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FENOMEN CISZY I MILCZENIA
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Wspóczesny świat charakteryzuje sie swoistym deficytem ciszy, a nawet lekiem
przed cisza.
 Cisza zostaa wyeliminowana przez haas i zgiek, który towarzyszy
czowiekowi we wszystkich sferach zycia. Z drugiej jednak strony pojawia sie –
moze ciagle

nie nazbyt czeste, ale coraz wyraźniejsze – zjawisko potrzeby ciszy,
zapotrzebowania na nia,
 a nawet swoistej tesknoty za milczeniem. Świadczy o tym
nie tylko odradzanie sie zycia pustelniczego, jakie dokonuje sie w naszych czasach,
ale takze popularność technik medytacyjnych i relaksacyjnych, a nawet techniki
„leczenia” cisza czy coraz wieksze zainteresowanie tym „produktem turystycznym”,
jakim jest strefa ciszy. Mozna wiec powiedzieć, ze dzisiejsze podejście do ciszy
i milczenia cechuje sie swoista ambiwalencja.
 Rozumie sie je zarówno jako przejaw
choroby i jako lekarstwo; jako wytchnienie i jako nieznośny przymus.
Juz ten wspóczesny kontekst wystarczajaco
 uzasadnia podjecie badań nad fenomenem ciszy i milczenia. Takich powodów jest zreszta znacznie wiecej. Dlatego
z uznaniem nalezy odnieść sie do efektu naukowych poszukiwań, zawartych w monografii prof. Teresy Paszkowskiej pt. Silentium – polisemiczna wartość i sprawność.
Studium teologiczno-duchowościowe. Lublin 2020. Podobnie jak kard. R. Sarah,
Autorka diagnozuje dyskredytowanie ciszy przez wielu wspóczesnych jako „symptom ciezkiej i niepokojacej

choroby” i stara sie na nowo ukazać wartość milczenia.
Ksiaz
 ka jest wiec poniekad
 odwazna konfrontacja z ponowoczesna kultura haasu
i zgieku, ale zarazem odpowiedzia na wspóczesne zapotrzebowania. Ukierunkowuje
ona czytelnika na rozumienie milczenia jako sprawności przydatnej takze w naszych
czasach, gdyz – jak udowadnia T. Paszkowska – sprawność ta suzy odkrywaniu
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wasnej tozsamości, budowaniu wspólnoty miedzyludzkiej, a ostatecznie ukierunkowuje na wieczność.
Ksiaz
 ka jest owocem wielokierunkowych badań. Autorka korzysta z danych wielu
nauk (teologii, filozofii, psychologii, socjologii, teorii literatury, a nawet medycyny
czy akustyki, a w jakimś stopniu takze z nauk prawnych i nauk o sztuce). Przedmiot
formalny wskazuje jednak na ujecie wyraźnie teologiczno-duchowościowe. Milczenie,
któremu poświecona jest monografia, formuje czowieka, przynosi ukojenie, a ostatecznie pozostaje w suzbie tajemnic Bozych, choć niekiedy rani i boli.
Treść ksiaz
 ki zostaa podzielona na dwie cześci, z których pierwsza przedstawia
milczenie jako wartość, druga zaś dotyczy milczenia jako sprawności, przy czym oba
te aspekty zostay odniesione do wielu znaczeń i interpretacji, stad
 uzyte w tytule
sowo „polisemia” jest jak najbardziej uzasadnione. Autorka ukazuje najpierw zozoność zakresów pojeć „milczenie” i „cisza”. Wykazuje, ze silentium jest wartościa
naturalna,
 a zarazem kulturowo-spoeczna,
 ale takze teologiczna.
 Udowadnia, ze nie
da sie zrozumieć w peni wartości ciszy poza religia i Objawieniem judeochrześcijańskim, choć pewne intuicje w tym wzgledzie zawarte sa równiez w innych tradycjach filozoficznych i religijnych.
Monografia zawiera szeroka analize fenomenu milczenia oraz rzeczywistości
pokrewnych. Ukazuje je jako wartości i jako sprawności. Nie jest przy tym jednostronna. Wskazuje takze na milczenie zawinione; milczenie, które nie jest cnota.

Prawdziwe milczenie nie jest bowiem zwykym przemilczeniem czy niedopowiedzeniem. Te moga być niekiedy wskazane, a kiedy indziej naganne. Nie jest takze stanem chorobowym, polegajacym

na uszkodzeniu aparatu mowy. Nie oznacza równiez
„niemówienia” czy „niekomunikowania”. Prawdziwa cisza i milczenie sa czymś
znacznie wiecej niz tylko sprzeciwem wobec sów. Sa one równiez – podobnie jak
sowa – sposobem komunikacji, a ostatecznie sa wyrazem adu wewnetrznego.
Za szczególnie interesujace
 nalezy uznać rozwazania nad silentium jako sprawnościa osoby oraz nad drogami do osiagnie
  cia tej sprawności. Autorka zastanawia sie
nad mozliwościa kreowania silentium uznanego za wartościowa przestrzeń i wartościowe tworzywo; nad sposobami spozytkowania go w kontekście wasnego zycia
i dziaania; nad mozliwościami uczynienia z silentium stanu wasnego wnetrza (uspokojenia, hesychii); nad potrzeba formowania innych do wrazliwości na silentium
i praktykowania go; nad potencjaem wychowawczym, który mógby zostać waczony

w sprawe silentium jako dobra dla poszczególnych osób i wiekszych spoeczności
(rodzina, szkoa, Kośció, zakony, grupy zainteresowań itd.). Milczenie zostaje tu
zatem ukazane jako sprawność, która czowiek musi wypracować. I nie chodzi tu
o przejściowa ceche charakteru, ale o staa umiejetność konkretnej osoby, a wiec
o cnote, która jest zawsze owocem wspópracy czowieka z darem Boga.
Wartość ciszy najbardziej ujawnia sie w konfrontacji ze zgiekiem, który jest jej
zaprzeczeniem i dewastacja;
 ze swoista inwazja dźwieków, nadprodukcja haasu
i jego wyprzedaza,
 z czym wspócześnie mamy do czynienia. Haas, w przeciwieństwie do ciszy, przynosi zgubne skutki. Jego natarczywość moze być przezwyciezona
jedynie kultura ciszy. Wydaje sie, ze Autorka nie tylko udowadnia potrzebe ciszy,
ale swoiście gosi „prawo do ciszy”, a nawet formuuje „obowiazek

ciszy”. To prawo
i obowiazek

tkwi – jak wykazuje – w olbrzymim potencjale ciszy i milczenia.
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To one potrafia odkryć wartość osoby i nadać gebie relacjom spoecznym. Ich wartość przekracza zatem sfere dziaalności artystycznej, twórczości literackiej czy muzycznej. Wartość ta najbardziej odnosi sie do zycia duchowego. Aby jednak ten
potencja móg zostać wyzwolony, milczenie nie moze być przymusem, jak ma to
miejsce np. w cenzurze czy propagandzie.
Postawy prawdziwego milczenia trzeba sie nieustannie uczyć. Ku temu zaś potrzebne sa odpowiednie środki. Autorka wskazuje na wiele przestrzeni, gdzie taka
nauka moze mieć miejsce. Jest nia m.in. liturgia, dobra modlitwa, obcowanie z natura,
 sztuka.
 W ksztatowaniu sprawności milczenia nieoceniona role odgrywaja równiez przykady. T. Paszkowska przywouje wzór mnichów, zakonników, takze tych
czynnych. Dość obszerne analizy regu mniszych oraz zasad hezychazmu dostarczaja
wielu podpowiedzi tym, którzy dzisiaj szukaja wartości milczenia. Ich przesanie ma
charakter uniwersalny. Równie cenne sa przykady dobrego milczenia i docenienia
wartości ciszy przez ludzi świeckich i poniekad
 nam blizszych przez swoje zainteresowania i warunki zyciowe (np. artystów, himalaistów). Ich postawy sa dowodem,
ze milczenie nie przekracza mozliwości takze dzisiejszego czowieka, a co wiecej –
jest ono wyjatkow

a szansa takze we wspóczesnym świecie.
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JAN CHRZCICIEL WZOREM DLA WSPÓCZESNEGO KAPANA
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Pod koniec 2020 roku nakadem wydawnictwa Biblos pojawia sie pozycja naukowa ks. dra Bartomieja Krzosa dotyczaca
 postawy kapana w świetle wspóczesnych
wyzwań duszpasterskich w Polsce. Tytu nawiazuje

do sów św. Jana Chrzciciela:
„Potrzeba, aby On wzrasta, a ja zebym sie umniejsza” (J 3,30). W ksiaz
 ce postać
ta ukazywana jest jako wzór do naśladowania dla kapana stojacego

wobec wspóczesnych wyzwań duszpasterskich.

