


w porównaniu z tym, ile poś wię cają  temu 
nasze ś wiadome, a jednocześ nie godnie 
spełniają ce swoją  niezastą pioną  funkcję  
społeczną , przysłowiowe Matki-Polki. Rolę , 
która nierozerwalnie wią ż e się  z kulturą
i cywilizacją  łaciń ską  (synonimy: zachod�
nią , chrześ cijań ską , grecko-rzymską ) oraz 
nieś miertelną  formułą  rzymskiej przysię gi 
małż eń skiej: „Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia”. 
Nasze trwanie (nasze, czyli na poziomie 
stanu dzisiejszej samoś wiadomoś ci), stabil�
noś ć  egzystencji naszej cywilizacji zależ y od 
kontynuacji dzieła westalek -  pielę gnowa�
nia domowego ogniska.

„A widzisz -  mówi ż ona i ś mieje się
-  Po kilku m iesią cach nawet ty został�
byś  feministą ”.

A ja sobie myś lę , ż e dopiero rów�
nouprawnienie w stylu skandynawskim,
o które tak zaż arcie walczy nasza Parla�
mentarna Grupa Kobiet, bę dzie stanowiło

ten test, który pokaż e, ile warta jest pol�
ska przynależ noś ć  do 2000-letniej cywili�
zacji łaciń skiej i owa społeczna „pamię ć  
materiału” odnoś nie powołania macie�
rzyń skiego i rodzinnego naszych pań .
A takż e na ile my, mę ż czyź ni, rozumiemy 
chrześ cijań ską  wykładnię  „stania się  jed�
nym ciałem”. We wszystkim.

I konstatacja -  to od nas, mę ż czyzn, 
bę dzie zależ ało, czy kobiety unikną  szaleń �
stwa „samowyzwolenia” i same, bez naka�
zów prawnych i społecznego ostracyzmu, 
zdecydują  się  na kilka lat uwsteczniają cego 
towarzyskiego letargu, w zamian za wypo�
saż enie dzieci we wszystkie te atrybuty, 
które potrzebne są  im do egzystencji 
z poż ytkiem dla siebie i otoczenia, czy też  
ś wiat przeobrazi się  zupełnie w glob, który 
zamieszkują  i kształtują  ludzie wychowani 
w koszarowych warunkach przytułków.

Oto wyzwanie. Czy są  chę tni?
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Dobra miłoś ć
Jak przejawiać  miłoś ć  wobec dziecka, by wyszła mu na 

dobre? Karać  czy nagradzać ? Ufać  czy kontrolować ? Negocjować  
czy pouczać ? Od odpowiedzi na te pytania zależ y całe jego 
póź niejsze ż ycie. Niestety zbyt wielu kochają cych rodziców 
wcią ż  nieś wiadomie krzywdzi swoje dzieci. Czę sto w dobrej 
wierze powielamy złe metody wychowawcze lub błę dy popeł�
niane w naszych domach rodzinnych. Ten łań cuszek nieszczę ś ć
i rozczarowań  cią gnie się  czasem przez pokolenia. Moż na go 
jednak przerwać . mamy nadzieję , ż e ta ksią ż ka pomoż e wszyst�
kim, którzy chcą  zrozumieć  swoje dzieci i poprawić  relacje w 
rodzinie. Bo odpowiedź  na pytanie, co robić , by nasze dzieci 
miały udane ż ycie, jest też  receptą  na to, co robić , by wokół 
nas było wię cej zadowolonych z ż ycia rodziców.

W ojciech Eichelberger / Andrzej Samson

Tworzenie się  Europy
Praca Dawsona „Tworzenie się  Europy” wypełnia nieco 

wstydliwą  lukę  w badaniach nad wiekami ś rednimi. Autor z 
właś ciwą  sobie swadą  i humorem podejmuje się  oceny zjawisk, 
obok których zbyt wielu i zbyt czę sto przechodziło niejako na 
druga stronę . Dawsona nie przeraż a fakt, iż  narazić  go to moż e 
na wiele nierzadko niepochlebnych opinii. W ś redniowieczu 
widzi on  bowiem okres najbardziej twórczy spoś ród wszystkich 
epok, okres, który nie tyle dał wyraz temu lub owemu przeja�
wowi kultury, ile dał korzenie i grunt pod rodzą ca się  wówczas 
z poż ogi całą  kulturę  Europy. Takż e tę  dzisiejszą . W tym sensie 
praca Dawsona jest publikacją  fundamentalną , bez której trud�
no zrozumieć  twór, któremu na imię  Europa i którego kształt 
okreś lają  nie decyzje urzę dnicze, lecz pewne okreś lone korze�
nie duchowe...
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