
Dom miejscem osób, które tworzą rodzinę. 

 
Jest takie przepiękne przysłowie „wszędzie dobrze ale w domu najlepiej”.  

Co to jest dom? Jak mówić o rodzinie? W jaki sposób mówić o rodzinie dzisiaj, gdy w psychologii istnieje silny nurt antyrodzinny, 

w którym podkreśla się jedynie zagrożenia? Czy rodzina ma dziś jeszcze jakąś funkcję do spełnienia? I dalej: co to znaczy, że Kościół jest 

domem i w jaki sposób ma nim być? Dom jest miejscem szczególnym, gdzie tworzy się życie i tworzą te podstawowe relacje 

międzyludzkie. Słowa te świadczą o mocnych więzach łączących rodzinę. Co robić by i u nas wytworzyły się takie więzy? Najpierw, 

aby zaistniała jakaś więź w ludzkiej grupie, także w rodzinie, musi zaistnieć kontakt psychiczny. Na przykład kilka osób jedzie 

w przedziale kolejowym. Niektórzy myślą o swoich sprawach, kłopotach  inni coś czytają. Gdy ktoś z tych osób wyjdzie z 

przedziału na którymś przystanku, reszta prawie tego nie zauważy. Natomiast, gdy zacznie się w takiej sytuacji rozmowa, 

wtedy każda osoba nabierze swoistego znaczenia, dlatego po wyjściu którejś z tych osób, inne odczują jej nieobecność. W 

pierwszym wypadku zaistniała tylko obecność „obok siebie". Aby jednak zaistniał jakiś kontakt musi być obecność „dla 

siebie", czyli ludzie muszą patrzeć na siebie, rozmawiać, okazywać sobie zainteresowanie, a więc w pewnym sensie stać się 

dla siebie nawzajem. 

 

Patrząc na nasze życie rodzinne, trzeba powiedzieć, że jest trudno nawet o obecność członków rodziny „obok siebie". 

Wszyscy gdzieś się śpieszą albo do pracy, albo do szkoły, albo na różne zajęcia dodatkowe. Wszystko to odbywa się w 

różnych porach dnia dla każdego z członków rodziny. Każdy ma swoje sprawy i poczucie, że jeśli się od nich oderwie, nawet 

na krótko, nie nadrobi straconych chwil. Stąd dom rodzinny staje się coraz bardziej takim hotelem, gdzie można się 

zatrzymać, przespać i coś zjeść, ale ludzie mieszkający pod jednym dachem, są dla siebie obcy. Jeśli i my tak mijamy się w 

biegu, to jako członkowie rodziny stajemy się sobie coraz bardziej obcy. Taka rodzina rozpadnie się wcześniej czy później, z 

hukiem lub niezauważenie. Nie pomoże to, iż łączą nas mocne więzi krwi. Cóż więc robić w takiej sytuacji? 

Rodzina, by była rodziną musi być wspólnotą, musi prowadzić wspólne życie. Bez tego rodzina staje się hotelem, stołówką, 

warsztatem pracy, domem dziecka, a nawet domem wariatów i piekłem na ziemi. Kiedy zatem marzymy o rodzinnej wspólnocie, 

musimy pamiętać o dwóch sprawach, które uniemożliwiają wspólne życie w rodzinie, to jest brak liczenia się z innymi i rodzinny 

bożek - telewizor. 

By wspólne życie było możliwe, każdy z członków rodziny musi się liczyć z innymi. Gdybyśmy żyli na bezludnej wyspie, to 

moglibyśmy wyczyniać to, co by się nam podobało. W rodzinie zaś żyjemy wspólnie dlatego należy liczyć się z innymi. Nie 

możemy mieć takich praw, które by naruszały prawa innych. Musimy zrezygnować z zachcianek, by dać możność spokojnego 

życia innym. Tymczasem jakże często dzieje się na przykład tak, że ojciec ogląda w pokoju telewizor, który musi grać na 

cały regulator. W drugim pokoju syn czy córka puszcza stereo, w kuchni matka przygotowuje obiad, słuchając radio, a biedna 

babcia nie wie, co z sobą zrobić. Potrzebuje odrobinę ciszy, a tu wszędzie decybele. 

Nie ma co śnić o wspólnocie rodzinnej, gdy w rodzinie bożkiem jest telewizor. Pozornie wydawać by się mogło, że 

telewizja skupia rodzinę. W rzeczywistości telewizja wyobcowuje członków rodziny ze wspólnoty. Siedzą wprawdzie obok 

siebie, ale to są ludzie obcy, nie rodzina. Każdy zresztą ma swój ulubiony program, każdy musi go obejrzeć i dlatego rodzice 

nie mają czasu dla dzieci, a tym bardziej dzieci dla rodziców. 

Do rodzinnej wspólnoty wcale nie przyczynia się telewizja fałszywy obraz rodziny. Przypomnijcie sobie, czy często 

można zobaczyć film, który ukazywałby normalną, kochającą się rodzinę, który promowałby wierność małżeńską. Same 

zdrady, niewierności, podłości i piekło, które musi kończyć się rozwodem i marzeniem o nowej rodzinie, nie bardziej udanej. 

Jak zatem jest w twojej rodzinie? Czy liczycie się z samopoczuciem innych w codziennym życiu? Czy dokonujecie selekcji w 

wyborze programów telewizyjnych? 

Kilka sposobów na tworzenie rodzinnego domu: 

 

1. Wspólne posiłki 

Rodzina powinna spotykać się w całości przynajmniej raz dziennie. Trzeba zatem wykorzystywać chwile, w których wszyscy 
członkowie rodziny są równocześnie w domu na to, by z obecności „obok siebie" stwarzać obecność „dla siebie". Niestety 
jednak wiele rodzin tak urządza swój dom, że taki kontakt jest po prostu niemożliwy. Możemy postawić pytanie dlaczego tak 
się dzieje? Bo w większości naszych domów jest brak dużego stołu, aby wszyscy przy nim się zmieścili. Coraz częściej 

zamiast stołu jest tylko niewielka ława stojąca bynajmniej nie na środku, lecz z boku, przy wersalce, by siedząc obok siebie 
nie przeszkadzać sobie w patrzeniu na ekran ustawionego naprzeciw telewizora. W takim wypadku rodzina staje się widownią 
kinową czy telewizyjną, w której siedzi się obok, często nie zauważając kto siedzi obok.  
A jak wyglądają nasze posiłki? W kuchni stoi mały stolik, tak mały, że jest w sam raz na to, by jedna osoba, ta, której 
najbardziej się spieszy, zjadła przy nim pośpiesznie cokolwiek, prawie na stojąco.  

By rodzina mogła się spotkać, nawiązać kontakt, porozmawiać musi być wystarczająco duży stół, przy którym da się 

zjeść wspólny posiłek. Jest to najbardziej naturalny i najlepszy czas na nawiązanie kontaktu „dla siebie". Przy stole siedzimy 
bowiem blisko siebie, tak blisko, że można sąsiada dotknąć, ale zarazem widzieć współbiesiadników, ich wyraz twarzy, 
wymieniać spojrzenia, popatrzeć prosto w oczy. Możemy na każdego się patrzeć, co ułatwia rozmowę, czyli kontakt „dla 



siebie". Ale nie tylko to. Przy stole uczymy się służyć sobie nawzajem poprzez dzielenie się również pożywieniem. 
Wzajemnie sobie służymy, podając to, czego komu akurat brakuje. Bez proszenia podsuwamy rzeczy potrzebne obok nas 

siedzącym, bo jesteśmy zajęci nie tylko tym, co położyliśmy sobie na talerzu. W ten sposób posiłek wzmacnia życie 
biologiczne, a prawdziwa obecność innych wzmacnia naszego ducha.  

Jedna z osób na forum internetowym tak pisze: Mój maż bardzo rzadko jest w domu...taka praca 

dlatego staram się abyśmy zawsze mogli wspólnie /ja,syn i mąż/ zjeść wspólny posiłek. Dla mnie te chwile są szczególne... 

wtedy rozmawiamy o tym jak minął nam dzień, czy też o planach... Stół to dla Mnie taki łącznik -całej rodziny...osób bliskich...takie 

wyciszenie, przystanięcie na chwilkę w tym biegu życiowym w którym jesteśmy... 

Kto inny: 

Często sie mówi : usiądźmy razem przy stole Stół dla mnie to nie bariera to mebel który raczej łączy i pomaga. Łączy bo jadamy przy 

nim wspólnie posiłki, możemy usiąść przy stole także ze znajomymi i pogawędzić. A pomaga bo można usiąść wspólnie i zastanowić się 

nad problemem jeśli taki się pojawi. Usiąść i przedyskutować i pomimo, że siedzi się na przeciwko siebie lub z boku i niby bariera jest : 

blat (gdyby dosłownie to tłumaczyć) to jednak patrzymy sobie w oczy i rozmawiamy ... 

 

Jeśli zatem zależy ci na twojej rodzinie, pragniesz, by się nie rozsypała, stół wyniesiony do piwnicy, koniecznie przynieś 
z powrotem, a jeśli go w ogóle brakuje, musisz koniecznie nabyć ten więziotwórczy mebel.  

Gdzie najlepiej byłoby postawić taki stół? Jeśli kuchnia jest wystarczająco duża, najlepiej tam, ponieważ osoba podająca 
posiłki nie jest wyłączona z rozmowy. 

Stół to jedno miejsce w domu, które musi być wolne od tego, co rani drugiego. Dlatego też stół nie może być miejscem, 
przy którym załatwia się wszystkie porachunki. Nie można przy stole czynić sobie wzajemnie rozrachunków, kierując do 

współmałżonka pretensje o jakąś tam sprawę, czy też upominając i strofując dzieci. Nie powinno tam nikogo traktować gorzej 
niż psa, bo przecież psu nikt nie przeszkadza w jedzeniu. 

Im więcej będzie wspólnych posiłków w twoim domu, tym bardziej będziecie ze sobą związani. Stąd jeśli jeszcze nie ma u 

ciebie wspólnych posiłków, już dzisiaj pomyśl o tym: może to być kolacja, jeśli musicie jadać obiady o różnych porach lub w 

stołówkach. Trzeba dołożyć starań, aby nie rezygnować z rodzinnych obiadów niedzielnych.  

 

2.  Umieć słuchać 

„Rodzice moi, pracując, o różnych porach wracali do domu, my znów o innych. Nie zgadzały się godziny wyjść i 
powrotów, aby wspólnie jeść obiad, dopiero kolacja była ucztą familijną. W czasie kolacji omawiało się sukcesy i 
niepowodzenia dnia, układało plany na dzień następny, rozsądzało zatargi. Niedziele jednak były naszą własnością. Szliśmy 
razem z rodzicami do kościoła, później na spacer lub do cukierni. Na obiad lub po obiedzie przychodzili znajomi, przyjaciele, 
rodzina" - napisał 26-letni technik w ankiecie Moi rodzice”. 

By nasza obecność przy stole nie była obecnością tylko „obok siebie", musimy nawiązać rozmowę, a więc wysyłać 
informacje i je przyjmować. Ponieważ rozmowa jest czymś tak codziennym, rzadko poświęcamy jej dostateczną uwagę. 
Dopiero zgrzyty i doświadczane przykrości sprawiają, że zaczynamy zastanawiać się nad tym, jak komunikujemy się ze sobą 
nawzajem. Tymczasem wszyscy doskonale wiemy, iż słowo jako czynnik kontaktu międzyludzkiego potrafi łączyć, zbliżać i 
związywać rodzinę. Jednak równie dobrze może dzielić, odpychać, zrywać więzi, ranić, upokarzać, gdy się je podda władzy 
impulsów, nastrojów, rozdrażnień i podświadomie nurtujących pretensji, urazów. Wtedy słowo działa przeciw człowiekowi, 

przeciw miłości, przeciw jego woli, by budować rodzinną więź. Wtedy w życiu rodzinnym zaczyna górować to, co kapryśne, 
nad świadomymi dążeniami do tego, by miłość w rodzinie trwała pomimo wszystkiego, co dzieli.  

Najpierw trzeba sobie uświadomić, że rozmowa to nie dwa rozmijające się monologi. Rozmowa jest najbardziej podstawowym 
sposobem komunikowania się ludzi. Niejednokrotnie wydaje się, że rozmawianie, prowadzenie konwersacji jest zachowa-
niem banalnym, oczywistym. Tymczasem bliższa analiza wskazuje na coś całkiem przeciwnego. Uczestniczenie w 
rozmowie wymaga aktywizacji niemal wszystkich procesów psychicznych. Angażuje więc biologiczne, psychologiczne i 

społeczne mechanizmy kształtowania zachowania człowieka. Stąd tak podstawową sprawą jest umiejętność słuchania. 
Pozornie jest to oczywiste, ale czy na pewno? Czy rzeczywiście umiem słuchać drugiego? A może mam skłonności do 
zagadania go na śmierć? Przecież tak często spotyka się ludzi, którzy jeśli zostaną dopuszczeni do głosu, wylewają cały potok 
słów, a niekiedy nawet przerywają drugiemu, włączając się w połowie zdania rozmówcy. 

Jak postąpić, gdy okaże się, że mój towarzysz mówi dużo, a przy tym jest rozwlekły?  Gdy w rozmowie nie mogę dojść 
do głosu, pozostaje ustalić: ponieważ ja też chciałbym coś powiedzieć, ustalmy, że pięć minut mówisz ty, a pięć ja. A gdy 

ustawicznym mówieniem przerywa się nam każde podjęte zadanie, lekturę itp? Czy pozwolić się zagadać? W takiej sytuacji 
można powiedzieć: teraz cię posłucham, a potem chcę zrobić to albo tamto. 

Tu trzeba zauważyć, że dopiero wtedy ma się wrażenie, iż jest się słuchanym, gdy rozmówca jest skoncentrowany na 
mojej osobie, patrzy na mnie, zachowuje kontakt wzrokowy. Dlatego też, słuchając trzeba po prostu skoncentrować swą 
uwagę na drugim, na jego wyrazie twarzy, na jego spojrzeniu, gestykulacji, by go właściwie zrozumieć. Nie można w tym 
czasie przygotowywać sobie w myśli odpowiedzi na to, co się słucha. Nie należy też z wypowiedzi wychwytywać tylko tego, 



co mnie interesuje, lub dosłuchiwać się tego, czego się obawiam. 
A jeśli nosi się w sobie problemy przywleczone spoza domu, może zawodowe? Zamiast się wyłączać, co łatwo 

zauważy rozmówca, lepiej wprost powiedzieć: „Trudno mi jest ciebie uważnie słuchać, gdyż wciąż nurtuje mnie inna 

sprawa..." 

A gdy podczas rozmowy trudno jest nam stwierdzić, czy dobrze wiemy, o co partnerowi chodzi? - Najlepiej wprost 
powiedzieć: nie jestem pewien, czy dobrze cię zrozumiałem. Czy chodzi ci o to, że...? 

A jeśli się nie zgadzam z tym, co mówi rozmówca? - Nigdy nie wolno powiedzieć, nie masz racji, bo to irytuje i jest 
początkiem niejednej kłótni. Lepiej powiedzieć: „Ja to widzę inaczej, a mianowicie..." 

 

 Mowa jest najbardziej złożonym, subtelnym i specyficznie ludzkim środkiem porozumiewania się. Mowa ludzka 

może przenosić informację o wydarzeniach zewnętrznych na strukturę gramatyczną i zdania, które przenoszą złożone 

znaczenia. Jednakże mowa jest używana na wiele różnych sposobów. Istnieje szereg różnych rodzajów wypowiedzi  

werbalnej: 

1. Mowa egocentryczna - skierowana do samego siebie, jest spotykana u niemowląt i wywiera wpływ na ukierun-

kowanie zachowania, 

2. Polecenia i instrukcje - stosowane w celu wywarcia wpływu na zachowanie innych; mogą być uprzejmie perswazyjne 

bądź autorytarne, 

3. Pytania - ukierunkowane na uzyskanie informacji werbalnej; mogą być otwarte lub zamknięte, osobowe lub bez-

osobowe, 

4. Informacja - udzielana w odpowiedzi na pytanie, może być częścią wykładu lub występować w dyskusji nad 

rozwiązaniem problemu. 

Możemy również wyróżnić inne rodzaje mowy:  

1. Mowa nieformalna - składa się z okazjonalnych pogawędek, żartów i plotek i zawiera mało informacji, ale pomaga 

ustanawiać relacje społeczne. 

2. Wyrażanie emocji i postaw interpersonalnych - dostarcza specjalnego rodzaju informacji. 

3. Wypowiedzi wykonujące - wypowiedź dokonuje czegoś np. wybranie, osądzenie, nazwanie lub gdy istnieje zamie-

rzony cel, lecz trudno go osiągać np. perswadowanie, zastraszanie. 

4. Formalności społeczne - należą tu standardowe sekwencje, jak dziękowanie, przepraszanie, powitanie itp., 

5. Wypowiedzi ukryte - ważniejsze znaczenie występuje tu na drugim planie, np.: „Jak mówiłem Kierownikowi...". 

6. Język - możliwy jedynie wówczas, gdy istnieje wspólny słownik. Aby mówić na jakiś określony temat, dwóch ludzi 

potrzebuje wspólnych słów dla danego obszaru aktywności lub zainteresowania. Słownik ten może być dość ubogi, 

jak przy podawaniu herbaty lub kawy, albo bardzo bogaty dla tych, którzy pracują w ogrodach botanicznych lub w 

medycynie.  

 

Rozmowę najkrócej można określić jako sposób mówienia, w którym dwoje lub więcej uczestników swobodnie wymienia się 

rolą nadawcy i odbiorcy. Konwersacja to typowe użycie języka, uwzględniające parametry czasowe, przestrzenne, społeczne, 

psychiczne i lingwistyczne współuczestników sytuacji komunikowania. 

 

3. Pozasłowna warstwa wypowiedzi 

 

Monika po urodzeniu drugiego dziecka zdecydowała się wykorzystać urlop wychowawczy, przerwać pracę zawodową. Jest już 

trzeci rok w domu, zajmuje się dziećmi. Niejedna młoda matka prowadząca co rano swoje dziecko do żłobka serdecznie jej 
zazdrości. Monika jednak nie wygląda na zadowoloną; gdy zdarzy się spotkać ją na ulicy popychającą wózek z młodszym 
dzieckiem i jednocześnie pilnującą, by starsze nie oddaliło się od niej, nie widać na jej twarzy uśmiechu. Co ją gnębi? 
Ujawniła to po dłuższej rozmowie. - „Cały dzień jestem z dziećmi, nieustannie zajmuję się ich prostymi sprawami, czasem 
obejrzę coś w telewizji, posłucham radia w czasie domowej krzątaniny. Oczywiście, rozmawiam z dziećmi, obserwuję ich 
rozwój, co bywa czasem fascynujące. Jednak tak naprawdę cały dzień czekam na to, żeby porozmawiać z Krzysztofem, gdy 

wróci. Ale on nie wraca wcześnie, a jeśli nawet, to jeszcze raz później wychodzi. Zawsze ma coś do załatwienia. Gdy wreszcie 
zostaje w domu, siada przed telewizorem i nie słucha, co do niego mówię, albo odpowiada tak, że nie wiem, czy słyszał, co do 
niego mówiłam. Potem i tak zasypia przed telewizorem. A ja chciałabym mu niejedno opowiedzieć, tyle godzin na niego 
czekałam... Właściwie to pragnę już wrócić do pracy, tam zawsze jest jakiś kontakt z ludźmi, można porozmawiać. Ale 
najbardziej martwi mnie, że żyjemy z mężem coraz bardziej obok siebie..." 

A jak widzi tę sprawę Krzysztof?  On jest po powrocie do domu po prostu zmęczony, trochę pobaraszkuje z dziećmi, zanim 

usną, ale potem już nic mu się nie chce. Pracę ma odpowiedzialną i wymagającą napiętej uwagi. A w sobotę i niedzielę żyje 
sportem, był do niedawna czynnym zawodnikiem i teraz jeszcze ma wielu przyjaciół klubowych, więc przeżywa ich sprawy... W 
domu czuje się bezpieczny, spokojny, Monika jest cicha, dba o niego, jest mu z nią dobrze. 



To prawda, że nie jest łatwe wsłuchiwanie się w to, co chce powiedzieć bliska osoba, gdy jest się zmęczonym.  
Warto sobie jednak uświadomić, że to na ile zdobędę się w słuchaniu najbliższych, pomimo zmęczenia, mówi o stopniu 

mojej miłości względem nich i o trosce o mój dom. Przykład ten jest jednak jeszcze jednym dowodem na to, że brak twardej 
dyscypliny w oglądaniu programów telewizyjnych stanowi ogromne zagrożenie dla losów rodziny. 
 Sytuacja Moniki i Krzysztofa mówi wreszcie o efektach braku skupienia na osobie mówiącej. I tutaj warto się 
zatrzymać, ponieważ jest wiele ludzi, którzy podczas rozmowy nie koncentrują się na rozmówcy; gdy się do nich mówi, 
rozglądają się na wszystkie strony, zajmując różnymi rzeczami.  
 Tymczasem skupienie naszej uwagi na mówiącym, na jego wyrazie twarzy, spojrzeniu i gestykulacji jest po prostu 

konieczne, aby go właściwie zrozumieć, ponieważ jak uczy współczesna psychologia komunikacji międzyludzkiej - kontakt 
słowny nie jest bynajmniej najważniejszym elementem porozumiewania się.  
 Komunikacja niewerbalna odnosi się do sporej części badań nad różnymi elementami komunikacji nie korzystającej 

ze słów. Wyraz twarzy, ton głosu, gesty, pozycje i ruchy ciała, dotyk czy sposoby spoglądania są najczęściej stosowanymi i 

diagnostycznymi kanałami komunikacji niewerbalnej. Można by postawić pytanie w jaki sposób działa komunikacja 

niewerbalna? 

Michael Argyle stwierdza, iż zachowanie niewerbalne służy przede wszystkim:  

- wyrażaniu emocji (zwężanie oczu, opuszczanie brwi, wpatrywanie się intensywnie, zaciskanie ust - wyrażanie złości),  

- przenoszeniu postawy (np. „Lubię cię" - uśmiechanie się, nasilanie kontaktu wzrokowego - albo „Nie lubię cię"  

- odwracanie wzroku, ton głosu staje się bezbarwny, stawanie tyłem),  

- informowaniu o c e c h a c h  osobowości  („Jestem otwarty" - gesty są szerokie, następuje modulacja głosu podczas 

mówienia), 

- ułatwianiu komunikacji werbalnej (obniżanie głosu i spoglądaniu przed siebie, gdy kończymy wypowiedź, by wskazać 

partnerowi, że teraz on może mówić). 

 Człowiek doświadcza pewnych trudności w porozumiewaniu się z innymi osobami. Dla niektórych są to trudności 

niezbyt wielkie i dotyczą kontaktów z określonymi tylko ludźmi. Bywa jednak i tak, że ktoś przeżywa poważne trudności w 

porozumiewaniu się niemal ze wszystkimi. W takiej sytuacji życie staje się bolesne i pełne nieporozumień. Prowadzi to do 

konfliktów oraz rosnącej agresji lub izolacji danego człowieka. Trudności w porozumiewaniu się z innymi ludźmi są w 

pewnym stopniu nie do uniknięcia, gdyż komunikowanie należy do najbardziej skomplikowanych zachowań, do jakich 

zdolny jest człowiek. Sposób komunikowania zależy przecież nie tylko od osobowości mówiącego czy od jego wiedzy i 

motywacji, ale także od jego poprzednich doświadczeń, od aktualnych okoliczności, od samopoczucia fizycznego i 

psychicznego, od sposobu patrzenia na siebie, na innych ludzi i na cały świat zewnętrzny. Ponadto jakość i sposób 

komunikowania zależy od umiejętności i nastawienia współrozmówcy. 

Niektórzy autorzy podają, że w większej mierze skuteczność lub nieskuteczność komunikacji zależy od odbiorcy. Ważne jest 

zainteresowanie słuchacza i jego gotowość do wysiłku na rzecz aktywnego odbioru. Znaczenie wysiłku w podtrzymywaniu 

porozumienia możemy przedstawić na przykładzie rozmowy z obcokrajowcem. Tutaj uwaga odbiorcy na słuchanie i 

zrozumienie nadawcy wymaga znacznie większego wkładu uwagi niż normalnie. Podobnie ma się sprawa prowadzenia 

rozmowy z dziećmi, które mają jeszcze słabo rozwinięte możliwości językowe. Jej prowadzenie wymaga zaangażowania 

emocjonalnego, miłości, która kompensuje chaotyczność i stałe nieporozumienia. 

 Człowiek jest tylko człowiekiem, ale ciągle i nieustannie musi pracować nad sobą, nad swoimi słabościami, nad 

relacją z drugim człowiekiem. Wystarczy w swoim życiu kierować się dobrem i miłością względem drugiego człowieka. 
Rodzina zawsze zaczyna się od człowieka, który w sposób wolny istnieje dla innych. Człowieka, którego działania i samo bycie afirmuje i 

potwierdza osoby żyjące obok niego. Dopiero wtedy powstaje wspólnota, która jest w pełni ludzka. 
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