por. Ambrogio, Sulle virgini, Padova 1982 (szczególnie punkt 11), czy te Sant’Agostino, La
verginità consacrata, Roma 1987.
28
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Balthasar). Dziewictwo ma równie
Odwołuje si

wielkie znaczenie na płaszczy nie sakramentalnej.

ono do zasady teologicznej mówi cej o tym,

e Chrystus działa przez

sakramenty, ale nie jest nimi zwi zany. W odniesieniu do dziewictwa oznacza to, e chocia
dziewictwo nie jest sakramentem, to jednak w pewnym sensie t rzeczywisto

przekracza,

przynajmniej w aspekcie „czasowo ci ekonomii sakramentalnej”.30
Dziewictwo wskazuje równie

na swoist

„logik

wiary” rozumian

w aspekcie

ubóstwa. Otó Maryja wybieraj c dziewictwo, jednocze nie zrezygnowała z udziału w darze
przekazywania ycia. Jako wyraz przyj cia Jej daru i to w kontek cie nadobfito ci daru,
została wezwana do zrodzenia Dawcy

ycia.31 Dziewiczo

szczególne rozumienie podmiotowo ci człowieka w

Maryi pokazuje równie

yciu moralnym. To Bóg jest

pierwszorz dnym Działaj cym, natomiast współpraca z Nim polega na całkowitym oddaniu
si Jemu.
Dziewictwo jest darem domagaj cym si odpowiedzi, która przy współpracy z łask
staje si darem osoby. Dar ten jest szczególnie czytelny zarówno w dziewictwie jak i w
mał e stwie. Te formy ycia wzajemnie si dopełniaj . Szczególnie znajduje to wyraz w
osobie Maryi. W Niej dokonało si

zbli enie dziewictwa kobiety nieza lubionej i

macierzy stwo kobiety za lubionej m czy nie. W jednym i w drugim wypadku osoba
„skazuje” bowiem siebie na „bezinteresowny dar osoby”. Pokazuje to równie , e w kluczu
spełnienia osoby dziewictwo nie odbiera kobiecie adnych przywilejów, tylko je przetwarza i
podnosi na wy szy poziom.32
Jest ono równie zapowiedzi przyszłego wiata w kluczu królestwa, które nadchodzi
a nawet ju jest.33 Jest rzeczywisto ci płodn , która znajduje uosobienie w Chrystusie i Jego
Ko ciele.34 Istotny wydaje si tak e zwi zek dziewictwa i pustego grobu. W jednym i w
drugim wypadku pozostaje miejsce na wiar . W wypadku narodzenia jest miejsce na wiar w
dziewiczo

Maryi, w wypadku pustego grobu (braku ciała) na wiar

Zmartwychwstałego. Pokazuje to, e pierwsze stwo nale y si

w dalsze

ycie

wierze, a nie teologii.35

Równie rola Maryi zyskuje nowy wymiar. Staje si ona nie tyle wzorcem samego Ko cioła,
ile raczej wzorcem spełnienia Ko cioła.36

30

Por. J.S. Płatek, Dziewictwo-czysto -konsekracja, dz. cyt., s. 66.
Por. A. Valentini, Z Maryj ycie chrze cija skie, dz. cyt., s. 24.
32
Mulieris dignitatem, nr 21.
33
D. Tettamanzi, La verginità per il Regno, dz. cyt., s. 13n.
34
Tam e, s. 29n.
35
Por. B. Sesboüé, Wierz , dz. cyt., s. 254-255.
36
Stanowisko T. Goffi przytaczam za B. Petrà, Tajemnica Maryi a współczesna teologia moralna, „Salvatoris
Mater” 2(2000) nr 2, s. 196.
31

10
Na drodze ycia dziewiczego czyhaj równie pewne niebezpiecze stwa. Pierwszym z
nich jest rozumienie ycia po wi conego Bogu jako ycia doskonałego, jednak nie w sensie
d enia do doskonało ci, ile raczej wizji angelicznej ycia bez potrzeby mediacji ze strony
innych. Innym niebezpiecze stwem mog by pewne postawy agresywne spowodowane b d
to nie uporz dkowaniem afektywnym, b d

te

ch ci

zawłaszczenia duszy jako

rekompensaty za rezygnacj z władzy nad ciałem. Innym przejawem jest złe pojmowanie
swojej m sko ci czy kobieco ci. Dalej, trzy istotne niebezpiecze stwa fundamentalne ludzkiej
natury: pycha, porywczo

i strach. Wreszcie wła ciwie poj te dziewictwo w sensie

duchowym domaga si uporz dkowania relacji w odniesieniu do matki, własnego ciała,
współmał onki lub współmał onka, braci i sióstr oraz Boga.37

3. Kultura współczesna – charakterystyczne tendencje
Rainer Maria Rilke powiedział kiedy , e istnienie rozbite najlepiej przedstawia po
kawałku. Taka te

metoda zdaje si

by

najlepsza w odniesieniu do omawiania

współczesno ci, współczesnej kultury, ze szczególnym uwzgl dnieniem aspektów moralnych.
Trzeba jednak od razu zaznaczy , e – jak słusznie zauwa a Z. Bauman – je li przez
współczesno

zrozumiemy „ponowoczesno ”, to o wiele łatwiej mówi o pewnej etyce

ponowoczesnej, ni o ponowoczesnej moralno ci.38
Jakie s
okre lamy kultur

zatem charakterystyczne tendencje wyst puj ce w fenomenie, który
współczesn ? Oznacza ona zerwanie wszelkich wi zów, otwarcie

wszystkich zamkni tych drzwi w yciu codziennym, uwalnia od przynale no ci do kogo i
wierno ci komu , nawet od odpowiedzialno ci.39 Z tym wi e si

równie

poj cie

nowoczesno ci i nowoczesnego Polaka. Trudno jednoznacznie zdefiniowa nowoczesno .
Łatwiej powiedzie o jej charakterystycznych tropach. Nale

do nich: pluralizm warto ci,

autonomizacja poszczególnych sfer ycia oraz cz ciowa identyfikacja społeczna.40
Interesuj c

diagnoz

współczesnego człowieka przedstawia J. Maria ski. Jego

zdaniem nowoczesny człowiek, yj cy w społecze stwie pluralistycznym, otwarty wci

na

nowe do wiadczenia, stoi w obliczu niezliczonych opcji, preferencji i w konsekwencji
37

Verginità, art. cyt., col. 1928-1929.
Por. Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, Warszawa 1996.
39
L. Dyczewski, Człowiek w perspektywie nowoczesnej kultury, w: Kultura polska w nowej sytuacji
historycznej, red. J. Damron, Warszawa 1998, s. 28.
40
Por. A. Sarapata, Nowoczesno Polaków, Warszawa 1993, s. 25.
38
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nieograniczonych mo liwo ci wyboru. Wolno

wyboru zagwarantowana jednostce jest

okre lana przez jej prywatne opinie. Pluralizm wyborów, relatywizm warto ci, indywidualizm
moralny itp. Zjawiska stanowi
nowoczesno ci. Tzw. nowoczesny

zarówno poczucie komfortu jak i dyskomfortu w
wiat cz sto nie zapewnia poczucia pewno ci i

bezpiecze stwa, przeciwnie, niesie ze sob liczne zagro enia.41
We współczesnej kulturze nast piła niespotykana dot d deifikacja człowieka. Nadal
jest on najwy sz
znaczeniu

warto ci , ale warto ci
42

wi to ci laickiej.

odnajduje si

ziemsk

Mo na powiedzie ,

oraz najwi ksz

wi to ci , ale w

e człowiek współczesny najłatwiej

w takich typach religijno ci jak New Age czy niektóre typy filozofii

ekologicznej, np. ekologia gł boka.43 Innymi charakterystycznymi cechami kultury
współczesnej s antyintelektualizm, podwa anie obiektywnej prawdy, negowanie istnienia
obiektywnych warto ci, słowem – jak pisze J.

yci ski –

ycie traktowane jest jako

happening.44 Swoisty pluralizm dotkn ł równie takiej nauki jak socjologia religii, dla której
- przynajmniej na pewien czas – paradygmatem dominuj cym stała si sekularyzacja.45
Zasadnicze pytania stawiane podejmowanej w artykule refleksji dotycz jednak relacji
dziewictwo – kultura współczesna. W mentalno ci współczesnej dziewictwo rozumie si jako
brak do wiadcze seksualnych, natomiast w sensie prawnym oznacza ono stan zachowania
błony dziewiczej. Wiele dyskusji współczesnych, dotycz cych dziewictwa, sprowadza si do
problemu niepo danej ci y. Najkrócej rzecz ujmuj c – stosunek współczesnego człowieka
do problematyki dziewictwa zale y w znacznym stopniu od autorytarnych systemów
społecznych czy ideologii, a coraz rzadziej od jego własnych decyzji.46 Dziewictwo staje si
dzisiaj kwesti

coraz bardziej wstydliw . Równie

najwi kszy rozd wi k pomi dzy

Magisterium a współczesno ci dokonuje si na tym wła nie terenie.47 By móc jednak
dokona
41

konstruktywnej konfrontacji problematyki dziewictwa ze współczesn

kultur ,

Tam e, s. 101-102.
Dobitny tego przykład mo na znale w sformułowanym w 2000 roku dokumencie mówi cych o warto ciach
wspólnych współczesnej Europy – por. J.A. Sobkowiak, „Deklaracja moralno ci europejskiej” w Karcie Praw
Podstawowych, „Studia Theologica Varsaviensia” 39(2001) nr 2, s. 157-175.
43
Por. L. Dyczewski, Człowiek w perspektywie nowoczesnej kultury, art. cyt., s. 24.
44
J. yci ski, Misja Ko cioła w kontek cie współczesnych przemian kulturowych, w: Teologia – kultura –
współczesno . Materiały z sympozjum w Instytucie Teologicznym w Tarnowie 9.IV 1994, red. Z. Adamek,
Tarnów 1995, s. 14.
45
Pisze o tym J. Maria ski – por. ten e, O kryzysie globalnej teorii sekularyzacji, w: W kr gu chrze cija skiego
or dzia moralnego. Ksi ga Jubileuszowa po wi cona ks. prof. Antoniemu Młotkowi, red. M. Biskup, T. Rero ,
Wrocław 2000, s. 639-641.
46
Dziewictwo, w: Popularny słownik wychowania prorodzinnego i seksualnego, red. K. Zuchora, Warszawa
1996, s. 64.
47
Wymownym tego przykładem jest coraz cz stsze ukazywanie si ró nego rodzaju raportów w tej kwestii w
wysoko nakładowych tygodnikach – dla przykładu A. Szostkiewicz, Dekalog i Polacy. Nie zabijaj , nie
wi tuj , cudzoło , „Polityka” nr 37 (2315), 15 wrze nia 2001, s. 3-9; P. Sandmeyer, Nowy Dekalog na nowe
grzechy, przedruk z „Stern” z 19.12.2001, ukazał si w „Forum” 3/14-20.01.2002, s. 8-12.
42
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nale y podda analizie genez rewolucji seksualnej, która znacz co wpłyn ła na „banalizacj ”
dziewictwa.48
Rewolucja seksualna jest zjawiskiem powstałym w II połowie XX wieku. Swoje
korzenie ma w Stanach Zjednoczonych, a obecnie swoim zasi giem obj ła praktycznie cały
wiat. Wprowadziła ona istotne zmiany do obyczajowo ci seksualnej głosz c hedonistyczny
styl

ycia, obalaj c tradycyjne normy społeczne. Rewolucja seksualna ma wielu

sprzymierze ców, głównie dlatego, e jest bardzo dochodowym interesem finansowym. Jest
skierowana przeciwko tradycji, kulturze ludzkiego ciała, obyczajowo ci, warto ciom
chrze cija skim.
Gdyby szuka pewnych korzeni rewolucji seksualnej mo na wskaza niew tpliwie na
grupy awangardowo-kontestacyjne. Jak powszechnie wiadomo u podstaw awangardy le ało
doznanie gł bokiego kryzysu kultury europejskiej: dwuznacznych skutków post pu naukowotechnicznego, pozostawienie wiadomo ci w tyle za osi gni tym ju i mo liwym poziomem
rozwoju, silnych kontrastów społecznych [...].49 Nieco inaczej wygl da zjawisko kontestacji.
Obejmuje ona ró norodno

zjawisk na poziomie osobowo ci, jak i ideologii, postaw

pojedynczych ludzi i wiadomo ci grupowej. Mo e przybiera zarówno formy spontaniczne
jak i zorganizowane. Najprostszym i najcz stszym typem kontestacji jest spontaniczna
kontestacja indywidualna. Nie rzadko kontestacji towarzyszy jaka

forma zaburzenia

psychicznego w postaci odruchu, emocji, niepokornych czy niesfornych reakcji jednostki
przeciwko przymusowi czy dominacji.50
Ogromny wpływ na burzenie ładu społecznego i kulturowego w drugiej połowie XX
wieku w społecze stwie ameryka skim miał alternatywny, awangardowy teatr. Popularno

i

radykalizm nowych ruchów teatralnych i parateatralnych zwi zane były wówczas z masow
kontestacj

hippisowsk . Nowy ameryka ski teatr wyra ał w tym czasie w znacznie

wi kszym stopniu ni awangarda europejska bunt nie tylko estetyczny i aksjologiczny, ale
tak e ideologiczny i społeczny.51
Rewolucja seksualna, która wyrosła na tej bazie charakteryzuje si

kilkoma

tendencjami, z których najwa niejsze to: obni enie si siły i znaczenia wi zi mi dzyludzkich
rozwijaj cych si

wiadomie i kształtowanych na podło u miło ci na rzecz wzajemnego

traktowania si m czyzn i kobiet w kategoriach jedynie obiektów seksualnych; brutalizacja
48

Interesuj cy opis przeobra e zwi zanych z etyk seksualn szczególnie w kontek cie deklaracji „Persona
humana” – zob. W.B. Skrzydlewski, Etyka seksualna. Przemiany i perspektywy, Kraków 1996.
49
Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 1, Warszawa 1995, s. 294,
50
Por. A Jawłowska, Drogi kontrkultury, Warszawa 1975, s. 72; G. Bolandier, Ład tradycyjny i kontestacja,
Warszawa 1984, s. 187.
51
Zob. T. Shank, Ameryka ski Teatr Alternatywny, Nowy Jork 1982.
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stereotypowego czasu „miło ci zdobywczej”, zast pienie ideału uwodziciela [...] przez ideał
brutala i sadysty; eliminacja miło ci romantycznej; oparcie partnerstwa seksualnego na
zasadach równo ci i przyja ni.52 Koronnym argumentem stanowi cym opraw
rewolucji seksualnej był tzw. Raport Kinsey’a, który mo na nazwa

bibli

teorii

rewolucji

seksualnej. Pod pozorem ograniczenia wiatowej populacji zacz to wpaja młodzie y nowy
program edukacji seksualnej. Wizje zasygnalizowane w raporcie znalazły wyraz w działaniu
SIECUS.53 Niestety, mniej czy bardziej chlubnie, bezpo rednio czy po rednio wpisały si w
ten nurt niektóre organizacje mi dzynarodowe, takie jak UNFPA, UNICEF czy WHO. Na
zwi zek tej ostatniej z nowymi metodami aborcji i pigułek antykoncepcyjnych wskazuje M.
Schooyans.54
Innym istotnym elementem maj cym wpływ na rewolucj seksualn jest seksizm
b d cy centralnym hasłem propagandy feministycznej.55 Nie rzadko pozornie niewinne
pogl dy znajdowały przedłu enie w takich hasłach jak ułatwienia dla aborcji, uprawnienia
kobiet lesbijek.56 Innym istotnym czynnikiem przyczyniaj cym si
trendów rewolucji seksualnej s

do upowszechniania

media. Ich wpływ w ostatnich latach stał si

na tyle

znacz cy, i wymusiło to zaj cie si problematyk edukacji medialnej nawet przez agendy i
instytucje administracji pa stwowej.57 Nale y wreszcie wspomnie

o takich zjawiskach

maj cych wpływ na rozumienie seksualno ci jak szeroko poj ty permisywizm afektywny i
bezafektywny czy te przemysł erotyczny, szczególnie pornografia.58
Ostatnim istotnym elementem maj cym wpływ, a przynajmniej ułatwiaj cym
asymilacj

wy ej wspomnianych postaw jest szeroko poj te rozumienie to samo ci.

To samo

rodzi jednak bardzo istotny problem dotycz cy tzw. stałych i zmiennych

to samo ci. We współczesnym uj ciu tej problematyki mo na powiedzie , e osoba jest
bytem dynamicznym, relacyjnym, zakładaj cym szereg odniesie , z drugiej za strony jest
ona skazana na nieustanne transcendowanie własnej natury i tego, co tradycyjnie nazywano
elementami stałymi. Nast piło jednak w refleksji naukowej pewne przesuni cie akcentów na
52
K. Imieli ski, Seksuologia – zarys encyklopedyczny, Warszawa 1985, s. 316. Ten pozornie niewinny zapis o
równo ci i przyja ni przerodził si niestety w praktyce w bardzo konkretne formy takie jak seks grupowy,
zwi zki homoseksualne czy nawet uzyskał form zapisu prawnego w postaci zakazu dyskryminowania z
powodu orientacji seksualnej – por. Karta Praw Podstawowych, art. 21.
53
Sex Information and Education Concil of the United States.
54
Por. M. Schooyans, Rodzina w kontek cie problemów demograficznych, Łomianki 1994, s. 9.
55
K. Wi niewska-Roszkowska, Feminizm zreformowany, 37-39.
56
M.A.O’Neill, Emancypacja kobiet w Ko ciele i społecze stwie, „Etos 29(1995) nr 1, s.137.
57
Przykładem mo e by konferencja naukowa zorganizowana 18 pa dziernika 2000 roku przez Krajow Rad
Radiofonii i Telewizji pod znamiennym tytułem: Edukacja medialna. Potrzeba i wyzwania przyszło ci.
58
Por. obszerne badania na temat pornografii V. Cline, Pornography Effects: Empirical and Clinical Evidence,
Salt Lake City, Utah 1982; por. tak e W. Gasidło, Sex-shopy, pornografia i edukacja seksualna, „Wychowawca”
1998 nr 2, s. 28-29; A. Marcol, Etyka ycia seksualnego, Opole 1998, s. 204-205.
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poziomie stałych i zmiennych. Pierwotne sytuowanie stałych po stronie „idem” i zmiennych
po stronie „ipse” okazało si nie do ko ca adekwatne. Współcze nie „stał ” to samo ci jest
raczej sposób odczytywania zmiennych, natomiast „zmienn ” odczytywanie elementów
struktury w perspektywie tajemnicy, która le y po stronie symbolu i ci gle „daje do
my lenia” (P. Ricoeur).59
Problematyka to samo ci jest o tyle wa na, gdy dotyczy w sposób bezpo redni
poruszanego przez nas przedmiotu. Bowiem istotnym elementem rozumienia dziewictwa jest
zrozumienie i odkrywanie własnej to samo ci, a tak e - w kluczu na ladowania Maryi odkrycie tego, co było to samo ci Jej osoby. Ko ciół czyni bardzo istotne rozró nienie
pomi dzy faktem sposobu ycia, jaki prowadziła Maryja, sposobu b d cego wypadkow
warunków społeczno-kulturowych a powierzeniem si

Bogu, przyj ciem Jego słowa i

wprowadzenia go w czyn. Wa ne jest zatem, aby na laduj c Maryj nie wi za si ze
sposobem my lenia danej epoki, ani tym bardziej koncepcjami antropologicznymi, jakie
le ały u ich podstaw.60 To, co jest niew tpliw „stał ” to samo ci Maryi to wiadomo , i
była Ona „ wiadom Współpracownic ” Boga.61

4. Dziewictwo wobec współczesnej kultury – kilka implikacji moralnych
We współczesnej kulturze osob sprowadza si coraz cz ciej do jednego z jej
elementów stałych, do płaszczyzny biosu. Ka e jej si wierzy , e do istoty ycia nale y
zaspokajanie potrzeb i pop dów. Podstawowy bł d antropologiczny takiego my lenia polega
na tym, e wierzy si , i pop dy bardziej kształtuj

ycie moralne człowieka, ni - dla

przykładu - wiat warto ci. W takiej perspektywie osoba nie byłaby niczym innych, jak tylko
„ciałem po daj cym”. Je li jednak owo sformułowanie jest cho w cz ci prawdziwe, to do
pokonania owego po dania niezb dna jest asceza. Bardzo trafnie ujmuje to O. Clément:
Asceza jest wysiłkiem [...] wymagaj cym bezustannego zawierzenia łasce, wymagaj cym

59
Interesuj ce poszerzenie problematyki to samo ci w podobnym duchu mo na znale – P. Guenancia,
L'
identité, w: Notions de philosophie, II, red. D. Kambouchner, Paris 1995; B. Skarga, To samo i ró nica.
Eseje metafizyczne, Kraków 1997; z punktu widzenia psychologii S.C. Cloninger, La personalité. Description,
Dynamique et Dévelopement, tłum. z ameryk. A. Tibi, Paris 1999 czy te podej cie z płaszczyzny filozofii
moralno ci J. Theau, De l’homme comme être moral, Paris 1999 oraz C. Rosset, Loin de moi. Étude sur
l’idéntité, Paris 1999.
60

Por. Paweł VI, adhortacja Marialis cultus 35 i 36.
J. Pach, Maryja w tajemnicy wcielenia w uj ciu Katechizmu Ko cioła Katolickiego, w: Maryja w Katechizmie
Ko cioła Katolickiego, dz. cyt., s. 113.
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uwagi wolnej od napi cia [...]. Asceza „odrywaj c” nas od tego wiata, pozwala nam
odkrywa

wiat jako stworzenie [...], pozwala dojrze co wi cej ni przedmioty, które mo na

posiada , konsumowa , niszczy .[...] Pozwala dostrzec w rzeczach milcz ce „słowa” Słowa,
które daje si słysze w Biblii i daje si jako pokarm w Eucharystii.[...]. Cała epoka [...],
która, jako konsekwencja lub rekompensata, nast piła po dramacie 1968 r., wyniosła na
wy yny pozytywno

ciała i po dania, ciała jako ciała po daj cego.62 W tak

redukcjonistycznej perspektywie trudno byłoby dostrzec cał gł bi niesion przez tajemnic .
Rodzi to jednak uzasadnione obawy o to, czy wiadomo

zagro e i dokonuj cej

si zdaniem niektórych autorów „milcz cej rewolucji” wystarczy, aby podj

prób walki o

now wizj człowieka rozumianego integralnie. Okazuje si bowiem, e człowiek pomimo
coraz wi kszej wiedzy o sobie, post puje bardzo cz sto wbrew sobie. Człowiek zyskał lepsze
warunki ycia, ale zostały w nim osłabione, a nawet zupełnie zagłuszone pytania o to, co
powinien i czego nie powinien czyni . 63
W dzisiejszej kulturze bardzo mocno podkre la si

oddanie drugiej osobie,

tłumacz c tym wszelkie grzechy zwi zane ze sfer czysto ci. Natomiast wła ciwie poj te
dziewictwo nie wynika z chłodu czy niemo no ci oddania siebie. Jest zdolno ci oddania
siebie do ko ca i to w najwy szym stopniu.64 Innym istotnym aspektem jest zagadnienie
kobieco ci. Otó współcze nie wypacza si rol kobiety i prawdziwe jej powołanie, ukazuj c
j , jako rywalk w stosunku do m czyzny.65
Kolejnym elementem jest przywrócenie wła ciwego rozumienia tego, co ludzkie.
Otó coraz cz ciej ludzkie rozumie si jako dyktat anonimowej opinii społecznej. Coraz
cz ciej te ludzkie przestaje by nietykalne i wi te. Podobnie te miło

coraz rzadziej

kojarzy si z yciem. Natomiast przykład Maryi uczy, e wszystko, co tak naprawd ludzkie
powinno by Jej cech . Inaczej mówi c, powinno si odbiera Maryj jako najdoskonalszy
przykład tego, co ludzkie.66 Jan Paweł II oddaje to w nast puj cych słowach: Przy
zwiastowaniu bowiem Maryja, okazuj c posłusze stwo wiary Temu, który przemawiał do Niej
słowami swego zwiastuna, poprzez „pełn

uległo

rozumu i woli” wobec „Boga

objawiaj cego” – w pełni powierzyła si Bogu. Odpowiedziała wi c całym swoim ludzkim,
niewie cim „ja”.67 Oznacza to, e w Maryi w pełni ludzkie jest to, co Bóg stworzył na swój
62

O. Clément, Ciało miertelne i chwalebne, tłum. M. urowska, Warszawa 1999, s. 43-44.
Por. L. Dyczewski, Człowiek w perspektywie nowoczesnej kultury, art. cyt., s. 32-33.
64
Por. R. Laurentin, Matka Pana, dz. cyt., s. 165.
65
M. Dziewiecki, Cielesno , płciowo , seksualno , Kielce 2000, s. 48-49.
66
J. Bajda, Znaczenie rodziny dla kultury, w: Teologia-kultura-współczesno , dz. cyt., s. 61-62; B. Petrà,
Tajemnica Maryi a współczesna teologia moralna, art. cyt., s. 200.
67
Redemptoris Mater, 13.
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obraz i podobie stwo.
Maryja jest szczególnym wiatłem na współczesno : zsekularyzowan , uciekaj c
przed absolutnymi warto ciami,
codziennego potwierdza,

le pojmuj c

akceptacj

siebie. Obserwacja

ycia

e zjawisko sekularyzmu dotyka coraz bardziej całych

społecze stw. Prowokuje to cz sto bardzo rozpaczliwe pytania, czy rzeczywi cie istnieje
niebezpiecze stwo całkowitego wyga ni cia potrzeb religijnych i eliminacja tej płaszczyzny z
ycia ludzkiego?68 W ród podstawowych przejawów sekularyzacji współczesnego wiata
wymienia si

tradycyjnie ju

takie elementy jak upadek warto ci, kulturowy narcyzm,

desolidaryzacja, pułapka egoizmu, my lenie roszczeniowe i hedonizm. Coraz cz ciej
współczesne społecze stwo okre la si jako „społecze stwo najmniejszych zobowi za ”,
mówi si tak e o „pró ni warto ci” i kryzysie kultury. Niektórzy wskazuj szczególnie na
kryzys przekazu wiary. Instytucje tradycyjnie odpowiedzialne za przekaz wiary nie spełniaj
ju dzisiaj swojej roli. Ukazuje si te jeden z bardziej niebezpiecznych przejawów, jakim jest
„odko cielnienie” religijno ci.69 Coraz bardziej te

odchodzi w przeszło

tzw. kultura

wyznaniowa, obserwuje si za to procesy dekonfesjonalizacji, czego praktycznym wyrazem
jest zapowied tzw. „Kirchentag”.70
Istotnym elementem jest stosunek do siebie. Wła ciwie ustawiona miło

do siebie

pełni rol fundamentaln . Zanim człowiek skupi si na dawaniu siebie innym musi najpierw
odzyska siebie dla siebie.71 Odzyskuje jednak siebie w kontek cie wła ciwie poj tego dobra.
Ono dopiero w powi zaniu z bytem staje si dobrobytem, czyli dobrem bytu, zgodnie z
zasad ens et bonum convertuntur. Prawdziwe za dobro osoba otrzymuje dzi ki relacji ze
wiatem obiektywnych i absolutnych warto ci. Wyklucza to jednoznacznie wszechobecne we
współczesnej kulturze: relatywizm lub nihilizm72 oraz tzw. „ ycie przełatwione” (J. Ba ka).
Co zatem wynika z relacji dziewictwa wobec współczesnej kultury na gruncie
moralnym? Przede wszystkim nale y podkre li , i rozwi zaniem wydaje si by unikanie
pewnego fałszywego zało enia, które polega na tym, e zbyt łatwo - w imi

le poj tej

maryjno ci – przypisuje si Maryi wszystkie mo liwe cnoty. Natomiast cenniejsze wydaje si
u wiadomienie sobie, e to, co rzeczywi cie zostawiła Maryja do na ladowania to pragnienie
„odtwarzania” miło ci do Boga i zjednoczenia z nim w yciu ka dego wierz cego. Do tego
niezb dny jest jednak proces hermeneutyczny. Dopiero wtedy staje si jasne, e istotne
68

Christifideles laici, 4.
J. Maria ski, O kryzysie globalnej teorii sekularyzacji, art. cyt., s. 641n.
70
M.N. Ebertz, Kirche im Gegenwind. Zum Umbruch der religiösen Landschaft, Freiburg-Basel-Wien 1997, s.
19-33.
71
B.D. Bartruft, B d sob , tłum. D. Michalski, Kraków 1999, s. 70.
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Por. J. yci ski, Misja Ko cioła w kontek cie współczesnych przemian kulturowych, art. cyt., s. 13.
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pragnienie kobiety, wyra one chocia by we współczesnych ruchach feministycznych,
domagaj ce si jej udziału w decyzjach społecze stwa, wła nie w Maryi zostaje w pełni
zaspokojone. Jej wybranie do dialogu z Bogiem, do bycia Matk Pana jest w najwy szym
stopniu zaspokojeniem pragnienia kobiety i podkre leniem jej godno ci.73 Zauwa enie tej
godno ci zostaje potwierdzone maryjnym „fiat”. Jest ono odwiecznym „tak” wybranych
Jahwe na nieko cz ce si „nie” ka dej epoki.74

5. Zamiast zako czenia: próba pogodzenia teologicznego znaczenia dziewictwa z kultur
współczesn
Na podstawie powy szych refleksji staje si coraz bardziej oczywiste, e dziewictwo
ma silny zwi zek ze współczesnymi tendencjami polegaj cymi na pragnieniu spełnienia
siebie. W takim kluczu dziewictwo jawi si jako gł bsza wizja rzeczywisto ci, która daje
lepsz motywacj do realizacji siebie (F. Cecchin). Ta realizacja siebie odbywa si przede
wszystkim przez realizacj miło ci. Bez niej dziewictwo utraciłoby swój najgł bszy sens.
Miło

za z konieczno ci odwołuje si do ludzkich uczu , które odkrywaj w drodze

długiego procesu hermeneutycznego prawdziwe pokłady ludzkiej osobowo ci. By jednak tak
si stało, dziewictwo musi by rozumiane przede wszystkim jako „płodne przyj cie” (B.
Forte).
Dziewictwo uczy tak e pozytywnego prze ywania i rozumienia swojej egzystencji.
Podkre la ono gł bokie „tak” w porz dku oblubie czym. Dla moralno ci oznacza to, e owo
„fiat” stanowi ce odpowiednik opcji fundamentalnej, nadaje samej opcji nowy sens. Odt d
zadaniem moralno ci nie jest zachowywanie norm, ale zachowywanie ycia. W ten sposób
dziewictwo staje si

„drog

kobiety”. W dobrowolnie wybranym dziewictwie kobieta

potwierdza siebie jako osob czyli istot , której stwórca od pocz tku chciał dla niej samej,
równocze nie za realizuje osobow warto

swej kobieco ci, staj c si „bezinteresownym

darem” dla Boga [...].75
Podkre lenie dziewiczo ci, jako drogi ka dej kobiety, jednocze nie ustawia we
wła ciwym wietle rol Maryi. Wychodz c z przesłania „zrób to, co zrobiła lub zrobiłaby
Maryja w tych okoliczno ciach” (S. De Fiores), jednocze nie trzeba podkre li , e nie chodzi
73

B. Petrà, Tajemnica Maryi a współczesna teologia moralna, art. cyt., s. 188-189.
Por. A. Valentini, Z Maryj ycie chrze cija skie, dz. cyt., s. 87.
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Mulieris dignitatem, 20.
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o mechaniczne, słu alcze i bezosobowe na ladowanie wzoru. Chodzi raczej o podkre lenie, e
zwi zek etyczny jest dopiero pochodn zwi zku zbawczego (A. Molinaro). Ten za jest i musi
by udziałem ka dej kobiety, ka dego chrze cijanina.76
Przez dziewictwo człowiek wchodzi gł biej w sfer ducha. Nie staje si jednak
przez to aseksualny. M czyzna zyskuje moc stania si bardziej m czyzn , kobieta bardziej
kobiet . Natomiast naturalne pragnienie wpisane w ludzkie serce, jakim jest miło

– nawet ta

zmysłowa – zostaje podniesione do wy szych form. Słowem, eros nie zostaje zmia d ony,
lecz przekształcony [...].77
Dziewictwo jest tak e wezwaniem do odrzucenia czterech pokus. Pierwsza polega
na wierze w wiat idealny. Natomiast dziewictwo uczy akceptacji rzeczywisto ci, w któr
wpisuj si pora ki, mier . Uczy, e człowiek nie jest wszechmocny, e jest obarczony
grzechem, z którego tylko dar mocy Bo ej mo e go wyrwa . Uczy tak e odczytania siebie w
pokorze, a jednocze nie chroni przed upokorzeniem. Chroni tak e przed puryzmem i
perfekcjonizmem. Druga pokusa, jak przezwyci a dziewictwo polega na odrzuceniu mitu o
egzystencji całkowicie transparentnej, wyra aj cej si w prze wiadczeniu, e wszystko trzeba
powiedzie , pokaza , wyrazi . Chroni tak e przed pokus

uzyskania wszystkiego

natychmiast. Pozwala bardziej uzna innego w jego inno ci, a samego siebie uczyni jeszcze
bardziej sob . Trzecia pokusa dotyczy le poj tej ascezy, która rodziłaby fałszyw wiar w to,
e człowiek mo e w doskonały sposób zapanowa nad sob . To wła nie dziewiczo
najpełniej zale no ci, oddania, egzystencji zjednoczonej. Ostatnia pokusa, jak
zwalczy dziewictwo, to odrzucenie
własnego ciała, itp. Wyra aj

si

le poj tych powi za . Mog

cz sto formuł

oprócz...”. Nie chce si wtedy zna

uczy

pomaga

one dotyczy Boga,

j zykow : „nie... jak tylko...”, „nic...

niczego poza Bogiem, nic poza modlitw

nie ma

78

znaczenia.

Powy sze refleksje kształtuj niezb dne elementy definicji moralnej dziewictwa.
Wyra ałaby si ona w nast puj cy sposób: y w dziewictwie, to kocha , a kocha to uzna
brak w swoim bycie i potrzeb drugiego, któremu pozwala si by -innym-ni -ja, którego
inno

ma prawo stawa

si

elementem konstytutywnym jego to samo ci. W takim

kontek cie, odpowiadaj c na podstawowe pytanie postawione na pocz tku artykułu, a
dotycz ce roli i miejsca dziewictwa wobec współczesnej kultury, mo na odpowiedzie , e
dziewictwo we współczesnej kulturze ma pozycj jak najbardziej uprawnion , gdy nie uczy
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ono opuszczania wiata, lecz zapanowania nad nim; nie uczy uciekania od siebie, swojego
ciała, lecz domaga si
ukrywania si

harmonizacji i hierarchizacji płaszczyzn bycia osoby; nie uczy

przed Bogiem, lecz wej cia z Nim w pełn

relacj

osobow . Słowem,

dziewictwo jest najdoskonalsz form zjednoczenia z Bogiem, a przez Niego z Nim i w Nim
ze wiatem, drugim człowiekiem i sob samym.

