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KS. KRZYSZTOF JEŻYNA

SAKRAMENTALNY CHARAKTER ŻYCIA MORALNEGO
Odnowa zainicjowana przez Sobór Watykański II przyczyniła sie˛ do reorientacji w naukach teologicznych, w tym samej sakramentologii określajac,
˛
że celem sakramentów jest uświe˛ cenie człowieka, budowanie Mistycznego
Ciała Chrystusa oraz oddawanie czci Bogu1. Posoborowa odnowa przyczyniła
sie˛ przede wszystkim do ukazania wymiaru historiozbawczego i personalistycznego. Sakramenty wprowadzaja˛ człowieka w tajemnice˛ życia Bożego,
a sakramentalne życie moralne chrześcijan ma swe źródło w zbawczym wydarzeniu Chrystusa, w osobowym spotkaniu ze Zmartwychwstałym. Spotkanie
to jest łaska,
˛ obdarowaniem i uświe˛ ceniem, które domaga sie˛ odczytania
zobowiazań
˛
moralnych.
Mimo trwajacej
˛
odnowy soborowej nadal trudno przełamać wyobrażenia
i praktyke˛ w podejściu do sakramentów. Wciaż
˛ pokutuje reistyczne podejście
do sakramentów, które sa˛ pojmowane jako „rzeczy świe˛ te”, jako narze˛ dzie
i środek dajacy
˛ siłe˛ moralna˛ do wypełnienia wymagań dyscypliny kościelnej.
Ponadto mocno podkreślane w nauczaniu teologicznym przekonanie, że skuteczność sakramentów zależy od strony obiektywnej, która˛ wyraża określenie
ex opere operato ukształtowało poglad
˛ o automatycznym ich działaniu, przy
niewielkim znaczeniu osobistego zaangażowania uczestniczacych,
˛
mimo że
mówiono o udziale człowieka w kategorii ex opere operantis. Udział w sakra-
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mentach bywa przeżywany zbyt indywidualistycznie, co sprawia, że wielu nie
rozpoznaje wspólnotowego charakteru przesłania sakramentów. Praktyka duszpasterska dostarcza też dowodów, iż pewna cze˛ ść wierzacych,
˛
uważajac
˛ sakramenty za znaki nadzwyczajne, wydarzenia wyjatkowe,
˛
przyjmuje je rzadko,
nie pojmujac
˛ ich znaczenia dla życia duchowego i moralnego.
Współczesna refleksja nad posoborowym rozumieniem sakramentów i ich
znaczeniem dla moralnego życia chrześcijańskiego powinna ukazywać nade
wszystko ich wymiar personalistyczny i historiozbawczy, eklezjalny i społeczny.

I. PERSONALISTYCZNY I HISTORIOZBAWCZY WYMIAR SAKRAMENTÓW

Współczesne uje˛ cie sakramentów odsłania ich wymiar personalistyczny
i historiozbawczy. Sakramenty świe˛ te maja˛ charakter osobowego spotkania
z Chrystusem, a przez Niego z Ojcem i Duchem Świe˛ tym. Oznacza to, że
Bóg zwraca sie˛ do człowieka z darem zbawienia i uzdalnia go do przyje˛ cia
daru i udzielenia odpowiedzi. Zbawczy dialog człowieka z Bogiem toczy sie˛
w każdej chwili życia i w każdym miejscu, jednak uprzywilejowanym miejscem takiej wymiany darów sa˛ sakramenty2.
Sakramenty nie maja˛ charakteru rzeczowego, nie zawieraja˛ w sobie specyficznie neutralnej łaski lub przedmiotowej nadprzyrodzonej siły. Sakramenty
sa˛ przede wszystkim miejscem teofanii, objawienia sie˛ Boga i Jego błogosławieństwa. Bóg objawia sie˛ i oddaje w sakramencie osobowo: Bóg Ojciec
w Słowie Bożym i darze Ducha Świe˛ tego3. Zbawcza inicjatywa Boga zmierza do tego, by człowiek uczestniczył w życiu Boga, a On mógł żyć w każdym człowieku. Sakramenty świe˛ te realizuja˛ komunie˛ życia, komunie˛ z Bogiem i w Bogu.
Celem każdego sakramentu jest właczenie
˛
człowieka w rzeczywistość zbawcza.
˛ Sakramenty przekazuja˛ na różny sposób zbawcze dzieło Chrystusa wierza˛
cym i zapraszaja˛ każdego, by właczył
˛
sie˛ osobista˛ decyzja˛ w kontynuacje˛ zbawienia w historii. Sakramenty sa˛ wie˛ c znakami misterium Chrystusa, ale znaka-

2
Por. Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK) nr 1130-1131. Por. S. S z c z e p an i e c. Eucharystia w ruchu Światło-Życie. W: Eucharystia. Misterium – ofiara – kult. Red.
J. J. Kopeć. Lublin 1997 s. 200.
3
Por. KKK 1077. Zob. także: B. N a d o l s k i. Słowo Boże i sakramenty świe˛ te. W:
Katechizm Kościoła Katolickiego. Wprowadzenie. Red. M. Rusecki, E. Pudełko. Lublin 1995
s. 151; F. D y l u s. Tajemnica Eucharystii w aspekcie eschatologii. W: Eucharystia. „Kolekcja Communio” nr 1. Poznań−Warszawa 1986 s. 320.
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mi obiektywnymi, Jego żywej i konkretnej obecności. Zbawczy i obiektywny
charakter udzielania sie˛ Boga w sakramentach sprawia, że Kościół mówi
o konieczności sakramentów do zbawienia4. Skuteczność sakramentów płynie
z mocy zbawczej dzieła Chrystusa i Jego działania w sakramencie5.
Niemniej owocność sakramentów zależy także od postawy przyjmujacego,
˛
od jego wiary i woli przyje˛ cia Bożych darów, które wprowadzaja˛ w nowe
życie. W ten sposób sakramenty sa˛ znakami obdarowania, znakami łaski, ale
staja˛ sie˛ także źródłem zobowiazań
˛
moralnych6. Tak jak wiara staje sie˛ żywa
poprzez spotkanie i dialog człowieka z Bogiem, tak sakramenty wymagaja˛
osobowego spotkania i otwarcia na dary łaski. Kluczowa jest tu relacja wiary
i sakramentów. Kościół broni prawdy, że sakramenty „nie tylko zakładaja˛
wiare˛ , ale przez słowo i elementy obrze˛ du karmia˛ ja,
˛ wzmacniaja˛ i wyrażaja;
˛
7
przez to bywaja˛ nazywane «sakramentem wiary»” . Konieczność wiary dla
owocnego przyje˛ cia sakramentu sprawia, że sakramenty zakładaja˛ wiare˛
u przyjmujacego,
˛
a samo przyjmowanie sakramentu jest wyrazem wiary, to
zaś stwarza warunki, by sakrament stał sie˛ źródłem rozwoju i wzmocnienia
wiary. Można w tym duchu powiedzieć, że sakramenty sa˛ wydarzeniami
zbawczymi jedynie dla tych, którzy przyjmuja˛ je z wiara˛ i chca˛ w tej wierze
wzrastać8.
W swej misji ewangelizacyjnej Kościół domaga sie˛ zachowania jedności
wiary i życia moralnego. Personalistyczna koncepcja wiary podkreśla, że
pełna odpowiedź na Boży dar zbawienia wyraża sie˛ w wierze, która obejmuje
całe życie, a wie˛ c także życie moralne. Jan Paweł II tłumaczył te˛ wie˛ ź kategoria˛ opcji fundamentalnej, która wyjaśnia, że decyzja wiary jako zasadniczy
wybór życiowy angażuje całego człowieka, ale także kształtuje całość ludzkiego życia9.
Odpowiedź wiary jest wie˛ c koniecznym elementem życia sakramentalnego,
a wszelkie rozwijanie tzw. pobożności sakramentalnej powinno prowadzić

4

Por. KKK 1129.
Por. KKK 1127-1128.
6
W teologii moralnej przedsoborowej sakramenty ukazywano reistycznie, czyli nie tyle
jako źródło zobowiazań
˛
moralnych, co raczej jako środki pomagajace
˛ wypełnić moralne obowiazki.
˛
Por. W. B o ł o z. Eklezjalne aspekty moralności chrześcijańskiej. Tuchów 1991
s. 114-115.
7
KL 59.
8
Por. J a n P a w e ł II. Encyklika Veritatis splendor (VS). Watykan 1993 nr 26.
9
Por. K. J e ż y n a. Moralne przesłanie nowej ewangelizacji. Wezwanie do odnowy
Kościoła i świata. Lublin 2002 s. 165-179.
5
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jednocześnie do pogłe˛ bienia wiary. Dowartościowujac
˛ znaczenie sakramentów
dla wiary i życia chrześcijańskiego Jan Paweł II stwierdził, że „w sakramentach i poprzez sakramenty można metodycznie i skutecznie przekazywać
wiernym wiedze˛ o słowie Bożym i tajemnicy zbawienia”10.
Właśnie Kościół poprzez sprawowanie sakramentów staje sie˛ miejscem
rozpoznawania woli Bożej i miejscem wyborów moralnych. Dzie˛ ki temu życie
moralne jest ściśle złaczone
˛
z życiem sakramentalnym. Sakramenty sa˛ wie˛ c
wyrazem Prawa Chrystusa i choć każdy sakrament wyraża to nieco inaczej,
to chrześcijanin przez samo uczestnictwo w sakramentach może rozpoznać
i uznać podstawowe wymagania miłości, której pełnie˛ objawił Chrystus
w tajemnicy paschalnej11. Jan Paweł II podkreślał, że sakramenty sa˛ źródłem poznania i mocy pozwalajacej
˛
wypełnić prawo Boże, bowiem „w sakramentach, które wypływaja˛ z przebitego boku Odkupiciela (por. J 19, 34),
wierzacy
˛ znajduje źródło łaski i mocy, by zachowywać zawsze, nawet wśród
najpoważniejszych trudności, świe˛ te prawo Boże”12. Moc łaski sakramentalnej płynie stad,
˛ iż wiaże
˛ sie˛ ona z działaniem Ducha Świe˛ tego, którego rola˛
jest kierowanie ku poznaniu prawdy Bożej i życia ta˛ prawda˛13. Sakramenty
pozwalaja˛ interioryzować w sercu ludzkim prawo miłości, by ono poprzez
zobowiazania
˛
moralne kształtowało styl życia naśladujac
˛ Jezusa. Ponadto
w sakramencie Chrystus pomaga człowiekowi odczytać jego droge˛ , rozpoznajac
˛ znaki, jakie sie˛ pojawiaja˛ w jego życiu14.
Zwiazek
˛
sakramentów z moralnościa˛ wynika przede wszystkim z faktu, że
sa˛ one źródłem łaski, która uświe˛ ca, przemienia i przebóstwia człowieka15.
Rozwój życia chrześcijańskiego uwarunkowany jest przyje˛ ciem łaski sakramentalnej, dlatego życie chrześcijanina ma charakter sakramentalny. Sprawowanie sakramentów i przyje˛ cie darów zobowiazuje
˛
do odpowiedzialności
i stanowi źródło zobowiazań
˛
moralnych, czyli obdarowanie sakramentalne jest

10

J a n P a w e ł II. Kat. Misja prezbiterów w sakramentalnej posłudze uświe˛ cania
(5.05.1993) nr 1. W: Katechezy Ojca Świe˛ tego Jana Pawła II. Kościół. Kraków−Zabki
˛
1999
s. 226. Por. P. J. R o s a t o. Wprowadzenie do posoborowej teologii sakramentów. Tł. A. Baron. Kraków 1998 s. 112.
11
Por. J. N a g ó r n y. Historiozbawczy fundament moralności chrześcijańskiej. W:
Teologia moralna u kresu II tysiaclecia.
˛
Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin 1998 s. 165-166.
12
VS 103.
13
R o s a t o. Wprowadzenie do posoborowej teologii sakramentów s. 41.
14
Por. N a d o l s k i. Słowo Boże i sakramenty s. 154.
15
Por. F. G r e n i u k. Sakramenty źródłem zobowiazań
˛
moralnych. RTK 34:1989 nr 3
s. 5-20.
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podstawa˛ wymagań moralnych16. W takiej wizji uczestnictwa w sakramentach akcent pada na imperatyw moralny zawarty w samym darze sakramentalnym, a życie moralne chrześcijanina przybiera styl życia sakramentalnego.
Przekształceni przez łaske˛ chrześcijanie sa˛ prawdziwie zdolni do odpowiedzi
na powołanie dane od Boga. Wzrost życia chrześcijańskiego wymaga sakramentalnej wspólnoty z Bogiem, a także wspólnoty wierzacych,
˛
która sama ma
charakter sakramentalny.

II. EKLEZJALNY WYMIAR SAKRAMENTÓW

Personalistyczny i zbawczy charakter sakramentów pozwala odkryć i przeżywać sakramentalność Kościoła jako wspólnoty wierzacych.
˛
Sakramentalność
Kościoła opiera sie˛ na obecności Chrystusa, który nie tylko jest centrum
ore˛ dzia zbawienia, ale sam jest sakramentem Boga, czyli znakiem zbawczym
posłanym od Ojca, który poznajemy dzie˛ ki działaniu Ducha Świe˛ tego. Sakramentalny charakter posłannictwa Kościoła oznacza, że sakramenty umożliwiaja˛ Kościołowi pełnienie jego zbawczej misji, ale także sakramenty z istoty
swej maja˛ charakter eklezjalny, to znaczy, że ich sprawowanie nie tylko
buduje Kościół, ale potwierdza jego zbawcza˛ misje˛ . Wspólnota eklezjalna
stanowi naturalne środowisko wzrostu i rozwoju życia moralnego.
Kościół może potwierdzać swoja˛ istote˛ poprzez sakramenty dlatego, że
jego Założyciel – Chrystus – sam jest Sakramentem. Chcac
˛ wykazać nadprzyrodzona˛ skuteczność i konieczność sakramentów dla zbawienia, należy odwołać sie˛ do Osoby Chrystusa, twórcy i źródła sakramentów Kościoła, ponieważ On sam jest Sakramentem zbawienia, znakiem odwiecznej miłości Boga
do człowieka. Chrystus jest Sakramentem Boga przez swa˛ nieustanna˛ i zbawcza˛ obecność wśród ludu. W Chrystusie najpełniej objawiło sie˛ i zrealizowało
zbawienie, gdyż On sam jest Zbawicielem, jest wie˛ c osobowym znakiem,
sakramentem zbawienia17. Chrystus-Sakrament jest źródłem sakramentów
Kościoła i sakramentalności liturgii Kościoła, która jest synteza˛ historii zbawienia oraz aktualizacja˛ misterium Chrystusa. Kościół jest owocem zbawczego dzieła Chrystusa, ale także to działanie zbawcze kontynuuje. Zbawienie
człowieka i uwielbienie Boga jest kontynuowane w Kościele przez posługe˛

16

Por. B o ł o z. Eklezjalne aspekty moralności chrześcijańskiej s. 117.
Por. B. M i g u t. Znaki Misterium Chrystusa. Historiozbawcze uje˛ cie sakramentów
według Salvatore Marsilego OSB (1910-1983). Lublin 1996 s. 53.
17
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sakramentalna,
˛ dlatego Kościół Chrystusowy jest Kościołem sakramentów18.
Sakramenty, dajac
˛ udział w misterium Chrystusa, aktualizuja˛ Jego obecność
i tym samym tworza˛ Kościół, konstytuujac
˛ go jako kontynuatora misterium
19
Chrystusa .
Sakramentalna posługa w Kościele wiaże
˛ sie˛ z wiara˛ w żywa˛ obecność
Chrystusa zmartwychwstałego w swoim Kościele. Oznacza to, że sakramenty
sa˛ znakami Chrystusa, gdyż nie tylko ustanowione sa˛ Jego wola˛ i autorytetem, ale kryje sie˛ za nimi żywa obecność Zmartwychwstałego, który je
dopełnia i sprawuje. Sakramenty sa˛ wie˛ c działaniem samego Chrystusa za
pośrednictwem Kościoła, nie tylko w aspekcie jurydycznym, ale ontologicznym, gdyż Chrystus jest źródłem, sprawca˛ i dopełnia je in actu20. Wiara
chrześcijanina jest warunkiem spotkania Chrystusa w Kościele i owocności
sakramentu, w którym uczestniczy.
Dzie˛ ki temu, że Chrystus jest Sakramentem, także Kościół jest sakramentem. Jest on nade wszystko sakramentem wewne˛ trznego zjednoczenia z Bogiem w Jezusie Chrystusie za sprawa˛ Ducha Świe˛ tego: „jest znakiem i narze˛ dziem obecności i działania Ducha Ożywiciela”21. Kościół pomaga nie tylko
wypełniać wspólnotowy wymiar powołania chrześcijańskiego, ale sam zyskuje
sakramentalny charakter swej wspólnoty. Jako wspólnota, w której dokonuje
sie˛ bezustannie spotkanie ze zbawiajacym
˛
Bogiem, Kościół jawi sie˛ jako
prasakrament, jako fundamentalne źródło uświe˛ cenia człowieka. Wymaga to
nieustannie wzniesienia sie˛ ponad horyzontalne widzenie społeczności kościelnej, ale uznanie w niej nadprzyrodzonej wie˛ zi z Bogiem Trójjedynym.
Kościół jest znakiem i środkiem zbawczego działania Boga, dlatego nazywany jest sakramentem zbawienia. Skoro Chrystus jest Sakramentem zbawienia, to Kościół jest sakramentem Chrystusa, ponieważ wskazuje na Chrystusa
i uobecnia Jego zbawienie22. Oznacza to, że Kościół nie jest celem samym
w sobie, lecz pełni funkcje˛ służebna˛ w dziele zjednoczenia z Bogiem, stajac
˛
sie˛ znakiem i środkiem owej jedności. Dlatego w posłudze Kościoła trzeba
uznać fundamentalna˛ role˛ sakramentów świe˛ tych.
Sakramenty świe˛ te, które sa˛ sakramentami Chrystusa, sa˛ również sakramentami Kościoła i to w dwojakim znaczeniu, sa˛ sakramentami „przez Koś-

18
19
20
21
22

Por. KL 6; N a d o l s k i. Słowo Boże i sakramenty s. 158.
Por. M i g u t. Znaki Misterium Chrystusa s. 66-67.
Por. D y l u s. Tajemnica Eucharystii s. 320.
J a n P a w e ł II. Encyklika Dominum et Vivificantem. Watykan 1986 nr 64.
Por. B o ł o z. Eklezjalne aspekty moralności chrześcijańskiej s. 100.
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ciół” i „dla Kościoła”23. Zlecona Kościołowi posługa wynika z tego, że
Chrystus w mocy Ducha Świe˛ tego uobecnia sie˛ i działa w sakramentach
„przez Kościół”. Sakramenty sa˛ także dobrem „dla Kościoła”, ukazujac
˛ bowiem doskonała˛ komunie˛ Boga Miłości przyczyniaja˛ sie˛ do budowy Kościoła.
Jan Paweł II, w duchu odnowy posoborowej, podkreślał wspólnotowy charakter wszystkich sakramentów, a szczególnie Eucharystii24. Konsekwencja˛ faktu, że sakramenty tworza˛ Kościół jest to, że sakramentalność liturgii wyraża
˛ przez uczestnici tworzy sakramentalność Kościoła w świecie25. Wierzacy
two w sakramentach i odczytanie w nich przesłania moralnego staja˛ sie˛ uczniami Chrystusa w świecie.

III. SPOŁECZNY WYMIAR SAKRAMENTÓW

W duchu odnowy soborowej współcześni chrześcijanie moga˛ uczestniczyć
w sposób bardziej świadomy i autentyczny w sakramentach przyjmujac
˛ sakramentalny styl życia, który wypływa z celebracji sakramentów i pobudza do
urzeczywistnienia w społeczeństwie wartości ewangelicznych26. Wyraźnie
przejawia sie˛ to w Eucharystii, która be˛ dac
˛ „ośrodkiem i celem całego życia
sakramentalnego” wraz z innymi sakramentami tworzy „sakramentalny styl
życia chrześcijanina”27. Sakramentalna posługa Kościoła prowadzi do takiej
przemiany, w której wiara, jeśli ma być pełna, winna być połaczona
˛
z praktykowaniem sakramentalnego stylu życia, który odznacza sie˛ sprawiedliwościa˛
i miłościa.
˛ Wiara wyraża sie˛ wiarygodnie i jednoznacznie w ortopraksji sakramentalnej, czyli w urzeczywistnianiu wartości moralnych odczytanych
w przyjmowanych sakramentach28.

23

Por. KKK 1118.
Por. J a n P a w e ł II. Encyklika Redemptor hominis. Watykan 1979 nr 20 i Encyklika Ecclesia de Eucharistia. Watykan 2003 nr 26. Por. J. N a g ó r n y. Eucharystia – we
wspólnocie i dla wspólnoty. W: Eucharystia – miłość i dzie˛ kczynienie. Homo meditans t. 9.
Red. W. Słomka, A. J. Nowak. Lublin 1992 s. 126-140.
25
Por. K. R a h n e r. Podstawowy wykład wiary. Tł. T. Mieszkowski. Warszawa 1987
s. 344-347. Sakramentalność Kościoła jest wtórna do sakramentalności Chrystusa. Por. B oł o z. Eklezjalne aspekty moralności chrześcijańskiej s. 101.
26
Por. R o s a t o. Wprowadzenie do posoborowej teologii sakramentów s. 14.
27
Por. J a n P a w e ł II. List apost. Dominicae cenae. Watykan 1980 nr 7.
28
Według Rosato konieczny zwiazek
˛
ortopraksji z ortodoksja˛ sakramentalna˛ wynika
z połaczenia
˛
dwóch nurtów: ruch odnowy liturgicznej (KL) oraz próba integracji nauki społecznej Kościoła z teologia˛ dogmatyczna˛ (KDK i encykliki społeczne). Zbieżność nurtów wyraża
24
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Sakramenty, które maja˛ w swej istocie charakter duchowy i wewne˛ trzny,
sa˛ także wydarzeniami o charakterze wspólnotowym oraz moralnym i powinny wpływać na zachowania społeczne, wskazujac
˛ chrześcijanom działania
ukierunkowane na umocnienie jedności społeczeństwa i jego poste˛ p moralny29. Ukryte jest w tym wezwanie, by chrześcijanie, jako członkowie Kościoła-sakramentu, stawali sie˛ „sakramentem” obecności Chrystusa i tajemnicy
zbawczej w świecie. Albowiem sakramenty Kościoła otwieraja˛ człowiekowi
oczy na sens jego własnej egzystencji w sposób żywy i istotny. Trzeba wie˛ c
mówić o „sakramentalnej ewangelizacji”, która należy do munus propheticum
Kościoła i pozwala nam lepiej zrozumieć prawde˛ o Kościele jako „społeczności profetycznej”30. Misja profetyczna Kościoła zakłada zarówno ewangelizacje˛ podczas sprawowania sakramentów, jak też ewangelizacje˛ świata dzie˛ ki łasce sakramentalnej.
Sakramentalne posłannictwo Kościoła, z woli Chrystusa, odsłania bogactwo
życia chrześcijańskiego. Różnorodność siedmiu sakramentów znaczy etapy
uświe˛ cenia i wzrostu duchowego, ale także uświe˛ ca historycznie całość życia
ludzkiego. Ze strony człowieka poszczególne sakramenty pozwalaja˛ objać
˛
wszystkie etapy i istotne momenty życia: narodzenie, rozwój, uzdrowienie
i dar posłania. Powołujac
˛ sie˛ na Katechizm można rozważać eklezjalny i społeczny charakter sakramentów Kościoła według naste˛ pujacego
˛
układu: sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego – chrzest, bierzmowanie, Eucharystia;
sakramenty uzdrowienia – pokuta i namaszczenie chorych; sakramenty służace
˛
wspólnocie i posłaniu wiernych – sakrament świe˛ ceń i małżeństwo31. Mimo
iż każdy sakrament zachowuje swoja˛ specyfike˛ i odre˛ bność, to jednak ważne
jest to, że integruja˛ sie˛ wzajemnie, aż do stworzenia w osobie ludzkiej nowego człowieka, zdolnego żyć nowym życiem w społeczności eklezjalnej
i świeckiej32.
Siedem sakramentów świe˛ tych to bardzo ważny element wyzwalajacej
˛
i uświe˛ cajacej
˛ obecności Chrystusa w Kościele, a naste˛ pnie w misji Kościoła

sie˛ w tym, że widzi sie˛ aktualna˛ potrzebe˛ odniesienia sakramentów do pilnych kwestii społecznych, ale także łaske˛ sakramentalna˛ rozumie sie˛ jako duchowa˛ siłe˛ , która rozjaśnia postrzeganie
owych kwestii. Por. Wprowadzenie do posoborowej teologii sakramentów s. 113.
29
Por. tamże s. 34.
30
J a n P a w e ł II. Kat. Świadectwo życia w Chrystusie w Kościele – wspólnocie
prorockiej (20.05.1992) nr 3. W: Katechezy Ojca Świe˛ tego Jana Pawła II. Kościół s. 125.
31
Por. KKK 1210-1211.
32
Por. J. G o c k o. Kościół obecny w świecie – posłany do świata. Teologiczno-społeczne
aspekty posłannictwa Kościoła w świecie po Soborze Watykańskim II. Lublin 2003 s. 366-386.
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w świecie. Poprzez uczestnictwo w sakramentach Kościoła chrześcijanie zostaja˛ wprowadzeni w nowe życie według Ducha Świe˛ tego oraz zostaja˛ wła˛
czeni w Chrystusa integralnego. Dar jedności duchowej musi prowadzić do
jedności egzystencjalnej uczniów Chrystusa, którzy sa˛ wezwani do odnowy
Kościoła i świata.
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THE SACRAMENTAL CHARACTER OF MORAL LIFE

S u m m a r y
The post-Council reflection on understanding sacraments and their significance for moral
Christian life should show their personalistic and salutary, ecclesial and social dimension. Holy
sacraments have the character of a personal encounter with Christ, and through Him – with
the Father and the Holy Spirit. God turns to the man with His gift of salvation and makes him
able to accept the gift and give an answer. Accepting sacramental gifts requires understanding
the moral imperative in them, which makes a Christian’s moral life acquire the style of sacramental life. The Church that is a sacrament, owing to the presence of Christ-Sacrament in it,
is the natural environment for the growth and development of moral life. A new emphasis in
the post-Council revival is that Christians, as members of the Church-sacrament, should become a „sacrament” of Christ’s presence and His salutary mystery in the world.
Translated by Tadeusz Karłowicz

Słowa kluczowe: sakramenty, wymiar osobowy, eklezjalny i społeczny sakramentów.
Key words: sacraments, personal, ecclesial, social dimensions of sacraments.
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ESCHATOLOGICZNY WYMIAR TEOLOGII MORALNEJ
Teologia moralna, zajmujac
˛ sie˛ naukowa˛ refleksja˛ nad rozwojem osoby
w aspekcie jej dażenia
˛
do szcze˛ ścia przez realizowanie dobra, winna mieć na
uwadze ostateczny cel człowieka, który określa kres i miare˛ szcze˛ ścia. Spełnienie osoby dokonuje sie˛ przez osiagnie
˛ ˛ cie pełni rozwoju, który został zapisany w naturze ludzkiej w akcie stworzenia i jest wspierany przez łaske˛ Boga
powołujacego
˛
człowieka do komunii w wieczności. Życie ludzkie, biorace
˛
swa˛ godność z faktu stworzenia przez Boga i przeznaczenia do uczestnictwa
w tajemnicy trynitarnej, musi uwzgle˛ dniać wymiar eschatologiczny, który
sytuujac
˛ ludzka˛ egzystencje˛ w pozaczasowej perspektywie Trójcy Przenajświe˛ tszej, daje właściwe kryterium do rozumienia i oceniania poste˛ pu na
drodze rozwoju1.
Wymiar eschatologiczny nie alienuje człowieka, ale nadaje sens ludzkiej
pielgrzymce i dostarcza punktu odniesienia do nabierania doświadczenia i nabywania madrości.
˛
Diachroniczna struktura ludzkiego myślenia nie może uciekać
od uświadomienia sobie konsekwencji kolejnych wyborów dokonywanych
w czasie i wzywa do uwzgle˛ dnienia długofalowej perspektywy czasowej, jako
nieodzownej współrze˛ dnej do wyznaczania kształtu rozwoju moralnego. Cnota
długomyślności, be˛ daca
˛ pochodna˛ roztropności, nakazuje uwzgle˛ dnianie dłuższej
perspektywy czasowej i pomaga odkryć sens poszczególnych zdarzeń.
Moralność objawiona jest darem Boga dla człowieka umiejscawiajacym
˛
ludzkie dażenie
˛
do szcze˛ ścia w wymiarze nadprzyrodzonym2. Zarówno bo-

Dr hab. ANDRZEJ DERDZIUK OFMCap, prof. KUL − kierownik Katedry Historii Teologii
Moralnej KUL; adres do korespondencji: Al. Kraśnicka 76, 20-718 Lublin; e-mail:
aderdziu@kul.lublin.pl
1
Por. EV 38.
2
Por. Papieska Komisja Biblijna. Biblia a moralność. Biblijne korzenie chrześcijańskiego
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wiem poczatek
˛
i kres tego dażenia,
˛
jak też inicjatywa i źródło siły sa˛ zakorzenione w odwiecznym zamyśle Boga, który nieustannie podtrzymuje i prowadzi swoje stworzenie. Zaproszenie do uczestniczenia w trynitarnej wspólnocie życia ukazuje inny wymiar ludzkiej egzystencji, w ramach której cierpienie i krzyż zostaja˛ wpisane w paschalna˛ droge˛ Chrystusa i otwieraja˛ na przyje˛ cie innej skali wartości, która przekracza wymiar ziemskiego dobrostanu.

I. ESCHATOLOGICZNA PERSPEKTYWA POWOŁANIA CZŁOWIEKA

Współczesna narracja ludzkiej egzystencji zamyka człowieka w perspektywie doczesności i zawe˛ ża jego horyzont do rzeczy materialnych, które sa˛
traktowane jako środki do zaspokojenia aktualnych potrzeb dotyczacych
˛
przetrwania gatunku i zyskania maksymalnej porcji przyjemnych doznań. Hedonistyczna i konsumistyczna wizja życia, narzucana przez kulture˛ masowa,
˛
powoduje uwie˛ zienie człowieka w doczesności. Dlatego też człowiek zużywajac
˛ siły w pogoni za dobrami tego świata łatwo może zagubić perspektywe˛
wieczności, która jest wpisana w ludzka˛ egzystencje˛ .
Potwierdzeniem dażenia
˛
do nieśmiertelności sa˛ wysiłki człowieka w kierunku upamie˛ tnienia swej obecności na ziemi oraz pragnienia zapisania sie˛
w annałach historii. Budowanie pomników i monumentów oraz pozostawianie
pamie˛ tników i zapisków dokumentujacych
˛
dokonania ludzi sa˛ świadectwem
che˛ ci przekroczenia granicy śmierci i pokonania nieubłaganego upływu czasu.
Współczesny człowiek, kierujacy
˛ sie˛ sposobem spojrzenia na swe człowieczeństwo określanym homo continuus, wkłada ogromny wysiłek w rozwijanie
technik medycznych i terapeutycznych służacych
˛
przedłużeniu sprawności
fizycznej i psychicznej oraz utrzymaniu zewne˛ trznego pie˛ kna wygladu
˛ ciała3.
Posuwanie sie˛ aż do korzystania z kosmetyków wytwarzanych z ciał dzieci
nienarodzonych przypomina dawne wysiłki szarlatanów próbujacych
˛
znaleźć
eliksir młodości produkowany z krwi niewinnych ofiar.
Nienasycone dażenie
˛
człowieka do znalezienia klucza pozwalajacego
˛
na
przekroczenie bramy nieznanej przyszłości znajduje swoje swoiste potwierdzenie we współczesnej popularności magii, okultyzmu i horoskopów, dzie˛ ki
którym człowiek usiłuje poznać i opanować swoja˛ przyszłość. Uciekanie sie˛
poste˛ powania. Tł. R. Rubinkiewicz. Kielce: Verbum 2009 nr 121.
3
Por. A. K a t o l o. Jakość życia, obsesja zdrowia i homo continuus. W: Wyzwania
moralne przełomu tysiacleci.
˛
Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne
w Sandomierzu 1999 s. 217-218.
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do korzystania z magicznych sił, rzekomo wpływajacych
˛
na losy człowieka,
jest wyrazem pragnienia człowieka stania sie˛ suwerennym kreatorem swego
losu za życia i po śmierci. Owe wysiłki zmierzajace
˛ do zapanowania nad
śmiercia˛ prowadza˛ też do rozpowszechnienia mentalności eutanatycznej, której
przyjmowanie łaczy
˛
w sobie próbe˛ zawłaszczenia śmierci z poczuciem bezradności wobec jej nieuchronności. Eutanazja, stanowiac
˛ ucieczke˛ od stanie˛ cia
w obliczu przemijania, jest dramatycznym wyrazem ludzkiej bezsilności.
Człowiek, nie godzac
˛ sie˛ na życie obciażone
˛
słabościa˛ i niemoca,
˛ ucieka
niekiedy od niego w samobójcze przerwanie swej ziemskiej egzystencji.
Każda poprawna etyka, otwarta na dogłe˛ bne poszukiwanie uzasadnień
podawanych przez siebie rozstrzygnie˛ ć, winna rozważać rzeczywistość per
ultimas causas, czyli przez pryzmat rzeczy ostatecznych. Tylko w perspektywie postrzegania długofalowych konsekwencji można bowiem stwierdzić
wartość decyzji moralnych, które zawsze maja˛ rozliczne uwarunkowania
w czasie i przestrzeni. Jeśli zatem etyka ograniczona swoja˛ metodologia˛ do
racjonalnego ujmowania świata, w swoich ocenach winna sie˛ gać do ostatecznych konsekwencji poste˛ powania człowieka, to o ileż bardziej winna czynić
to teologia moralna, która w swoich rozważaniach w sposób konieczny przyjmuje odniesienie do wiecznego horyzontu historii człowieka.
Dla chrześcijan podstawowym źródłem przekonania o nieśmiertelnym
powołaniu osoby ludzkiej jest Objawienie, w którym Bóg zawierajac
˛ nowe
i wieczne przymierze z ludzkościa,
˛ ukazuje pełna˛ prawde˛ o człowieku i daje
moc do jej urzeczywistnienia. „Wydarzenie śmierci i zmartwychwstania
Chrystusa oznacza poczatek
˛
świata nowego, w obre˛ bie tego świata. Jest to
prawdziwy eschaton otwierajacy
˛ definitywny eon, rzeczywistość ostateczna˛
i bezwzgle˛ dna,
˛ albowiem w tym wydarzeniu obwieszczono już «sad»
˛ nad
ludzkościa˛ i nad światem”4. W Jezusie Chrystusie mieści sie˛ pełnia zbawienia, gdyż w Nim człowiek otrzymuje sens i ukierunkowanie swej doczesnej
pielgrzymki5. Obecność Chrystusa na sposób sakramentalny w historii Kościoła sprawia, że chrześcijanie majac
˛ do Niego doste˛ p sa˛ nie tylko zaproszeni
do korzystania z bogactw Jego łaski, ale też sa˛ wezwani do jej rozpoznawania
i odpowiadania życiem. Sad
˛ nad światem dokonuje sie˛ ze wzgle˛ du na postawe˛ wobec przyjścia Zbawiciela, który przyszedł do swoich, a swoi Go nie
przyje˛ li (por. J 1, 11).
4

A. S c o l a, G. M a r e n g o, J. P r a d e s L ó p e z. Osoba ludzka. Antropologia
teologiczna. Tł. L. Balter. Poznań: Pallottinum 2005 s. 393.
5
Por. L. F. L a d a r i a. Wprowadzenie do antropologii chrześcijańskiej. Tł. A. Baron.
Kraków: WAM 1997 s. 130-131.
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Prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa ściśle łaczy
˛
sie˛ z wyznawaniem
wiary w zmartwychwstanie umarłych. „Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. […] I jak w Adamie wszyscy umieraja,
˛ tak też
w Chrystusie wszyscy be˛ da˛ ożywieni” (1 Kor 15, 20-22). Zasiew nieśmiertelności obecny w stworzeniu, które zostało wyniesione do godności dzieci
Bożych, otwiera wyobraźnie˛ na oczekiwanie czegoś co przekracza zdolności
percepcyjne umysłu6. Zarazem ta rzeczywistość nie pozostaje czymś abstrakcyjnym, ale staje sie˛ realnie doste˛ pna w sakramentach i komunii eklezjalnej.
Królestwo Boże jest już obecne w świecie przez trwanie Chrystusowej miłości w chrześcijanach. Wyrażaja˛ to słowa Chrystusa: „Oto bowiem królestwo
Boże pośród was jest” (Łk 17, 21). Choć jest ono czymś bliskim (por. Łk 21,
31)) i doste˛ pnym, to zarazem może zostać zabrane (por. Mt 21, 43) i człowiek nie wchodzi doń automatycznie.
Eschatologiczny dar zbawienia ofiarowany człowiekowi za darmo może
być przyje˛ ty pod warunkiem wiary, która owocuje czynami. Szczególnym
klimatem do wzrastania w rzeczywistości Królestwa jest miłość sprawiajaca
˛
zamieszkiwanie Trójjedynego Boga w sercu człowieka. „Jeśli Mnie kto miłuje, be˛ dzie zachowywał moja˛ nauke˛ , a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy
do niego, i be˛ dziemy u niego przebywać” (J 14, 23). Królestwo Boże jest
rzeczywistościa˛ darowana˛ człowiekowi i zarazem mu zadana,
˛ gdyż domaga
sie˛ odpowiedzi w postaci wierności przykazaniom spełnianym z miłości. Czyn
człowieka nie uzależnia daru Bożego, ale określa postawe˛ odbiorcy, która
może przyjmować różny zakres łaski. Przez to „życie moralne chrześcijanina
realizowane we wspólnocie Kościoła, umiejscowione i przeżywane w napie˛ ciu
eschatologicznym, staje sie˛ moralnościa˛ historii zbawienia”7. Oznacza to, że
można i trzeba traktować życie jako szanse˛ na zrealizowanie projektu o pełni
osobowej wielkości, która może być osiagnie
˛ ˛ ta nawet pomimo pozornie niesprzyjajacych
˛
okoliczności. W perspektywie historii zbawienia wydarzenia
ludzkie nabieraja˛ innego sensu.
Dokument Biblia a moralność, podejmujac
˛ kwestie˛ eschatologii, określa
ja˛ mianem inspirujacego
˛
horyzontu działania moralnego. „Cel eschatologiczny
przedstawiony jest w Nowym Testamencie jako ostatni stopień jedności z Bo-

6
Wyrażaja˛ to biblijne stwierdzenia: „zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście
nimi jesteśmy” (1 J 3, 1) oraz „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka
nie zdołało pojać,
˛ jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłuja”
˛ (1 Kor 2, 9).
7
J. G o c k o. Kościół obecny w świecie – posłany do świata. Teologiczno-społeczne
aspekty posłannictwa Kościoła w świecie po Soborze Watykańskim II. Lublin: Wydawnictwo
KUL 2003 s. 147.

ESCHATOLOGICZNY WYMIAR TEOLOGII MORALNEJ

19

giem, do którego osiagnie
˛ ˛ cia powołany jest człowiek. Ze strony Boga stanowi
dar, który implikuje jego transcendencje˛ i realizuje sie˛ za pośrednictwem
Chrystusa. Od człowieka, który jest przedmiotem daru, wymaga dyspozycyjności do przyje˛ cia go i do ustawienia całego swego działania moralnego
w aktualnym ziemskim życiu wewnatrz
˛
horyzontu przyszłej pełni życia
8
w doskonałym zjednoczeniu z Bogiem” .
Perspektywa zbawienia może być rozumiana w jego wymiarze doczesnym
jako osiagnie
˛ ˛ cie pełni doste˛ pnej dla człowieka doskonałości w miłości świadczonej ludziom i w wymiarze pozadoczesnym, w którym chodzi o wie˛ ź miłości z Bogiem. W takim uje˛ ciu to, co naturalne, łaczy
˛
sie˛ z nadprzyrodzonym nie tyle przez granice˛ śmierci, stajacej
˛
sie˛ brama˛ przejścia z jednej rzeczywistości do drugiej. Bardziej konkretnym i zarazem ciagle
˛
aktualnym
łaczem
˛
mie˛ dzy teraźniejszościa˛ a wiecznościa˛ jest wiara, dzie˛ ki której uczeń
Chrystusa uczestniczy w Jego Królestwie. Przez wiare˛ i miłość chrześcijanin
doświadcza wagi swoich codziennych wyborów, które maja˛ swe konsekwencje
w przyszłości. Wcielenie Chrystusa łaczy
˛
wymiar doczesny i eschatologiczny
świata. Przemijajaca
˛ postać tego świata została naznaczona obecnościa˛ samego Boga, który uczynił człowieka swoim reprezentantem i kapłanem stworzenia. Chrystus prowadzacy
˛ świat do spełnienia kosmicznego, polegajacego
˛
na
pełnym poddaniu sie˛ Ojcu, dokonuje tego przez kapłańska˛ misje˛ człowieka
uświe˛ cajacego
˛
siebie i świat przez działanie zgodne z logika˛ Ewangelii9.
Istnieje jednak możliwość udzielenia negatywnej odpowiedzi dawanej
Bogu. Człowiek może sam wykluczyć siebie z wejścia do Królestwa Bożego
i udaremnić dar Boga. Dokonuje sie˛ to przez niewiare˛ prowadzac
˛ a˛ do zaje˛ cia
postawy oboje˛ tności lub też wrogości wobec zbawczej inicjatywy Boga. Postawa oboje˛ tności lub negacji wobec Boga nie musi być deklarowanym sposobem odniesienia, ale dotyczy nade wszystko płaszczyzny faktycznych zachowań i intencji, które determinuja˛ relacje˛ człowieka do Boga. Ludzkie życie,
oceniane w perspektywie relacji z Bogiem, zyskuje swa˛ wartość przez określanie jej kształtu przez miłość. Pytanie o miłość, stanowiace
˛ podstawe˛ wiecznego sadu
˛ nad człowiekiem (por. Mt 25, 31-46), rozstrzyga też o jakości jego
życia na ziemi.

8
9

Papieska Komisja Biblijna. Biblia a moralność nr 85.
Por. G o c k o. Kościół obecny w świecie s. 157-158.
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II. KONSEKWENCJE WYBORÓW DOKONYWANYCH W CZASIE

Teologia moralna, podejmujac
˛ zadanie oceny czynów ludzkich, rozważa
nie tylko aktualne uwarunkowania osoby działajacej,
˛
ale też zwraca uwage˛
na perspektywe˛ wieczności, ku której osoba winna być zwrócona. Świadomość ważności dokonywanych wyborów, których skutki sie˛ gaja˛ w wieczność
wzmaga odpowiedzialność i powoduje konieczność bardziej dogłe˛ bnego ich
przemyślenia. Długość perspektywy sie˛ gajacej
˛ Królestwa niebieskiego nadaje
też dynamike˛ ludzkiemu życiu, które odczytuje ważność ziemskiego etapu
w relacji do wieczności. Zakłada to nadzieje˛ na możliwość powolnego rozwoju, który nie musi przebiegać skokowo, ale jest dynamicznym procesem maja˛
cym swa˛ rozciagłość
˛
w czasie.
Kierowany cze˛ sto zarzut pod adresem moralności chrześcijańskiej, że
odsuwa ona rozliczenie ludzkich czynów na wieczność w postaci oczekiwania
na szcze˛ ście w niebie lub obawe˛ przed wieczna˛ kara˛ piekła, nie uwzgle˛ dnia
realnego spojrzenia na życie, które posiadajac
˛ wymiar eschatologiczny nie
ulega przecież presji chiliazmu czy milenaryzmu. Już od poczatku
˛
Kościół
wzywał do trzeźwego spojrzenia na rzeczywistość ziemska,
˛ która be˛ dac
˛ ważnym etapem dażenia
˛
do wiecznej ojczyzny, zachowuje swoja˛ autonomie˛
i winna rzadzić
˛
sie˛ prawami biologii, fizyki, ekonomii i socjologii. Zaniedbanie troski o spełnianie swego ziemskiego posłannictwa sprzeciwia sie˛ wezwaniu Bożemu, które zobowiazuje
˛
człowieka do strzeżenia wartości życia i zdrowia oraz poświe˛ cania im należnej opieki10.
Do mieszkańców Tesalonik, unikajacych
˛
zaangażowania ziemskiego w nadziei rychłej Paruzji, św. Paweł zwrócił sie˛ w sarkastycznym tonie twierdzac,
˛
że jeśli nie chca˛ pracować, to też niech nie jedza˛ (por. 2 Tes 3, 10). Wskazuje to na wage˛ ziemskich obowiazków,
˛
które właśnie ze wzgle˛ du na ich zapodmiotowanie w wieczności winny być realizowane z należnym szacunkiem
dla porzadku
˛
życia na ziemi. Dla rozwoju wypadków dziejowych na ziemi nie
jest oboje˛ tne postrzeganie całościowej wizji świata. Właściwie rozumiane
otwarcie na wieczność nie musi zatem nieuchronnie prowadzić do negowania
wartości zaangażowania w doczesności.
Sobór Watykański II, mówiac
˛ o konieczności zachowania autonomii rzeczywistości ziemskich, zakorzenia ja˛ we właściwie rozumianej relacji do
Boga. O tyle bowiem ma sens odwoływanie sie˛ do porzadku
˛
ziemskiego,

10

Por. W. O l e c h. Polska teologia nadziei w okresie posoborowym. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 276-277.
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o ile jest on rzeczywiście porzadkiem,
˛
a nie wynikiem ślepego losu. Odniesienie do racjonalnej podstawy istnienia wszechrzeczy sprawia, że nadzieja
oparta jest na solidnym fundamencie realistycznego oczekiwania spełnienia
sie˛ pożadanego
˛
dobra. Wiara w Boga i płynaca
˛ z tego nadzieja nie przeszkadzaja˛ angażowaniu sie˛ człowieka w przemiane˛ świata. Co wie˛ cej, to właśnie
wiara w Boga, uznajaca
˛ zależność stworzonego świata od madrego
˛
zamysłu
Boga, pozwala człowiekowi na ufne oddawanie sie˛ zadaniu czynienia dobra.
W tym kontekście ojcowie soborowi stwierdzaja,
˛ że „jeśli słowom «autonomia rzeczy doczesnych» nadaje sie˛ takie znaczenie, że rzeczy stworzone nie
zależa˛ od Boga, a człowiek może ich używać bez odnoszenia ich do Boga,
to każdy uznajacy
˛ Boga wyczuwa, jak fałszywymi sa˛ tego rodzaju zapatrywania. Stworzenie bowiem bez Stworzyciela zanika”11.
Eschatologiczne powołanie chrześcijanina domaga sie˛ pogłe˛ bionej refleksji
o tym wymiarze jego życia. Teologia moralna, bioraca
˛ pod uwage˛ integralna˛
wizje˛ człowieka, nie może nie uwzgle˛ dniać tego aspektu ludzkiej egzystencji,
który przecież nie jest czymś marginalnym, ale stanowi o istocie osoby ludzkiej i określa jej specjalny status we wszechświecie. Człowiek, który jest
jedynym stworzeniem chcianym ze wzgle˛ du na niego samego12, odkrywa
wezwanie do uczestniczenia w komunii trynitarnej z Bogiem i przez wiare˛
staje sie˛ już na ziemi uczestnikiem Królestwa niebieskiego. Dla wyznawców
Chrystusa wiara w życie pozagrobowe nie jest jakaś
˛ projekcja˛ oczekiwań
ludzkich, ale fundamentalnym elementem składowym doktryny opartej na
zmartwychwstaniu Chrystusa. Negowanie wymiaru eschatologicznego oznaczałoby nie tylko spłaszczenie losu człowieka do ziemskiej egzystencji, ale byłoby wre˛ cz zamachem na integralność wiary odwołujacej
˛
sie˛ do objawienia
dokonanego przez Jezusa Chrystusa.
Teologia moralna jako nauka wiary i zarazem nauka eklezjalna, majaca
˛
swe zakorzenienie w doświadczeniu Kościoła, musi koniecznie podjać
˛ rozważania nad ludzkim powołaniem do wiecznej szcze˛ śliwości. Eschatologia nie
dotyczy bowiem jedynie rozważań o liczbie chórów anielskich, ale obejmuje
w swym zakresie komponent antropologiczny, który bierze pod uwage˛ nadprzyrodzony charakter Kościoła, jako ziemskiej formy antycypacji Królestwa
Bożego13. Człowiek żyjac
˛ na ziemi dokonuje wyborów, które właczaj
˛
a˛ go
w rzeczywistość nadprzyrodzona.
˛ Bowiem przez wiare˛ i sakramenty wchodzi
11

KDK 36.
Por. KDK 24.
13
Por. Nadzieja na „visio Dei” w życiu moralnym. W: Nadzieja chrześcijańska a nadzieje
ludzkie. Red. J. Nagórny, M. Pokrywka. Lublin: Wydawnictwo KUL 2003 s. 143-144.
12
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on w krag
˛ życia Bożego, którego doświadcza w liturgii, osobistej modlitwie
˛ członkiem Kościoła, katolik staje sie˛ uczesti świadectwie miłości14. Be˛ dac
nikiem nowego życia, które czyni go kimś nowym i zakorzenia w synostwie
Syna Bożego. Jako synowie w Synu chrześcijanie sa˛ wezwani do wprowadzania w życie nowej tożsamości bytowej, która˛ uzyskali przez chrzest15.
Eschatologia, naznaczona pozorna˛ sprzecznościa˛ uje˛ ta˛ w słowa „już i jeszcze
nie” lub też określana˛ przez Janusza Nagórnego mianem „tensji eschatologicznej”, wzywa do życia w swoistym napie˛ ciu. Oznacza ono całkowite zaangażowanie w rzeczywistości ziemskiej i jednocześnie ufne oczekiwanie spełnienia
oraz uwiecznienia swych wysiłków w niebie. Karl Rahner nazywa to transpozycja˛ teraźniejszości w jej pełna˛ realizacje˛ 16. Przez to eschatologiczna perspektywa życia moralnego wypełniona jest nadzieja˛ stanowiac
˛ a˛ naturalny horyzont ludzkich wysiłków. „Odpowiedzialność za świat jest właściwie konsekwencja˛ nadziei, albowiem człowiek oczyszczony przez nadzieje˛ jest zdolny do
budowania świata wedle miary Bożej. Człowiek wówczas nie absolutyzuje
świata, ale widzi w nim wiele do zrobienia zgodnie ze zbawczym planem
Boga”17. Chrześcijanin winien zatem podejmować trud, by już na ziemi być
nosicielem tego życia, które dojdzie do rozkwitu w niebie. W tym celu bowiem
otrzymał zadatek Ducha, który woła w nim „Abba, Ojcze!” (Ga 4, 6).
Sperancyjny wymiar życia chrześcijanina jest możliwy pod warunkiem
istnienia niezawodnej pewności nadziei, która jest oparta na pote˛ dze i dobroci
Boga18. Dla chrześcijan niepodważalnym fundamentem nadziei potwierdzaja˛
cym jej wiarygodność jest zmartwychwstanie Chrystusa. Powstanie z martwych nie tylko wprowadza człowieka w nowa˛ perspektywe˛ wykraczajac
˛ a˛
poza granice śmierci. Przez wejście w nieznana˛ dla człowieka przyszłość,
Zmartwychwstały ukazuje ciagłość
˛
ziemskiego doświadczenia z nowym życiem otrzymanym w wydarzeniu powstania z martwych. Chrystusowe zwy-

14
Por. Mie˛ dzynarodowa Komisja Teologiczna. Aktualne problemy eschatologii. W: Od
wiary do teologii. Dokumenty Mie˛ dzynarodowej Komisji Teologicznej 1969-1996. Red. J. Królikowski. Kraków: Wydawnictwo Ksie˛ ży Sercanów 2000 s. 334-335.
15
Por. C. C a n n i z z a r o. Chrzest i bierzmowanie: brama do synostwa. W: Synowie
w Synu. Teologia moralna fundamentalna. Red. R. Tremblay, S. Zamboni. Tł. B. Widła.
Warszawa: Wydawnictwo Ksie˛ ży Marianów 2009 s. 347-370.
16
Por. L a d a r i a. Wprowadzenie do antropologii s. 132.
17
Por. J. N a g ó r n y. Nadzieja chrześcijańska wobec wyzwań współczesności. W:
Nadzieja chrześcijańska a nadzieje ludzkie s. 92.
18
Por. W. O l e c h. Sperancyjny charakter teologii moralnej. W: Świadek nadziei. Ks.
prof. Janusz Nagórny twórca i nauczyciel teologii moralnej. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne
i Drukarnia w Sandomierzu 2008 s. 297.

ESCHATOLOGICZNY WYMIAR TEOLOGII MORALNEJ

23

cie˛ stwo nad śmiercia˛ stanowi nade wszystko potwierdzenie szansy naprawienia dobra zniszczonego przez grzech i możliwości odrodzenia życia z niszczejacego
˛
przez grzech ludzkiego pielgrzymowania przez ziemie˛ 19.
Zmartwychwstanie jest źródłem nowej nadziei nie tyle w perspektywie
zaświatów, ile w teraźniejszości człowieka, która może zostać odnowiona
przez zbawcza˛ łaske˛ Chrystusa. Oczekiwanie na zwycie˛ stwo dobra i sprawiedliwości, stanowiace
˛ istote˛ ore˛ dzia ewangelicznych błogosławieństw, jest podstawa˛ angażowania sie˛ ludzi w przemiane˛ doczesnego świata. Tylko bowiem
wierzac,
˛ że zaistnieje zapłata za dobro i zło, człowiek może poświe˛ cić sie˛
budowaniu nowego porzadku
˛
opartego na ładzie moralnym. W istocie przekonanie, że siły zła, mimo swego destrukcyjnego wpływu na rzeczywistość, nie
sa˛ w stanie uniemożliwić poste˛ pu dobra, uskrzydla wysiłki budowania tegoż
dobra.
Poste˛ powanie droga˛ nadziei ma zawsze wymiar osobisty i indywidualny
naznaczony pasmem zwycie˛ stw i porażek w zakresie panowania nad soba˛
i osiagania
˛
zamierzonych celów. Im wie˛ ksza perspektywa, tym wie˛ ksza odpowiedzialność i zarazem nadzieja, bo z jednej strony pomnaża sie˛ motywacja
do dokonywania roztropnych wyborów, z drugiej zaś wydłuża sie˛ perspektywa czasowa dojrzewania do osiagnie
˛ ˛ cia kresu. Kategoria˛ precyzyjnie określajac
˛ a˛ ludzkie wzrastanie ku wiecznemu przeznaczeniu jest świe˛ tość, do której
wezwani sa˛ wszyscy ochrzczeni. Świadomość przynależności do Chrystusa,
który nabył swój lud własna˛ Krwia,
˛ winna skłaniać chrześcijan do świadomego podporzadkowywania
˛
swego życia Bogu. Konsekracja chrzcielna wyraża
sie˛ w gotowości podje˛ cia sposobu życia wskazanego przez Boga w Jego
Synu. Jezus Chrystus, be˛ dac
˛ osobowa˛ norma˛ dla swoich wyznawców, wskazuje na prymat synowskiej miłości, której wyrazem jest posłuszeństwo
z miłości. Słuchanie Boga na wzór Chrystusa określa sposób myślenia wierza˛
cych, a korzystnie z darów i owoców Ducha Świe˛ tego staje sie˛ fundamentem
działania napełnionego miłościa˛20.
Obok tej perspektywy osobistej drogi nadziei człowiek jest wezwany do
uskuteczniania swego uczestnictwa w życiu społecznym, w którym jest miejsce na podporzadkowywanie
˛
materii duchowi. Wprowadzanie harmonii i porzadku
˛
w procesy życiowe, tak łatwo ulegajace
˛ dezorganizacji, opiera sie˛ na
zasadzie konieczności dostarczania nowej energii zapewniajacej
˛
przetrwanie

19
Por. A. D e r d z i u k. Teologia moralna w służbie wiary Kościoła. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 s. 288.
20
Por. tamże s. 190-191.
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i rozwój. Świat poje˛ ty jako żywy organizm, w swym wymiarze materialnym
i osobowym, nieustannie wymaga gospodarskiej obecności człowieka, który
doprowadza go do doskonałości. Zakłada to konieczność angażowania sie˛
człowieka w przemiane˛ świata i zarazem domaga sie˛ promulgacji i przestrzegania zasad regulujacych
˛
rozwój rzeczywistości doczesnej. By jednak określić
kierunek przemian i dokonać oceny ich zaawansowania trzeba znać poczatek
˛
i kres świata oraz umieć wskazać na czytelne kryterium ewaluacji.
Chrześcijańska wizja rzeczywistości, wskazujaca
˛ na stwórcze pochodzenie
świata od Boga, określa jego nature˛ jako przemijajac
˛ a˛ i majac
˛ a˛ zarazem swój
kres. Chrystocentryczne postrzeganie świata jako powołanego do istnienia na
obraz i podobieństwo Boga, który stał sie˛ doste˛ pny ludzkości w posłanym na
świat Synu Bożym, pozwala na ukazanie celu ziemskiej rzeczywistości, która
ma zostać przemieniona w Chrystusie i poddana Ojcu21. Oczekiwanie nowego nieba i nowej ziemi nie jest czymś iluzorycznym, ale znajduje swa˛ ścisła˛
miare˛ w oblatywnej miłości, której wzór zostawił Zbawiciel w Misterium
Paschalnym. Gotowość oddania życia za braci jest miara˛ miłości i zarazem
jej kresem realizowanym nie tyle w przelaniu krwi, ile w wylewaniu potu
w służbie drugiemu.
Budowanie nowej społeczności kierujacej
˛
sie˛ miłościa˛ i sprawiedliwościa˛
jest owocem sakramentalnego zakorzenienia w Chrystusie, który wskazuje
kierunek dażeń
˛
i udziela mocy do ich urzeczywistnienia. Podażanie
˛
w nadziei
odsłania realizm oczekiwań, który na tym ziemskim etapie nie osiagnie
˛
nigdy
stanu idealnego. Próba zbudowania raju na ziemi jest ograniczona grzesznościa˛ człowieka oraz zamknie˛ ciem w doczesności, która regulowana jest
miara˛ czasu i przestrzeni. Dopiero wyzwolenie z niewoli grzechu i przejście
do nowego sposobu bytowania, który św. Paweł nazywa ciałem duchowym
lub też niebieskim (1 Kor 15, 44), pozwoli na pełne zrealizowanie zamiaru
Bożego wzgle˛ dem człowieka. Stad
˛ jak przestroga i zarazem zache˛ ta brzmia˛
słowa Soboru stwierdzajace,
˛ że „choć należy starannie odróżniać poste˛ p ziemski od wzrostu Królestwa Chrystusowego, to przecież dla Królestwa Bożego
nie jest oboje˛ tne, jak dalece poste˛ p ten może przyczynić sie˛ do lepszego
urzadzenia
˛
społeczności ludzkiej”22.
Istniejace
˛ różne modele relacji chrześcijan do świata zakładaja˛ jako punkt
wyjścia właściwa˛ wizje˛ rzeczywistości23. Podobnie jak redukcjonistyczna
21

Por. L a d a r i a. Wprowadzenie do antropologii s. 137.
KDK 39.
23
Bardzo dobrze scharakteryzował te koncepcje w swojej rozprawie habilitacyjnej
J. Gocko. Kościół obecny w świecie s. 123-136.
22
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wizja człowieka, nieuwzgle˛ dniajaca
˛ jego wychylenia ku wieczności, okazuje
sie˛ zgubna dla jego egzystencji, tak samo szkodliwa jest zawe˛ żona perspektywa pojmowania świata, z której wyklucza sie˛ otwartość na eschatologie˛ . Tam,
gdzie brakuje dalekosie˛ żnej wizji opartej na historycznym wydarzeniu Objawienia dokonanego w Jezusie Chrystusie, tam też pojawiaja˛ sie˛ doraźne konstrukcje myślowe prowadzace
˛ człowieka w ślepy zaułek określania przyszłości
na miare˛ własnych oczekiwań i możliwości. Teologia moralna otwarta na
wymiar eschatologiczny jest w stanie wytyczać właściwe drogi rozwoju człowieka adekwatne do jego nadprzyrodzonego powołania.
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2010.
G o c k o J.: Kościół obecny w świecie – posłany do świata. Teologiczno-społeczne aspekty
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THE ESCHATOLOGICAL DIMENSION OF MORAL THEOLOGY

S u m m a r y
A man living his worldly life is also submerged in eternity, the premonition of which
makes him look for various forms of prolonging his earthly existence. People erect monuments
and commemorate their names in works they produce in order to lean towards the future.
A correct system of ethics evaluating a man’s behavior has to take into consideration the
ultimate horizon of human life. For Christians the way to eternity is opened by the truth about
the resurrection of Christ, who showed the perspective of the future glory. The aspiration to
reach a full salvation in Christ motivates His followers to make the effort to grow in love.
Moral theology, undertaking the task of indicating the shape of a man's life in the aspect
of good and evil, has to take into consideration its eschatological dimension, for only then is
it able to define the mystery of man in an integral way, considering both his worldly and
eternal dimension. The correct anthropology should have a theological character, for it is only
then that it accepts the spiritual dimension of human existence and it points to man’s
responsibility to God. Discovering man’s aspirations to achieve the ultimate aim in the form
of eternal happiness with God, a moral theologian should take into consideration the peculiar
tension of a man whose life is based on the hope of eternal happiness, which – being the fruit
of grace – should be accepted with a readiness to cooperate with it by performing good acts.
This intensifies responsibility, as at the end a man will be judged by evaluating his love.
Translated by Tadeusz Karłowicz

Słowa kluczowe: teologia moralna, eschatologia, odpowiedzialność, zbawienie.
Key words: moral theology, schatology, responsibility, salvation.
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KAPŁAŃSTWO – DAR I TAJEMNICA
Zakończony 11 czerwca 2010 r. Rok Kapłański był dla Kościoła szczególna˛ okolicznościa,
˛ by ponownie spojrzeć na kapłaństwo jako dar i tajemnice˛ .
Takie uje˛ cie kapłaństwa nie jest w gruncie rzeczy czymś nowym, gdyż w tym
kluczu prowadził swoje rozważania już papież Jan Paweł II z okazji 50-rocznicy swoich świe˛ ceń1. Współczesna sytuacja nie sprzyja jednak takiemu właśnie postrzeganiu kapłaństwa i kapłana. Odkrywanie tajemnicy kapłaństwa
bowiem utożsamia sie˛ dzisiaj raczej z pewnymi tendencjami, które można by
określić jako pedantyczne wre˛ cz ujawnianie słabości kapłanów; odzieranie
kapłaństwa z najbardziej mrocznych „tajemnic”. Nawet jeśli człowiek znajdzie
w sobie dość sił, by przeciwstawić sie˛ panujacym
˛
tendencjom wiaż
˛ acym
˛
tajemnice˛ kapłaństwa ze skrywanym złem, to i tak postać kapłana postrzega
sie˛ jedynie przez pryzmat pełnionych funkcji lub posiadanych dóbr. Za ta˛
zasłona˛ rzeczy nie widzi sie˛ istoty – nadprzyrodzonej charyzmy, „namaszczenia z wysoka”; nie dostrzega sie˛ tego, że pod zasłona˛ tajemnicy kapłaństwo
kryje w sobie ogromny dar. Właśnie słowa „dar” i „tajemnica” sa˛ kluczem
do zrozumienia kapłaństwa. Choć życie każdego chrześcijanina oparte jest na
darze i zawiera w sobie element tajemnicy, to dar i tajemnica kapłaństwa sa˛
– jak mówi Jan Paweł II – nadzwyczajne2; ludzkie słowa nie sa˛ w stanie
udźwignać
˛ ich cie˛ żaru; przerastaja˛ one nasze myśli i moga˛ być przyje˛ te tylko

Ks. dr TADEUSZ ZADYKOWICZ – adiunkt Katedry Teologii Moralnej Ogólnej KUL; adres
do korespondencji: Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin; e-mail: tadeuszz@kul.pl
1
Por. J a n P a w e ł II. Dar i tajemnica. W pie˛ ćdziesiat
˛ a˛ rocznice˛ moich świe˛ ceń
kapłańskich. Kraków 1996.
2
Por. J a n P a w e ł II. Homilia podczas Mszy św. Krzyżma (8.04.2004). http://www.
vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/2004/documents/hf_jp-ii_hom_20040408_chrismmass_ge.html (19.04.2010).
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w wierze3. Tym niemniej warto jeszcze raz spojrzeć na kapłaństwo jako na
dar i tajemnice˛ przez pryzmat Pisma św. oraz nauczania Kościoła. Tradycja
Kościoła bowiem pozostawiła wiele tekstów poświe˛ conych tajemnicy kapłaństwa. W takie teksty obfituje zwłaszcza okres patrystyczny4, ale także średniowiecze, jak również współczesne nauczanie Kościoła5, także to zwiazane
˛
z obchodami Roku Kapłańskiego.
Można powiedzieć, że rozważania o kapłaństwie (zarówno te starożytne,
jak i współczesne) w jakiejś mierze kreśla˛ model kapłana; tzn. zawieraja˛
szereg praktycznych aspektów posługi kapłańskiej oraz wskazówek dotycza˛
cych poste˛ powania kapłanów i ich działalności6. Jeśli jednak spojrzenie na
kapłaństwo ma być pełne, to nie można go ujmować jedynie przez pryzmat
sprawowanej funkcji oraz owej działalności7. Niezależnie bowiem od poświe˛ -

3

Por. J a n P a w e ł II. Dar i tajemnica s. 7.
Okres patrystyczny pozostawił kilka traktatów o kapłaństwie i kapłanach oraz bardzo
wiele tekstów na ten temat rozrzuconych po różnych listach, kazaniach, traktatach oraz innych
utworach. Jeśli chodzi o traktaty to najważniejszym – choć nie pierwszym – jest dialog
O kapłaństwie autorstwa św. Jana Chryzostoma. Uważa sie˛ , że ten tekst jest wzorowany na
wcześniejszej homilii św. Grzegorza z Nazjanzu. W tym samym niemalże czasie na Zachodzie
św. Ambroży, biskup Mediolanu, pisze rozprawe˛ O obowiazkach
˛
kapłanów wzorujac
˛ sie˛ na
sławnym dziele Cycerona O obowiazkach.
˛
W końcu epoki patrystycznej św. Cezary z Arles
w swoim długim przemówieniu do biskupów rozwija praktyczne aspekty kapłaństwa. Okres
patrystyczny zamyka arcydzieło duszpasterskie Ksie˛ ga reguły pasterskiej św. Grzegorza Wielkiego – podre˛ cznik teologii pasterskiej dla kapłanów. Obok tych utworów poświe˛ conych wprost
kapłaństwu temat ten wyste˛ puje cze˛ sto w całej literaturze patrystycznej, poczawszy
˛
od jej
najstarszych tekstów. Wiele miejsca poświe˛ ca mu Orygenes, św. Augustyn – jak choćby
w sławnej Homilii o pasterzach. Także św. Hieronim w liście do Nepocjana daje rady kapłanowi. Temat ten w swoich listach porusza też Izydor biskup Peluzjum. Por. M. S t a r o w i e ys k i. Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach. Kraków 2010.
5
Dokumenty te przypomina papież Jan XXIII w encyklice Sacerdotii nostri primordia:
„Liczne sa˛ doktrynalne dokumenty Papieży, którymi przypominano kapłanom wielkość kapłańskich posłannictw, i którymi wskazywano i obwarowywano droge˛ do należytego ich spełniania.
Jeśli przypomnieć tylko najnowsze, i te, które powaga˛ przewyższaja˛ inne, pragniemy w szczególny sposób polecić wam Exhortacje˛ Apostolska˛ św. Piusa X Haerent animo (Acta Pii X, IV,
237-264), która pobudziła Nas w pierwszych latach kapłaństwa do żarliwej troski o pobożność,
dalej magistralna˛ wprost encyklike˛ Piusa XI Ad catholici sacerdotii (AAS 1936, 5-53), wreszcie Adhortacje˛ Apostolska˛ Menti nostrae ostatniego Poprzednika Naszego (AAS 1950, 357702), jak również owe trzy przemówienia z okazji kanonizacji św. Piusa X, w których on
wspaniale określił kapłaństwo (AAS 1954, 313-317, 667-677)”. Nie sposób oczywiście wyliczyć w tym miejscu wszystkich dokumentów Jana Pawła II czy Benedykta XVI.
6
W epoce patrystycznej te wskazówki wiazały
˛
sie˛ z toczonymi wówczas dyskusjami
o charakterze dogmatycznym, np. poste˛ powania wobec niegodnych kapłanów, ważności sakramentów itp.
7
Por. P. J. C o r d e s. Dlaczego kapłan? Poszukiwanie odpowiedzi z Benedyktem XVI.
4
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cenia i skuteczności wykonywanej posługi misja kapłana jest zakorzeniona
w samym Jezusie Chrystusie – Najwyższym Kapłanie; a wie˛ c jest ona przede
wszystkim darem; a ponieważ darem, to także tajemnica.
˛ Dlatego wszelkie
rozważania na temat posługi kapłana warto poprzedzić omówieniem samych
podstaw tej posługi, które sa˛ zwiazane
˛
z istota˛ kapłaństwa. Sam tytuł artykułu
wyznacza właściwie jego strukture˛ . Dwa zasadnicze punkty zostana˛ dopełnione spojrzeniem na kapłaństwo w kontekście współczesnych wyzwań, które
zache˛ caja˛ by odnowić świadomość kapłaństwa poprzez wielkość Bożego daru
udzielanego samemu kapłanowi, jak też całej wspólnocie Kościoła, a nawet
całej ludzkości.

I. KAPŁAŃSTWO JAKO DAR BOGA DLA WSPÓLNOTY

Źródłem kapłaństwa i jego natura˛ jest dar Boga, który nieskończenie przerasta człowieka. Ten dar jest udzielany w sakramencie świe˛ ceń. Jest on udzielany samemu świe˛ conemu, ale także Kościołowi, a nawet – jak pisze papież
Benedykt XVI w swoim Liście na Rok Kapłański – całej ludzkości8. Darmowość łaski kapłaństwa odsłaniaja˛ liczne teksty biblijne9, wśród których szczeTł. R. Zajaczkowski.
˛
Kielce 2009.
8
B e n e d y k t XVI. List na rozpocze˛ cie Roku Kapłańskiego z okazji 150. rocznicy
Dies natalis św. Proboszcza z Ars (16.06.2009). http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/2009/documents/hf_ben-xvi_let_20090616_anno-sacerdotale_pl.html(19.04.2010).
9
Por. H. L a n g k a m m e r. Biblia o kapłaństwie i kapłanach. Tarnów 2009. Pismo
św., a zwłaszcza Ewangelie, zawiera szereg opisów dotyczacych
˛
powołania chrześcijańskiego
w ogóle, które jednak maja˛ szczególna˛ wartość dla odczytania powołania kapłańskiego. Jan
Paweł II wskazuje w tym kontekście chociażby na słowa Jezusa: „Nie wyście Mnie wybrali,
ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc
wasz trwał” (J 15, 16). Por. Dar i tajemnica s. 7. Tajemnice˛ Bożego wybrania odsłania również napomnienie autora Listu do Hebrajczyków „I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz
tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron” (Hbr 5, 4). Wszystkie te teksty zdaja˛ sie˛
być echem słów Jahwe skierowanych do Jeremiasza: „Zanim ukształtowałem cie˛ w łonie matki,
znałem cie˛ , nim przyszedłeś na świat, poświe˛ ciłem cie˛ , prorokiem dla narodów ustanowiłem
cie˛ ” (Jr 1, 5). Por. tamże s. 7-8. Istote˛ kapłaństwa jako daru odsłaniaja˛ także teksty o tajemnicy Bożej adopcji, które stoja˛ w centrum nauczania św. Pawła. Apostoł pisze: „Niech be˛ dzie
błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa [...] W Nim bowiem wybrał nas
przed założeniem świata, abyśmy byli świe˛ ci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości
przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa” (Ef 1, 3-5). Jeszcze przed założeniem świata, zanim zacze˛ liśmy istnieć, Ojciec Niebieski wybrał nas osobiście
i powołał do tego, byśmy weszli w synowska˛ relacje˛ z Nim poprzez Jezusa, Słowo Wcielone,
pod natchnieniem Ducha Świe˛ tego. Powołanie jest darem miłości, na który trzeba odpowiedzieć
bezinteresowna˛ miłościa.
˛ Por. B e n e d y k t XVI. Ore˛ dzie na Światowy Dzień Modlitw
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gólna˛ wartość maja˛ te mówiace
˛ o powołaniu uczniów10. Jan Paweł II, przywołujac
˛ scene˛ powołania apostołów w relacji św. Jana, mówi, że Kościół winien
wpatrywać sie˛ w te˛ scene˛ , która w jakimś sensie powtarza sie˛ nieustannie
w historii i która odsłania sens powołania do naśladowania Chrystusa w kapłańskiej posłudze11. Ten biblijny opis pokazuje, że bycie kapłanem Nowego Przymierza zakłada inicjatywe˛ samego Jezusa i jest uwarunkowane Jego uprzedzaja˛
cym spojrzeniem i słowem zaproszenia12. To Jezus wyrusza ze swego miejsca
pobytu, szuka człowieka, który w Jego opinii jest osoba˛ odpowiednia˛ do Jego
szkoły, a kiedy go znajduje wychodzi mu na spotkanie i zaprasza go do kroczenia za soba.
˛ Taki sposób poste˛ powania Jezusa podkreślaja˛ słowa wyrażajace
˛
13
Jego czynności: „przechodził”, „ujrzał”, „rzekł” . W opisach powołania uczniów to właśnie te słowa dominuja˛ nad wszelkim zaangażowaniem ucznia. Dopiero gdy Jezus odwróciwszy sie˛ ujrzał, że oni ida˛ za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?” Oni – jak relacjonuje św. Jan – powiedzieli do Niego: „Rabbi!
– to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?” Odpowiedział im: „Chodźcie,
a zobaczycie”. Poszli wie˛ c i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali
u Niego (por. J 1, 35-42). Powołanie wiaże
˛ sie˛ wie˛ c z kilkoma konkretnymi etapami: szukaniem Jezusa, pójściem za Nim oraz pozostaniem z Nim14. Najważniejsza jest jednak inicjatywa Chrystusa.
Potwierdzeniem prymatu tej inicjatywy nad osobistym pragnieniem przystapienia
˛
do Jego szkoły jest scena z publicznej działalności, która opisuje
pragnienie pewnego uczonego wyrażone w słowach: „Nauczycielu, pójde˛ za
Toba,
˛ dokadkolwiek
˛
sie˛ udasz” (Mt 8, 19). Jezus nie przyjmuje tej deklaracji
z entuzjazmem, a Ewangelie nie zawieraja˛ żadnej wzmianki o jego później-

o Powołania 2006 Powołanie w tajemnicy Kościoła. http://www.vatican.va/holy_father/benedict_
xvi/letters/2009/documents/hf_ben-xvi_let_20090616_anno-sacerdotale_pl.html(19. 04. 2010).
10
Por. J. M. L o z a n o. Discipleship: Towards an Understanding of Religious Life.
Chicago 1983 s. 5; J. J. V i n c e n t. Disciple and Lord. The Historical and Theological
Significante of Discipleship in the Synoptic Gospels. Sheffield 1976 s. 32; R. S t r u n k.
Nachfolge Christi. Erinnerungen an eine evangelische Provokation. München 1981 s. 28.
11
Por. Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis. Watykan 1992 nr 34.
12
Por. F. M i c k i e w i c z. Wspólnota uczniów Jezusa. Powołanie – formacja – posłannictwo. Zabki
˛
2008 s. 18; H. S ł a w i ń s k i. Naśladowanie Chrystusa ukrzyżowanego
według synoptyków. „Studia Włocławskie” 2:1999 s. 253; W. B r a c h t. Jüngerschaft und
Nachfolge. W: Kirche im Werden. Red. J. Hainz. München–Paderborn 1976 s. 143-165;
U. F e e s e r - L i c h t e r f e l d. Berufung. Eine praktisch-theologische Studie zur Revitalisierung einer pastoralen Grunddimension. Münster 2005 s. 241.
13
Por. M i c k i e w i c z. Wspólnota uczniów Jezusa s. 18.
14
Por. J a n P a w e ł II. Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis nr 34.
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szych losach. Ten fakt zdaje sie˛ świadczyć, że stała˛ zasada˛ poste˛ powania
Jezusa jest Jego autonomiczna decyzja o osobistym wezwaniu człowieka do
bycia Jego uczniem15.
Absolutny prymat inicjatywy Jezusa znajduje potwierdzenie także w tym,
że wychodzi On naprzeciw człowieka w jego zwyczajnym środowisku.
Człowiek zatem nie musi spełniać żadnych warunków wste˛ pnych, by być
przez Niego wezwanym. Opisy powołania pierwszych uczniów pokazuj a,
˛ że
każde miejsce, zwi azane
˛
z prac a˛ i codziennymi zaje˛ ciami, jest odpowiednie,
by skierować zaproszenie. Jezus nie szuka zatem wyj atkowej
˛
scenerii
w postaci, na przykład środowiska kultu, by wzywać do swojej szkoły 16.
Co wie˛ cej, dar Boży nie zakłada również wypełnienia przez człowieka jakichkolwiek warunków moralnych: Bóg – jak pisze św. Paweł – „wezwał
[nas] świe˛ tym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski” (2 Tm 1, 9). Powołanie do kapłaństwa – pisze Jan Paweł II – jest tajemnic a˛ Bożego wybrania: „Nie wyście
Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli
i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał” (J 15, 16). „I nikt sam sobie nie
bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak
Aaron” (Hbr 5, 4). „Zanim ukształtowałem cie˛ w łonie matki, znałem cie˛ ,
nim przyszedłeś na świat, poświe˛ ciłem cie˛ , prorokiem dla narodów ustanowiłem cie˛ ” (Jr 1, 5) 17.
Darmowość łaski kapłaństwa odsłaniaja˛ także słowa Jezusa: „Żniwo
wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście wie˛ c Pana żniwa, żeby
wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10, 2). Benedykt XVI podczas
swojego spotkania z kapłanami i diakonami stałymi we Fryzyndze, analizujac
˛
te słowa, podkreślał, że oznaczaja˛ one, że powołanie nie leży w gestii człowieka, ale wychodzi z Serca Boga. Dlatego powołania kapłańskie nie sa˛
dziełem jakiejś dobrze przygotowanej reklamy czy właściwych strategii rekrutacji osób. Powołania nie można też po prostu produkować. Gdyby można
było „fabrykować” powołania, można by było te˛ „produkcje˛ ” zwie˛ kszyć,
zmniejszyć czy przyspieszyć. One jednak musza˛ pochodzić od Boga18. Jezus

15

Por. M i c k i e w i c z. Wspólnota uczniów Jezusa s. 19. Ta inicjatywa Jezusa wyrażała sie˛ niekiedy także „wpraszaniem sie˛ ” w gościne˛ (por. Mk 2, 14; Łk 19, 5), co wprawdzie
było naruszeniem ówczesnych obyczajów towarzyskich, ale dla Niego było momentem zainicjowania wspólnoty i zaproszenia do swojej szkoły.
16
Por. M i c k i e w i c z. Wspólnota uczniów Jezusa s. 21.
17
Por. Dar i tajemnica s. 7-8.
18
Por. B e n e d y k t XVI. Przemówienie podczas spotkania z kapłanami i diakonami
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– jak mówi Benedykt XVI – nie nakazał swoim uczniom, by poszli wzywać
naste˛ pnych ochotników, czy też żeby prowadzili kampanie˛ reklamowa˛ majac
˛ a˛
na celu pozyskanie nowych zwolenników, lecz wezwał ich, by „prosili” Bo˛
ga19. Kierujemy sie˛ wie˛ c – konstatował Papież – nie logika˛ liczb i osiagnie˛ ć, ale kategoria˛ daru wymagajacego
˛
odwzajemnienia”20.
Teksty biblijne – a zwłaszcza Ewangelie – podkreślaja˛ wie˛ c, że nikt nie
czyni sam siebie kapłanem, lecz staje sie˛ nim dopiero na mocy Bożego namaszczenia21. Kapłaństwo to Boży dar, a zatem nie można sie˛ go domagać,
niczym należnego prawa22. Nikt nie ma prawa do otrzymania sakramentu
świe˛ ceń. To dar Boga jest podstawa˛ służby kapłańskiej. „Możemy służyć
innym – mówi Benedykt XVI – możemy dawać tylko wówczas, jeśli sami
również otrzymujemy”23. Jak każda łaska, sakrament świe˛ ceń może być przyje˛ ty tylko jako niezasłużony dar24.
To z ewangelicznych tekstów czerpał natchnienie św. Jan Vianney mówiac
˛
o kapłaństwie, że jest „jednym z najcenniejszych darów Bożego miłosierdzia”25. Mówiac
˛ o kapłaństwie także dzisiaj trzeba podkreślać prymat Boga,
stałymi (Fryzynga, 14.09.2006). http://www.vatican.va/holy_ father/benedict_xvi/speeches/
2006/september /documents/ hf_ben-xvi_spe_20060914_clergy-freising_ge.html (19. 04.2010).
19
„Co to oznacza? – pyta Papież – Czy to, że duszpasterstwo powołaniowe ma sie˛ ograniczać tylko do modlitwy? Oczywiście nie. «Prosić Pana żniwa» oznacza coś głe˛ bszego: tylko
jeśli sie˛ pozostaje w wewne˛ trznej wspólnocie z Panem żniwa, tylko gdy sie˛ prowadzi życie
zanurzone w Jego pełnym miłości i współczucia dla ludzi «sercu», można przyciagać
˛
dalszych
robotników do pracy dla Królestwa Bożego. Tamże.
20
Tamże. Ten temat wzajemnych relacji mie˛ dzy modlitwa˛ o powołania oraz rola˛ świadectwa w budzeniu powołań Papież podejmuje również w swoim Ore˛ dziu na 47. Światowy
Dzień Modlitw o Powołania 2010 r.
21
Por. B e n e d y k t XVI. Przemówienie do proboszczów Rzymu (18.02.2010).
http://www. vatican.va/holy_father/benedict_xvi /speeches/2010/february/documents/hf_benxvi_spe_20100218_parroci-rom a_ge.html (19.04.2010).
22
Por. M. P i a c e n z a. Przesłanie do kapłanów świata. Cyt. za: www.radiovaticana.org
(5.03.2010).
23
Por. Przemówienie podczas spotkania z kapłanami i diakonami stałymi (Fryzynga,
14.09.2006).
24
Por. KKK 1578.
25
„[…] jakże kapłan jest wielki! – mówi Świe˛ ty – Gdyby pojał
˛ siebie, umarłby [...] Bóg
jest mu posłuszny: wypowiada dwa słowa, a na jego głos Nasz Pan zste˛ puje z nieba i zawiera
sie˛ w małej hostii”. Wyjaśniajac
˛ swym wiernym znaczenie sakramentów mówił: „Gdyby zniesiono sakrament świe˛ ceń, nie mielibyśmy Pana. Któż Go złożył tam, w tabernakulum? Kapłan.
Kto przyjał
˛ wasza˛ dusze˛ , gdy po raz pierwszy wkroczyła w życie? Kapłan. Kto ja˛ karmi, by
dać siłe˛ na wypełnienie jej pielgrzymki? Kapłan. Któż ja˛ przygotuje, by pojawiła sie˛ przed
Bogiem, obmywajac
˛ ja˛ po raz ostatni we Krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan, zawsze kapłan.
A jeśli ta dusza umiera ze wzgle˛ du na grzech, kto ja˛ wskrzesi, kto da jej cisze˛ i pokój? Znów
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Jego inicjatywe˛ i Jego działanie. Oczywiście ten dar rodzi jednocześnie zobowiazania.
˛
Nie łamie on bowiem wolności człowieka. Ten dar wymaga zgody
i współpracy26. Powinien on zostać z troskliwościa˛ i wdzie˛ cznościa˛ przyje˛ ty
najpierw przez samego obdarowanego27, ale także przez wszystkich wierza˛
cych28. To zaś jest możliwe wtedy, gdy zarówno obdarowany jak i wszyscy
wierzacy
˛ uznaja˛ jego wartość i godność, co z kolei nie jest możliwe bez
wniknie˛ cia w tajemnice˛ kapłaństwa.

II. KAPŁAŃSTWO JAKO TAJEMNICA

Już stwierdzenie, że kapłaństwo jest darem, prowadzi do uznania w nim
także tajemnicy. Jest bowiem tajemnica˛ miłości Boga, dlaczego wzywa On
tych, a nie innych; dlaczego obdarowuje ta˛ łaska˛ tylko niektórych. Dar

kapłan [...] Po Bogu, kapłan jest wszystkim! [...] On sam pojmie sie˛ w pełni dopiero w niebie”. Stwierdzenia te, zrodzone z kapłańskiego serca Świe˛ tego Proboszcza, moga˛ sie˛ wydawać
przesadne. Mimo to ujawnia sie˛ w nich niezwykły szacunek, jakim darzył on sakrament
kapłaństwa. Zdawał sie˛ przytłoczony nieograniczonym poczuciem odpowiedzialności: „Gdybyśmy dobrze zrozumieli czym jest ksiadz
˛ na ziemi, umarlibyśmy: nie z przerażenia, lecz
z miłości [...] Bez ksie˛ dza śmierć i me˛ ka Naszego Pana nie służyłaby do niczego. To ksiadz
˛
kontynuuje na ziemi dzieło zbawienia [...] Na co zdałby sie˛ dom pełen złota, gdyby w nim nie
było nikogo, kto otworzyłby nam doń drzwi? Ksiadz
˛ ma klucze do skarbów niebieskich: to on
otwiera brame˛ : on jest ekonomem dobrego Boga; zarzadc
˛ a˛ Jego dóbr [...] Zostawicie parafie˛
na dwadzieścia lat bez ksie˛ dza, zagnieżdża˛ sie˛ w niej bestie [...] Ksiadz
˛ nie jest kapłanem dla
siebie, jest nim dla was”. Cyt. za: B e n e d y k t XVI. List na rozpocze˛ cie Roku Kapłańskiego.
26
Por. B e n e d y k t XVI. Przemówienie podczas spotkania z alumnami (Cze˛ stochowa,
26.05.2006). http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2006/may/documents/
hf_benxvi_spe_20060526_jasna-gora_pl.html (19.04.2010).
27
Tamże: „Człowiek obdarzony przez Boga skarbem powołania winien nauczyć sie˛ całkowitej identyfikacji ze swa˛ posługa;
˛ winien wpatrywać sie˛ w Chrystusa, iść za Nim i pozwolić
sie˛ Mu kształtować. W Jezusie bowiem osoba i misja daż
˛ a˛ do zbieżności: całe Jego działanie
zbawcze było i jest wyrazem Jego «synowskiego Ja». Uświadomienie sobie godności kapłaństwa powinno rodzić troske˛ , aby ta godność nie doznała uszczerbku: skarb bowiem został nam
dany «w naczyniach glinianych»” (2 Kor 4, 7).
28
Jak wielki to dar, o tym wiedza˛ ci, którzy przez dziesiatki
˛ lat byli pozbawieni kapłana
i sakramentów przez niego sprawowanych. Wszyscy, którzy korzystaja˛ z kapłaństwa Chrystusowego, powinni wypraszać łaske˛ powołania, łaske˛ wytrwania i wzrastania w tym powołaniu. Jest
to właściwa troska, poczucie odpowiedzialności za dar, najlepszy wyraz dzie˛ kczynienia. Jest
to też znak wdzie˛ czności i solidarności z tym szeregiem kapłanów, z których posługi wyrosło
nasze życie religijne. Por. T. T y s z k i e w i c z. Dar i tajemnica. „Miłujcie sie˛ ” 2009 nr
3. http://www.milujciesie.org.pl/ nr/temat_numeru/dar_i_tajemnica.html (19.04.2010).
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kapłaństwa jest tajemnica˛ i w tym sensie, że uzdalnia on do sprawowania
Bożych tajemnic. Sakrament świe˛ ceń bowiem – jak uczy Katechizm Kościoła
Katolickiego – jest sakramentem, dzie˛ ki któremu posłanie, powierzone przez
Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów29. Można wie˛ c najogólniej powiedzieć, że tajemnica˛ kapłaństwa jest
˛
jest osaszczególny zwiazek
˛
wyświe˛ conego z Chrystusem30. Ten zwiazek
dzony w samym fakcie bycia kapłanem na mocy konsekracji – namaszczenia
sakramentalnego, i w kapłańskim działaniu, czyli w misji i posłudze. W sposób szczególny wyświe˛ cony kapłan jest sługa˛ Chrystusa obecnego w Kościele
jako tajemnicy, komunii i misji. Poprzez uczestnictwo w namaszczeniu oraz
w misji Chrystusa może on kontynuować w Kościele Jego zbawcza˛ działalność: Jego ofiare˛ , Jego słowo, Jego modlitwe˛ . Kapłan jest sługa˛ Kościołatajemnicy, ponieważ dokonuje kościelnych i sakramentalnych znaków obecności Chrystusa zmartwychwstałego31.
Już samo właczanie
˛
do kapłaństwa, dokonujace
˛ sie˛ na mocy obrze˛ du nazywanego ordinatio, który stanowi akt religijny i liturgiczny, podkreśla, że jest
ono czymś wie˛ cej niż zwykłym wybraniem, wyznaczeniem, delegacja˛ lub
ustanowieniem przez wspólnote˛ 32. Ten akt sakramentalny udziela daru Ducha Świe˛ tego pozwalajacego
˛
wykonywać „świe˛ ta˛ władze˛ ” (sacra potestas),
która może pochodzić jedynie od samego Chrystusa, przez Jego Kościół.
Świe˛ cenia określa sie˛ także jako consecratio. Sa˛ one bowiem pewnym wyła˛
33
czeniem i przyje˛ ciem przez samego Chrystusa w służbe˛ Kościołowi .
Jan Paweł II twierdzi, że tajemnica kapłaństwa zawiera sie˛ w dwóch zdaniach
wypowiedzianych przez Jezusa: pierwsze to pozdrowienie: „Pokój wam!” i zarazem posłanie: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i ja was posyłam” (J 20, 21); drugie
zaś to stwierdzenie: „Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje,
przyjmuje Tego, który Mnie posłał” (Mt 10, 40)34. To one – zdaniem Papieża

29

Nr 1536.
Por. J a n P a w e ł II. Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis nr 16.
31
Por. tamże.
32
Por. KKK 1538.
33
Por. KKK 1538. Por. także: B e n e d y k t XVI. Przemówienie podczas spotkania
z kapłanami i diakonami stałymi (Fryzynga, 14.09.2006): „Dzie˛ ki sakramentalnemu namaszczeniu otrzymanemu podczas świe˛ ceń, kapłan cały należy do Chrystusa i został przyje˛ ty w Jego
całkowite oddanie sie˛ „ciału” – Kościołowi. To ontologiczne uje˛ cie urze˛ du kapłańskiego, sie˛ gajace
˛ najgłe˛ bszej istoty osoby zainteresowanej, stwarza w niej warunki do radykalizmu tej
posługi, która nie byłaby do pomyślenia w otoczeniu świeckim”.
34
Por. Przemówienie podczas spotkania z duchowieństwem diecezji rzymskiej (6.03.2003).
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/ jan_pawel_ii/przemowienia/kaplani_06032003.html
30
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– wyrażaja˛ prawde˛ i tożsamość kapłaństwa, które wynika z tego, że zostało
ustanowione przez samego Chrystusa i polega na uobecnianiu Jego Osoby i kontynuowaniu misji powierzonej Mu przez Ojca. Aby wniknać
˛ w głe˛ bie˛ tego misterium, Papież przytacza też dwa inne stwierdzenia Jezusa. Pierwsze dotyczy Jego
samego: „Zaprawde˛ , zaprawde˛ , powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić
sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniacego”
˛
(J 5, 19). Drugie odnosi sie˛
do nas: „beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 5). To wypowiedziane dwukrotnie „nic” – mówi Papież – odsyła nas do Chrystusa, a Chrystusa do Ojca.
Jest znakiem całkowitego uzależnienia, konieczności zaparcia sie˛ samego siebie.
Jednocześnie jednak jest ono znakiem wielkości daru, który otrzymaliśmy. Albowiem zjednoczeni z Chrystusem i z Ojcem na mocy sakramentu świe˛ ceń, możemy działać naprawde˛ „in persona Christi”35.
To właśnie wyrażenie, że kapłan działa in persona Christi, jest kluczem
do zrozumienia tajemnicy kapłaństwa. Stwierdzenie to podkreśla szczególny
zwiazek
˛
kapłana z Chrystusem. Wyraża ono prawde˛ , że „w służbie […]
kapłana jest obecny w swoim Kościele sam Chrystus jako Głowa swojego
Ciała, jako Pasterz swojej trzody, Arcykapłan odkupieńczej ofiary, Nauczyciel
Prawdy36. Wyrażenie in persona Christi znaczy wie˛ cej niż „w imieniu” czy
„w zaste˛ pstwie” Chrystusa. In persona, to znaczy w swoistym sakramentalnym utożsamieniu sie˛ z Prawdziwym i Wiecznym Kapłanem37. „Przez pełniacych
˛
posługe˛ świe˛ ceń we wspólnocie wierzacych
˛
staje sie˛ wie˛ c widzialna
obecność Chrystusa jako Głowy Kościoła. Według nauczania św. Ignacego
Antiocheńskiego, kapłan jest „figura˛ Ojca” (typos tou Patros), jakby żywym
obrazem Boga Ojca”38. Ma ucieleśniać obecność Chrystusa39.

(19.04.2010).
35
Por. J a n P a w e ł II. Dar i tajemnica s. 74. Por. t e n ż e. Przemówienie podczas
spotkania z duchowieństwem diecezji rzymskiej (6.03.2003). http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel _ii/przemowienia/kaplani_06032003.html (19.04.2010).
36
„[…] kapłan na mocy sakramentu świe˛ ceń działa „w osobie Chrystusa-Głowy” (in
persona Christi Capitis). To, czego Chrystus dokonał na ołtarzu Krzyża i co wcześniej ustanowił w Wieczerniku jako sakrament, kapłan ponawia moca˛ Ducha Świe˛ tego. Jest wie˛ c – jak
uczy Katechizm – jeden i ten sam Kapłan, Chrystus Jezus, którego najświe˛ tsza˛ Osobe˛ zaste˛ puje
kapłan. Ten ostatni bowiem dzie˛ ki konsekracji kapłańskiej upodabnia sie˛ do Najwyższego
Kapłana i posiada władze˛ działania moca˛ i w osobie samego Chrystusa (virtute ac persona
ipsius Christi). Chrystus jest źródłem wszelkiego kapłaństwa: kapłan Starego Prawa był figura˛
Chrystusa, a kapłan Nowego Prawa działa moca˛ i w imieniu samego Chrystusa” (KKK 1548).
37
Por. J a n P a w e ł II. Encyklika Ecclesia de Eucharistia. Watykan 2003 nr 29.
38
KKK 1549.
39
Por. B e n e d y k t XVI. List na rozpocze˛ cie Roku Kapłańskiego.
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O tej tajemniczej wie˛ zi kapłana z Chrystusem mówił Benedykt XVI do
kapłanów w archikatedrze warszawskiej: „Wierzcie w moc waszego kapłaństwa! Na mocy przyje˛ tego sakramentu otrzymaliście wszystko to, czym jesteście. Gdy wypowiadacie słowo «ja» czy «moje» («Ja ci odpuszczam... To jest
bowiem ciało moje...»), czynicie to nie w swoim imieniu, ale w imieniu
Chrystusa (in persona Christi), który zapragnał
˛ posłużyć sie˛ waszymi ustami
i re˛ kami, wasza˛ ofiarnościa˛ i talentem”40. Sakrament świe˛ ceń, dzie˛ ki
specjalnej łasce Ducha Świe˛ tego, upodabnia wie˛ c przyjmujacego
˛
do Chrystusa, czyniac
˛ go narze˛ dziem Chrystusa dla Jego Kościoła. Świe˛ cenia uzdalniaja,
˛
by kapłan mógł działać jako przedstawiciel Chrystusa, Głowy Kościoła,
w Jego potrójnej funkcji kapłana, proroka i króla41. Papież Benedykt XVI,
mówiac
˛ o tym szczególnym zwiazku
˛
kapłana z Chrystusem posługuje sie˛
chrzcielnym obrazem wymiany szat: „Tak jak w chrzcie dokonuje sie˛ «wymiana szat», wymiana losów, nowa komunia egzystencjalna z Chrystusem, tak
też i w kapłaństwie dochodzi do wymiany: w sprawowaniu sakramentów
kapłan działa i przemawia in persona Christi. W świe˛ tych tajemnicach nie
reprezentuje on samego siebie i nie mówi wyrażajac
˛ siebie, ale mówi za
Innego – za Chrystusa42. Tajemnica kapłaństwa zasadza sie˛ wie˛ c ostatecznie
na działaniu in persona Christi, do którego sakrament ten uzdalnia. To działanie ujawnia sie˛ w sprawowaniu sakramentów, zwłaszcza Eucharystii43,
w głoszeniu Słowa Bożego44, w modlitwie45.
40

Cyt. za: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2006/may/documents/
hf_ben-xvi_spe_20060525_poland-clergy_pl.html (19.04.2010). W dalszym ciagu
˛ tego przemówienia Papież przypominał kapłanom: „Poprzez liturgiczny znak nałożenia rak
˛ w obrze˛ dzie
świe˛ ceń Chrystus wział
˛ was w swoja˛ szczególna˛ opieke˛ . Jesteście ukryci w Jego dłoniach
i w Jego Sercu. Zanurzcie sie˛ w Jego miłość i oddajcie Mu wasza!”.
˛
41
Por. KKK 1581.
42
Por. Homilia podczas Mszy św. Krzyżma (5.04.2007). http://www.vatican.va/holy_father/
benedict_xvi/homilies/2007/documents/hf_ben-xvi_hom_20070405_messa-crismale_ge.html (19.
04.2010).
43
W tradycji Kościoła temat kapłaństwa jako tajemnicy pojawiał sie˛ zawsze w zwiazku
˛
z wyjaśnieniami – cze˛ sto symbolicznymi – tajemnicy Eucharystii. Przykładem moga˛ być
chociażby słynne Homilie mistagogiczne Teodora z Mopsuestii. „Chrystus chcac
˛ pozostawać
z nami, pod postaciami Chleba i Wina, ustanowił Sakrament Kapłaństwa, aby nie brakowało
szafarzy tego daru, ale także i tych, którzy głoszac
˛ Ewangelie˛ be˛ da˛ przygotowywali kolejne
pokolenia ludzi do zrozumienia i przyje˛ cia tego daru. Ponieważ – pisze Teodor z Mopsuestii
– Pan nasz sam siebie ofiarowuje w ofierze i ponieważ stał sie˛ dla nas Arcykapłanem ten,
który stoi obecnie koło ołtarza (czyli biskup) jest obrazem Arcykapłana. To nie jest bowiem
jego własna ofiara, która˛ składa, podobnie jak on nie jest w sposób właściwy Arcykapłanem.
Liturgia tej niewysłowionej ofiary, wypełniona przez symbole, przedstawia przez znaki rzeczywistość niebiańska.
˛ […] Ta liturgia pomaga nam utwierdzić nasza˛ wiare˛ w te˛ rzeczywistość,
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Oczywiście, można przywoływać wiele obrazów ewangelicznych, które
˛ że chrześcijanin
wyrażaja˛ te˛ tajemnice˛ 46. Wszystkie one jednak podkreślaja,
przez świe˛ cenia kapłańskie staje sie˛ w szczególny sposób przyjacielem Chrystusa. Tajemnica kapłaństwa wiaże
˛ sie˛ wie˛ c ściśle z funkcja˛ znaku, jaka˛ pełni
kapłan. Efrem Syryjczyk mówi: „Kapłan wybrany do sprawowania tej ofiary,
przedstawia w tej chwili naszego Pana. On bowiem służył jako pośrednik
mie˛ dzy nami a swoim Ojcem, a kapłan w ten sposób realizuje swoje pośrednictwo”47. Te˛ funkcje˛ znaku kapłan pełni we wszystkich sakramentach dzie˛ ki mocy Ducha Świe˛ tego, która˛ otrzymał przez włożenie rak.
˛
Ponieważ kapłaństwo znajduje swoje źródło i swój korzeń w Chrystusie,
jest ono ze swej natury w Kościele i dla Kościoła, co stanowi istotna˛ cze˛ ść
jego tajemnicy. Relacja z Chrystusem – podkreśla Benedykt XVI – jest bardzo konkretna i eklezjalna, a nie tylko wewne˛ trzna, subiektywna i prywatna.

która jest nam przedstawiona w postaci znaków, a która prowadzi do dóbr przyszłych. Ten
sakrament Eucharystii jest obrazem niewysłowionego planu Bożego, zrealizowanego przez
Chrystusa naszego Pana i przez niego dostrzegamy wydarzenia przeszłe. Tak wie˛ c na widok
kapłana przedstawiamy sobie w sercu naszym Chrystusa, który nas zbawia i który daje nam
życie wieczne przez te˛ ofiare˛ ”. Cyt. za. M. S t a r o w i e y s k i. Ojcowie Kościoła
o kapłaństwie i kapłanach. Mistyczne znaki. www.radiovaticana.org (16.02.2010).
44
Działanie kapłana in persona Christi dotyczy także funkcji nauczania. Dlatego św.
Augustyn charakteryzujac
˛ kapłana cze˛ sto używa w odniesieniu do niego określenia „vox Verbi”
(por. Serm. 46, 30-32), „praedicator Verbi” (por. Serm. 71, 13/22), także „Verbi prozator” (por.
En. in ps. 134, 1; Serm. 23, 1 i inne). Rozwija te rozważania w swoich medytacjach nad osoba˛
św. Jana Chrzciciela (por. Serm. 288; 293, 3; Serm. Dolbeau 3 i inne.). Jako zwiastun Jezusa
Jan określa siebie jako prosty „głos”, który został posłany, aby głosić Chrystusa, Słowo. Por.
B e n e d y k t XVI. Przemówienie podczas spotkania z kapłanami i diakonami stałymi
(Fryzynga, 14.09.2006).
45
Tajemnica kapłaństwa jest zwiazana
˛
nie tylko ze sprawowaniem liturgii i głoszeniem
Słowa, ale także – jak to określa Benedykt XVI – z zanoszeniem w modlitwie do Boga braków
tego świata i „cierpień duszpasterskich. Tak – mówi Papież – staja˛ sie˛ oni podobni do Chrystusa, który także „z głośnym wołaniem i płaczem zanosił gorace
˛ prośby i błagania do Tego,
który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzie˛ ki swej uległości”. Por. Przemówienie do proboszczów Rzymu (18.02.2010).
46
Ewangelicznym obrazem tego zwiazku
˛
jest np. „towarzyszenie Jezusowi” i podje˛ cie
Jego misji. „Ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie
nauki” (Mk 3, 14). Być z Nim i być posłanym – jak mówi Benedykt XVI – to sprawy nierozdzielne. Jednocześnie Papież podkreśla, że jedynie ten, kto jest z Chrystusem, poznaje Go,
może Go głosić, może mówić o Nim prawdziwie i autentycznie. Ten, na kogo Chrystus spojrzał z miłościa,
˛ czuje wewne˛ trzny nakaz, aby Go komunikować innym. Świe˛ cenia kapłańskie
właczaj
˛
a˛ we wspólnote˛ przyjaciół Jezusa, powołanych, aby być z Nim i głosić Jego ore˛ dzie.
Por. Przemówienie podczas spotkania z kapłanami i diakonami stałymi (Fryzynga, 14.09.2006).
47
Cyt. za: M. S t a r o w i e y s k i. Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach. Duch
Świe˛ ty sprawuje ofiare˛ przez re˛ ce kapłana. www.radiovaticana.org (9.02.2010).
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Kapłaństwo służebne „jest ze swej strony zwiazane
˛
nieodłacznie
˛
z ciałem
Chrystusa w jego dwojakim i nierozdzielnym wymiarze: Eucharystii i Kościoła, ciała eucharystycznego i ciała kościelnego. Dlatego nasza posługa jest
amoris officium [...]. W tajemnicy Eucharystii Chrystus daje sie˛ zawsze na
nowo, i właśnie w Eucharystii uczymy sie˛ miłości Chrystusa, a zatem miłości
do Kościoła. Kapłańskie bycie z Chrystusem i bycie dla innych ma − według
Benedykta XVI – głe˛ boki wymiar eucharystyczny i eklezjalny48.
Tajemnica˛ kapłaństwa jest wie˛ c to, że włacza
˛
ono w cierpienia i radości
człowieczeństwa, które stały sie˛ udziałem Chrystusa – Najwyższego Kapłana49. Kapłani sa˛ zanurzeni w cierpienie tego świata i maja˛ z pomoca˛ i bliskościa˛ Chrystusa starać sie˛ przekształcać je i nieść ku Bogu50. Słowem,
misja˛ kapłanów jest spotkanie boskości i świata51.

III. DAR I TAJEMNICA KAPŁAŃSTWA ŹRÓDŁEM GODNOŚCI KAPŁANA
ORAZ ŹRÓDŁEM OBOWIAZKÓW
˛
MORALNYCH.
ROZDARCIE POMIE˛ DZY GODNOŚCIA˛ SAKRAMENTU
A NIEGODNOŚCIA˛ KAPŁANÓW I ICH LUDZKA˛ SŁABOŚCIA˛

Kapłaństwo jako dar i tajemnica sa˛ podstawa˛ wyjatkowej
˛
godności tego,
kto przyjmuje ten dar. Już najstarsze teksty chrześcijańskie mówia˛ o wielkiej
godności kapłaństwa. Ta godność wynika przede wszystkim z nadania Boga.
Św. Jan Chryzostom w swoim Dialogu o kapłaństwie pisze: „Tej bowiem
godności nie ustanowił człowiek, ani anioł, ani archanioł, ani żadna inna
stworzona siła, lecz sam Pocieszyciel, i tych, co pozostaja˛ w ciele skłonił do
podje˛ cia anielskiej posługi. Dlatego – jak mówi – kapłaństwo choć jest sprawowane na ziemi, należy jednak do rzeczy niebieskich”52.
Źródłem kapłańskiej godności sa˛ także czynności, do których jest on zobowiazany.
˛
Jan Chryzostom pisze: „Gdy bowiem widzisz Pana ofiarowanego
i złożonego na ołtarzu, i kapłana stojacego,
˛
pochylonego nad ofiara˛ i modla˛

48

Por. Przemówienie podczas spotkania z duchowieństwem diecezji rzymskiej (13.05.
2005). http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/duchowienstwo_
rzm0_13052005.html (19.04.2010).
49
Por. B e n e d y k t XVI. Przemówienie do proboszczów Rzymu (18.02.2010).
50
Por. tamże.
51
Por. tamże.
52
Cyt. za: M. S t a r o w i e y s k i. Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach.
Wielkość kapłaństwa. www.radiovaticana.org (19.01.2010).
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cego sie˛ , i wszystkich naznaczonych czerwienia˛ drogocennej krwi, czy sadzisz
˛
że jesteś jeszcze z ludźmi i na ziemi pozostajesz? Czy wierzysz, że dostałeś
sie˛ do nieba i, odrzuciwszy z duszy wszelka˛ myśl cielesna,
˛ sama˛ dusza˛
i czystym umysłem patrzysz na rzeczy niebiańskie? O cudzie, o Boża wzgle˛ dem człowieka miłości! Ten, co z Ojcem siedzi w górze, w tej chwili trzymany jest w re˛ kach wszystkich, i daje sie˛ obejmować i przyjmować tym, którzy
chca.
˛ A czynia˛ to wszyscy oczyma wiary”. W zwiazku
˛
z tym mówi św. Jan:
„Kto rozważy tak wielka˛ rzecz, że człowiek, obleczony w ciało i krew, może
zbliżać sie˛ do świe˛ tej i czystej Istoty, ten zobaczy dobrze, jak wielkim zaszczytem obdarzyła kapłanów łaska Ducha. Przez nich bowiem to wszystko sie˛
spełnia, również inne rzeczy, których wcale nie można uważać za mniejsze,
gdy sie˛ weźmie pod uwage˛ godność kapłanów i nasze zbawienie. Ci, co
zamieszkuja˛ ziemie˛ i na niej pe˛ dza˛ życie, zostali posłani, by szafować niebieskimi skarbami, i otrzymali moc, jakiej nie dał Bóg aniołom ani archaniołom. Nie do nich bowiem powiedziano: Cokolwiek zwiażecie
˛
na ziemi, be˛ dzie
zwiazane
˛
i w niebie, a cokolwiek rozwiażecie
˛
na ziemi, be˛ dzie rozwiazane
˛
w niebie. Władcy ziemscy maja˛ moc wiazania,
˛
ale ciał tylko, natomiast te
wie˛ zy dotykaja˛ samej duszy i przebijaja˛ niebiosa. Co czynia˛ kapłani na ziemi,
to Bóg zatwierdza w niebie – za wyrokiem sług idzie Pan. Jak do nieba
przeniesieni, z ludzkiej natury wyzuci i wolni od naszych słabości otrzymali
oni tak wielka˛ godność. Gdyby król użyczył komu z poddanych takiej mocy,
że mógłby według upodobnia każdego wtracić
˛
do wie˛ zienia i znów wypuszczać, uważano by go za wielkiego i podziwiano by go; a ten, który o tyle
wie˛ ksza˛ godność otrzymał od Boga, o ile niebo jest cenniejsze od ziemi,
a dusza od ciała, tak mała˛ – zdaniem niektórych otrzymał władze˛ , że niejeden
z zaszczyconych zdaje sie˛ gardzić darem. Co za szaleństwo! Szaleństwem
bowiem wyraźnym jest lekceważenie tak wielkiej władzy, bez której nie
osiagniemy
˛
zbawienia i dóbr doczesnych”53.
Szczególna godność kapłaństwa jest jednocześnie zwiazana
˛
z pewnymi
obowiazkami,
˛
jakie zaciaga
˛ obdarowany ta˛ godnościa.
˛ Godność prezbiteratu
najpierw powinna – jak to określa abp Piacenza w swoim przesłaniu do
kapłanów świata na Rok Kapłański – przeświecać przez życie kapłanów54.
Ma być widoczna w ich świe˛ tości, w człowieczeństwie otwartym na innych,
pełnym pokory i miłości pasterskiej, w jasnej wierności Ewangelii i nauczaniu Kościoła, w umiarkowaniu i godnym sprawowaniu liturgii, w stroju du-

53
54

Tamże.
Cyt. za: www.radiovaticana.org (5.03.2010).
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chownym. Wszystko u kapłana powinno przypominać jemu samemu i światu,
że stał sie˛ on adresatem niezasłużonego i bezcennego daru, który czyni zeń
skuteczna˛ obecność Absolutu w świecie dla zbawienia ludzi55.
Bardzo ważne jest – przypomina Benedykt XVI – aby otrzymany przez
świe˛ cenia ontologiczny stosunek do Chrystusa pozostał w świadomości, a tym
samym i w działaniu, że wszystko, co czynie˛ , czynie˛ we wspólnocie z Nim.
Ta wieloraka i pozornie pełna sprzeczności moja działalność łaczy
˛
sie˛ na
płaszczyźnie podstawowej motywacji, że to wszystko jest byciem razem
z Chrystusem, działaniem jako narze˛ dzie we wspólnocie z Nim56. W archikatedrze warszawskiej Papież przypomniał ewangeliczna˛ scene˛ , w której Piotr
odkrywa swoja˛ radykalna˛ ograniczoność, odkrywa dystans, jaki jest mie˛ dzy
55

Katechizm przytacza świadectwa świe˛ tych, którzy wobec wielkości łaski i misji kapłańskiej odczuwali naglace
˛ wezwanie do nawrócenia, by całym swoim życiem odpowiedzieć
Temu, którego sługami ustanowił ich sakrament. I tak św. Grzegorz z Nazjanzu jako młody
kapłan woła: „Trzeba zaczać
˛ od oczyszczenia siebie, zanim be˛ dzie sie˛ oczyszczało innych;
trzeba posiaść
˛ nauke˛ , by móc uczyć; trzeba stać sie˛ światłem, by oświecać, samemu zbliżyć
sie˛ do Boga, by innych do Niego przybliżać, być uświe˛ conym, by uświe˛ cać, prowadzić za re˛ ke˛
i radzić rozumnie. Wiem, czyimi jesteśmy sługami, w jakim stanie sie˛ znajdujemy i kim jest
Ten, do kogo zmierzamy. Znam wielkość Boga i słabość człowieka, ale także jego moc. [Kim
wie˛ c jest kapłan? Jest] obrońca˛ prawdy, wznosi sie˛ z aniołami, wielbi z archaniołami, składa
na ołtarzu dary ofiarne, uczestniczy w kapłaństwie Chrystusa, odnawia stworzenie, przywraca
w nim obraz Boży, przysposabia je do świata wyższego i, co najważniejsze: jest przebóstwiany
i przebóstwia. Świe˛ ty Proboszcz z Ars mówi zaś: „Kapłan prowadzi dalej dzieło odkupienia
na ziemi [...] Gdyby dobrze zrozumiało sie˛ , kim jest kapłan na ziemi, można by umrzeć, nie
z przerażenia, lecz z miłości [...] Kapłaństwo – to miłość Serca Jezusowego”. KKK 1589. Św.
Jan Chryzostom napomina: „[…] kapłan powinien być tak czysty, jak gdyby znajdował sie˛
w niebie wśród tych Pote˛ g”. Dialog o kapłaństwie. Cyt za: M. S t a r o w i e y s k i. Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach. Wielkość kapłaństwa. www.radiovaticana.org (19.01.
2010). Św. Efrem Syryjczyk wzywa: „O kapłanie, zrozum, dokad
˛ doszedłeś dzie˛ ki twojemu
kapłaństwu. Le˛ kaj sie˛ Pana i czcij kapłaństwo jak należy! Rozważ to, że zostałeś wyniesiony
ponad cherubiny i serafiny! Badź
˛ cały przeniknie˛ ty nadprzyrodzonościa,
˛ jak tobie przystoi.
Zostałeś wezwany do tego, aby rzadzić
˛
skarbami twojego Pana. Badź
˛ bez skazy i zmazy, jak
tobie nakazano”. „Obecności Chrystusa w pełniacym
˛
posługe˛ świe˛ ceń nie należy rozumieć
w taki sposób, jakby był on zabezpieczony przed wszelkimi ludzkimi słabościami, takimi jak
che˛ ć panowania, bład,
˛ a nawet grzech. Moc Ducha Świe˛ tego nie gwarantuje w taki sam sposób
wszystkich czynów pełniacych
˛
posługe˛ świe˛ ceń. Podczas gdy gwarancja ta jest dana w aktach
posługe˛ świe˛ ceń nie może stanowić
sakramentalnych, tak że nawet grzeszność pełniacego
˛
przeszkody dla owocu łaski, to jednak istnieje wiele innych czynów, na których pozostaja˛ ślady
jego ludzkich cech, nie zawsze be˛ dacych
˛
znakiem wierności Ewangelii, a przez to mogacych
˛
szkodzić apostolskiej płodności Kościoła”. Cyt za: M. S t a r o w i e y s k i. Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach. Duch Świe˛ ty sprawuje ofiare˛ przez re˛ ce kapłana. www.radiovaticana.org (9.02.2010).
56
Por. B e n e d y k t XVI. Przemówienie podczas spotkania z kapłanami i diakonami
stałymi (Fryzynga, 14.09.2006).
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wszechmoca˛ i świe˛ tościa˛ Chrystusa a jego niemoca˛ i grzesznościa.
˛ W zwiaz˛
ku z tym Benedykt XVI mówi: „Wielkość Chrystusowego kapłaństwa może
przerażać. Jak św. Piotr możemy wołać: «Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem
człowiek grzeszny» (Łk 5, 8), bo z trudem przychodzi nam uwierzyć, że to
właśnie nas Chrystus powołał. Czy nie mógł On wybrać kogoś innego, bardziej zdolnego, bardziej świe˛ tego? A właśnie na każdego z nas padło pełne
miłości spojrzenie Jezusa, i temu Jego spojrzeniu trzeba zaufać”57. Wielka
godność kapłaństwa i waga zadań, jakie staja˛ przed kapłanem, wymagaja˛
ciagłej
˛
troski o wie˛ ź z Chrystusem i o właściwy styl życia. Ponieważ jednak
głównym działajacym
˛
w posłudze kapłana jest sam Chrystus, skuteczność tej
działalności nie zależy od osobistej świe˛ tości kapłana58. Ponieważ przez pełniacego
˛
posługe˛ świe˛ ceń działa i zbawia sam Chrystus, niegodność kapłana
nie jest przeszkoda˛ dla działania Chrystusa59.
Obdarowanie godnościa˛ kapłańska˛ zobowiazuje
˛
nie tylko tego, kto te˛ godność otrzymuje, ale też wszystkich, ku którym jego posługa jest skierowana.
Dar kapłaństwa bowiem zostaje udzielony najpierw konkretnej osobie, ale
należy pamie˛ tać, że to obdarowanie dokonuje sie˛ zawsze ze wzgle˛ du na cała˛
wspólnote˛ . Stad
˛ i we wspólnocie rodzi on pewne zobowiazania,
˛
które właściwie sprowadzaja˛ sie˛ do pełnego wdzie˛ czności przyje˛ cia tego daru. Jan Chryzostom pisze: „Nikt nie może wejść do królestwa niebieskiego, jeśli sie˛ nie
odrodzi z wody i z Ducha Świe˛ tego, i życia wiecznego be˛ dzie pozbawiony
ten, kto nie spożywa Ciała Pana naszego i nie pije Krwi Jego. A przecież to
wszystko dzieje sie˛ nie inaczej, jak przez re˛ ce kapłana. Jak wie˛ c kto bez nich
uniknie ognia piekielnego, jak zdobe˛ dzie przygotowane wieńce? Kapłanom
powierzono duchowe rodzenie i odnowienie przez chrzest. Przez nich oblekamy sie˛ w Chrystusa, zostajemy pogrzebani z Synem Bożym i stajemy sie˛
57

Cyt. za: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2006/may/documents/
hf_ben-xvi_spe_20060525_poland-clergy_pl.html (19.04.2010).
58
Eucharystia pierwszych chrześcijan, red. ks. M. Starowieyski, Kraków 1997 s. 223 n.
Efrem Syryjczyk mówi: „To wszystko spełnia Duch Świe˛ ty przez re˛ ce kapłana, nawet jeśli ten
byłby całkowicie pograżony
˛
w grzechach. I jakakolwiek
˛
funkcje˛ ma wypełnić kapłan, wypełni
ja,
˛ choćby był w grzechach. Ci, którzy nie maja˛ świe˛ ceń, nie moga˛ tych funkcji sprawować,
choćby byli ludźmi najsprawiedliwszymi […] Ten, który jest cierpliwy znosi tu, na ziemi, grzechy kapłana grzesznika i sprawia przez jego re˛ ce chwalebne tajemnice niewypowiedziane”.
Jednakże w dalszej cze˛ ści tenże autor mówi surowo: „Słuchaj, kapłanie, który nie wypełniłeś
tego, co jest zgodne z twoja˛ godnościa:
˛ drżyj i le˛ kaj sie˛ me˛ ki piekła. Twoja kara be˛ dzie o wiele
surowsza od wszystkich kar, bo nie stałeś sie˛ we właściwy sposób sługa˛ świe˛ ceń, które tobie
zostały dane”. Cyt. za: M. S t a r o w i e y s k i. Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach.
Duch Świe˛ ty sprawuje ofiare˛ przez re˛ ce kapłana. www.radiovaticana.org (9.02. 2010).
59
Por. KKK 1584.
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członkami owej świe˛ tej Głowy. Dlatego kapłanów należy nie tylko poważać
wie˛ cej niż władców i królów, ale także czcić bardziej niż rodziców. Oni
bowiem zrodzili nas z krwi i woli ciała, kapłani zaś sa˛ sprawcami naszego
Bożego życia, owego szcze˛ śliwego odrodzenia, wolności prawdziwej i synostwa przez łaske˛ . Kapłani żydowscy mogli oczyszczać ciało z tradu,
˛
a właściwie nie oczyszczać, lecz tylko stwierdzać oczyszczenie – a wiesz, jak wtedy
ubiegano sie˛ o godność kapłańska;
˛ nasi zaś kapłani otrzymali moc nie stwierdzania oczyszczenia, lecz zupełnego usuwania – nie tradu
˛ ciała, ale nieczystości duszy. Kto wie˛ c nimi gardzi, zasługuje na kare˛ bardziej niż Datan i jego
towarzysze, bo choć ci przywłaszczyli sobie nienależna˛ władze˛ , to jednak
cenili ja˛ wysoko, jak to widać z wielkiego o nia˛ starania”60.
Mówiac
˛ o kapłaństwie jako darze i tajemnicy, nie sposób nie uwzgle˛ dnić
współczesnej mentalności. Współczesna kultura bowiem obciażona
˛
jest pewnymi cechami, które utrudniaja˛ odczytanie istoty kapłaństwa. Jak mówił kard.
Franc Rodé, Prefekt Kongregacji do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, w czasie Kongresu o zakonach, jaki
odbył sie˛ w Neapolu 6 lutego 2010 r.: „Wyschły źródła, które przez wieki
ożywiały życie konsekrowane i misyjne w Kościele. Zsekularyzowana kultura
przenikne˛ ła również do umysłów i serc niektórych osób konsekrowanych.
Pomylono ja˛ z otwarciem na nowoczesność i ze zbliżeniem do współczesnego
świata, ze wszystkimi tego konsekwencjami, takimi jak: naśladowanie bez
wyrzeczenia, modlitwa bez spotkania, braterstwo bez wspólnoty, posłuszeństwo bez zaufania, miłość bez transcendencji”61. Nasza epoka obfituje
w eksperymenty, ale brakuje jej solidnych i przekonujacych
˛
wizji, czego konsekwencja˛ jest katastrofalny kryzys powołań.
Rozumienie kapłaństwa jako daru i tajemnicy musi sie˛ wie˛ c zderzyć dzisiaj ze świecka˛ mentalnościa˛ i porzucaniem tradycyjnych praktyk oraz
z kwestionowaniem autorytetu kapłańskiego. Te obciażenia
˛
sprawiaja,
˛ że problemy z odczytaniem wartości kapłaństwa maja˛ także same osoby przyjmuja˛
ce świe˛ cenia. Zatracenie wizji kapłaństwa jako daru i tajemnicy sprawiło, że
sami kapłani stali sie˛ ludźmi bez entuzjazmu, osobami zme˛ czonymi, zrozpaczonymi i sfrustrowanymi, którzy w skrajnych przypadkach opuszczaja˛ wspólnoty, sami nie bardzo wiedzac
˛ dlaczego62.

60
Dialog o kapłaństwie. Cyt za: M. S t a r o w i e y s k i. Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach. Wielkość kapłaństwa. www.radiovaticana.org (19.01.2010).
61
Cyt. za: www.radiovaticana.org (6.02.2010).
62
Por. tamże.
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Cecha˛ dzisiejszych czasów jest przedkładanie kapłańskiego ago nad esse
(działania nad byciem). W tym kontekście potrzebne jest ponowne przemyślenie
istoty kapłaństwa pod katem
˛
owego esse. Kapłani bowiem nie sa˛ ważni z powodu tego, co czynia,
˛ ale ze wzgle˛ du na to kim sa˛63. Mówienie o kapłaństwie
jako darze i tajemnicy jest ostatecznie obrona˛ prymatu łaski w powołaniu
kapłańskim. Temu ma służyć mie˛ dzy innymi trwajacy
˛ Rok Kapłański. Wydaje
sie˛ ponadto, że dzisiaj zbyt cze˛ sto próbuje sie˛ opisać kapłaństwo bez Chrystusa.
Tymczasem nie da sie˛ zrozumieć kapłaństwa bez Chrystusa; kapłaństwo bez
Chrystusa nie istnieje. Jeśli kapłaństwo jest Jego darem i zarazem tajemnica,
˛ to
najbardziej właściwa˛ postawa˛ wobec niego jest nie tyle postawa zrozumienia,
ile zdumienia i dzie˛ kczynienia.
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PRIESTHOOD – A GIFT AND A MYSTERY

S u m m a r y
The Year for Priests concluded on 11 June 2010 was a special opportunity for the Church
to reflect on priesthood in the changing situation. Contemporary attempts made by priests to
give priority to ago over esse (acting over being) urgently require thinking over the essence
of priesthood again with respect to that esse; and in this task defining it as a gift and mystery
may be helpful. Such a definition of priesthood is not a new thing, but also today it may be
considered a topical key for understanding its essence. The Holy Scriptures and the Tradition
of the Church emphasize that the gift of God is the source of priesthood and its nature. The
gift is presented to the very person who is ordained, but also to the Church, or even to the
whole mankind. The statement saying that priesthood is a gift also leads to recognizing
a mystery in it. It is the mystery of God’s love why He summons only some people, and not
others; why He grants his grace only to some people. The gift of priesthood is a mystery also
in the sense that it makes one able to celebrate God’s mysteries. The particular connection
between the ordained person and Christ is a mystery, which is expressed in the statement that
a priest acts in persona Christi. If priesthood is God’s gift and at the same time a mystery of
God’s choice, one may not demand it as if it were his due right. Nobody possesses the right
to receive the sacrament of Holy Orders. It is God’s gift that is the foundation of priest’s
service and of this exceptional dignity of the one who accepts the gift. At the same time the
gift gives rise to obligations on the part of the one who is presented with this dignity, but also
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on the part of all those to whom the service is directed. It requires agreement and cooperation
from the one who receives the gift. The duties of the community are reduced to accepting the
gift with gratitude. Talking about priesthood as of a gift and a mystery is ultimately a defense
of the primacy of grace in the priestly vocation. It also agrees with the whole vision of moral
life based on a gift and demanding a free answer from a man.
Translated by Tadeusz Karłowicz

Słowa kluczowe: kapłaństwo, sakramentologia moralna.
Key words: priesthood, moral sacramentology.
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THE CATHOLIC CHURCH
AND THE SANCTITY OF HUMAN LIFE*
For us Christians the protection of life as such, i.e. in the first place of
human persons, but also of the life of animals and plants, is an important
concern. The following considerations will be directed towards the right of
life for human persons.
A first question to be answered and clarified is: What does „sanctity”
mean in the context of human life? We might think here of the non-availability, intangibility and inviolability of human life – of an adequate respect. In
which sense this is true, we will have to explain in more detail, on the fundament of Biblical doctrine. There is a basic human experience for everyone
of us: Whoever violates my physical existence, i.e. my body, puts in question
me as a person and denies the fundamental respect to me. But if we respect
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This article is the English version of a lecture which was given by me in Karkku
(Finland) on a symposium in August 2010, organized by the „Lutheran Evangelical Association”. Therefore it includes an ecumenical perspective. As a Roman Catholic priest and moral
theologian I friendly and gratefully accepted this invitation, and I did this with high respect
for the spiritual and theological attitude of the Evangelical-Lutheran Christians. At the same
time I had the intention to be frank and open in regard of my own confessional membership
and my Catholic view: „Be ready always to give an answer to every man that asketh you
a reason of the hope that is in you with meekness and fear” (1 Pet 3:15). Biblical quotations
will follow the text of the King James Version of the English Bible. The Finnish title of this
lecture was: „Mitä katolinen kirkko opettaa elämän kunnioittamisesta?” („What does the
Catholic Church teach concerning the respect for life?”).

48

JOSEF SPINDELBÖCK

the „sanctity” or inviolability and integrity of the body, then this respect is
given to the concrete human person.
In ourselves we can make a clear distinction between our body and our
inner life. But if we look at fellow people, they are known to us and are
experienced even in their interiority only by the medium of their bodies.
From this any objectivation and instrumentalization of the body of the other
person is forbidden. The respect and the reverence for the body of our fellow
man cannot be separated from the respect for this or that concrete person1.
In the body the immortal soul finds its expression. Man as a person is
a being in the unity of body and soul.
The following considerations will be in this way: Firstly I wish to show
the foundations of the argument of the Catholic Church, regarding method
and content. Secondly I will refer to the fundamental appreciation of human
life in Holy Scripture and Church doctrine. Thirdly it will be the goal to
show the inalienable dignity of the human person. In this context I will present and demonstrate the unexceptionally valid moral norm of the prohibition
to kill an innocent person. Fifthly we will deal with the principle of selfdefense in its validity and foundation. Special questions of the protection of
life will not be dealt with, due to the limits of this presentation.

I. THE FOUNDATIONS OF THE ARGUMENT
OF THE CATHOLIC CHURCH, REGARDING METHOD AND CONTENT

When the Catholic Church formulates its position in matters of faith and
reason („de rebus fidei et morum”2), this is done on the basis of God’s reve1

„Der Gedanke, dass freie Menschen sich in ihrem sittlichen Subjektsein nur achten, wenn
sie einander solche Achtung zuallererst in der Weise des Respektes vor der Unverletzlichkeit
ihres körperlichen Daseins entgegenbringen, ist in der Geschichte der Philosophie seit der
europäischen Aufklärung immer stärker hervorgetreten”. Eberhard S c h o c k e n h o f f.
Ethik des Lebens. Ein theologischer Grundriss. Mainz 19982 p. 97; cf. i d. Die Achtung der
Menschenwürde in der technisch-wissenschaftlichen Zivilisation. In: Anton Rauscher (ed.).
Handbuch der katholischen Soziallehre. Berlin 2008 p. 61-76, here 66.
2
Cf. the title of the famous collection of Magisterial documents: Enchiridion symbolorum
definitionum et declarationum de rebus fidei et morum: Griechisch/Lateinisch−Deutsch =
Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen / Heinrich Denzinger. Verb., erw., ins Deutsche übertragen und unter Mitarb. von Helmut Hoping hg. von Peter
Hünermann. Freiburg 199938. The expression „in rebus fidei et morum” was already used by
the Council of Trent in order to demonstrate the frame of content for the Magisterial speaking
of the Church: cf. DzH 1507. See for analysis: Alfons R i e d l. Die kirchliche Lehrautorität
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lation. Divine Revelation means God’s self communication or self manifestation. God makes himself known to us; he shows us who he is and what he
works in salvation in order to make us participants in his divine life by his
sanctifying grace.
It can be helpful to distinguish between God’s „work revelation” and his
„word revelation”. Work revelation is present in the order of creation, whereas word revelation has to do with the history of salvation which is testified
in the Old and the New Testament.
According to work revelation man can know by reason the existence of
God and the principles of the moral order; but in both cases there is the
danger of error due to the consequences of original sin. St Paul the apostle
has conceded the possibility of a natural knowledge of God and of a knowledge of the moral law in conscience for the „pagans”. So we read in Rom
1:19-20 about the knowledge of God for pagans from the order of creation:
„Because that which may be known of God is manifest in them; for God hath
shewed it unto them. For the invisible things of him from the creation of the
world are clearly seen, being understood by the things that are made, even
his eternal power and Godhead; so that they are without excuse”3.
And in regard of the moral law which is inscribed into the heart of man by
God St Paul confirms: „For when the Gentiles, which have not the law, do by
nature the things contained in the law, these, having not the law, are a law
unto themselves: Which shew the work of the law written in their hearts, their
conscience also bearing witness, and their thoughts the mean while accusing
or else excusing one another; in the day when God shall judge the secrets of
men by Jesus Christ according to my gospel” (Rom 2:14-16)4.
In word revelation God since the creation of man addressed himself to
some elected persons in order to make them subjects or bearers of the divine
promises and benefits of salvation. Beginning with the forefathers who are

in Fragen der Moral nach den Aussagen des Ersten Vatikanischen Konzils. Freiburg 1979
p. 112-122.
3
In a similar way we can read in Wis 13:3-6: „Now if out of joy in their beauty they
thought them gods, let them know how far more excellent is the Lord than these; for the
original source of beauty fashioned them. Or if they were struck by their might and energy,
let them from these things realize how much more powerful is he who made them. For from
the greatness and the beauty of created things their original author, by analogy, is seen. But
yet, for these the blame is less; For they indeed have gone astray perhaps, though they seek
God and wish to find him”.
4
Cf. Josef S p i n d e l b ö c k. Die Freiheit in Christus und die Bedeutung des natürlichen Sittengesetzes. Eine Reminiszenz zum Paulusjahr. „Theologisches” 25 (2009) 355-366.
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mentioned in the book of Genesis, the line of divine election finds its continuation through the patriarchs Abraham, Isaac and Jacob. By the intermediation of Moses the people of God was given the law of covenant; and here the
ten commandments („Decalogue”) form its essential moral content. The prophets interiorized and radicalized by their message and example of life the
ethos of the people of God, until the one came to whom the promises of the
Old Covenant had pointed and who would fulfil them in the New and Eternal
Covenant: Jesus Christ, the Son of God, has become flesh, and he is the Lord
and Saviour of all human beings who believe in his name. Him the prophets
had promised, and the apostles should preach. „The Christian dispensation,
therefore, as the new and definitive covenant, will never pass away and we
now await no further new public revelation before the glorious manifestation
of our Lord Jesus Christ (see 1 Tim 6:14 and Tit 2:13)”5.
Christian Tradition which is in its substance traceable to the apostles
forms together with Holy Scripture „one sacred deposit of the word of God,
committed to the Church”6.
The Dogmatic Constitution Dei Verbum of Vatican Council II tells us
about their mutual coherence, participation and interpenetration: „Hence there
exists a close connection and communication between sacred tradition and
Sacred Scripture. For both of them, flowing from the same divine wellspring,
in a certain way merge into a unity and tend toward the same end. For
Sacred Scripture is the word of God inasmuch as it is consigned to writing
under the inspiration of the divine Spirit, while sacred tradition takes the
word of God entrusted by Christ the Lord and the Holy Spirit to the Apostles, and hands it on to their successors in its full purity, so that led by the
light of the Spirit of truth they may in proclaiming it preserve this word of
God faithfully, explain it, and make it more widely known. Consequently it
is not from Sacred Scripture alone that the Church draws her certainty about
everything which has been revealed. Therefore both sacred tradition and
Sacred Scripture are to be accepted and venerated with the same sense of
loyalty and reverence”7.
We can say: God has communicated himself, i.e. he has revealed himself.
In the Church as the community of the faithful God’s Holy Spirit guarantees
the presence of the divine revelation which was given once and for all. So
5

Vatican Council II. Dogmatic Constitution on Divine Revelation Dei Verbum (= DV)

no. 4.
6
7

DV 10.
DV 9.
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the word of God is faithfully preserved, purely proclaimed and believed. For
this purpose Jesus Christ instituted the Magisterium of the Church, doing its
work by the assistance of the Holy Spirit and exercised by the pope and the
bishops in union with him. Vatican Council II declares: „But the task of
authentically interpreting the word of God, whether written or handed on, has
been entrusted exclusively to the living teaching office of the Church, whose
authority is exercised in the name of Jesus Christ. This teaching office is not
above the word of God, but serves it, teaching only what has been handed
on, listening to it devoutly, guarding it scrupulously and explaining it faithfully in accord with a divine commission and with the help of the Holy Spirit, it draws from this one deposit of faith everything which it presents for
belief as divinely revealed8.
The Catholic Church is even convinced to be „by the will of Christ, the
teacher of the truth. It is her duty to give utterance to, and authoritatively to
teach, that truth which is Christ Himself, and also to declare and confirm by
her authority those principles of the moral order which have their origins in
human nature itself”9. Explicitly the competence of the Church and its Magisterium is affirmed also for the authoritative explanation of those principles
of the moral order which are already knowable in their substantial content
by reason. According to Catholic belief it is important for our faith to bring
fruit in love. So faith has a necessary consequence in the moral life of human
persons10.
All the members of the Church by the anointment of the Spirit of truth
participate in their own way in the trifold office of Christ the pastor, priest
and prophet. Through the sense of faith (sensus fidei) which is aroused by the
Holy Spirit „the people of God adheres unwaveringly to the faith given once
and for all to the saints (cf. Jude 3), penetrates it more deeply with right
thinking, and applies it more fully in its life”. This sense of faith „is exercised under the guidance of the sacred teaching authority, in faithful and respectful obedience to which the people of God accepts that which is not just
the word of men but truly the word of God (cf. 1 Thess 2:13)”11.

8

DV 10.
Vatican Council II. Declaration on Religious Freedom Dignitatis humanae no. 14.
10
Cf. Josef S p i n d e l b ö c k. Der Praxisbezug des christlichen Glaubens und der
Anspruch sittlicher Rationalität. „Forum Katholische Theologie” 25 (2009) 241-251, http://
stjosef.at/artikel/praxisbezug_moraltheologie.htm
11
Vatican Council II. Dogmatic Constitution on the Church Lumen gentium (= LG)
no. 12.
9
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If the pope and the bishops give their view „in rebus fidei et morum”,
they do this not from their own authorization but on the basis of their mission by Jesus Christ and with the assistance of the Holy Spirit. Of course,
there are different grades and modes of magisterial statement and of the
moral obligation to adhere to these declarations12. Even a pope could not
add something new in content to the divinely revealed Word of God. Any
doctrine of faith which is possibly explicated by a formal dogma must be
present at least implicitly in the „depositum fidei”, i.e. in the treasury of the
revealed word of God. In the field of moral guidance and normativity there
must be some intrinsic relationship with divine revelation. Natural moral law
is therefore not clinically separated from God’s revealed law in the Old and
New Testament but in the concrete order of salvation it forms a living unity
with the law of freedom and love preached by Christ13.
Under these premises the Catholic Church enters into ecumenical dialogue
with non-Catholic Christians and into interreligious dialogue with non-Christians. Such a dialogue must be performed in mutual respect, but without
a renunciation of divinely revealed truth, which is given to us to be preserved
in gratitude and to be shared with other persons. The exchange of arguments
among Christians will be on the basis of Holy Scripture and relating to Divine Revelation; in the dialogue with non-Christians and non-believing persons
the so called natural law arguments are of importance. In this case God’s
creation is seen as filled with a meaning given to it in its various aspects by
God himself. This meaning within created reality has normative relevance
also for human actions, and the content of these norms can be known at least
partly and imperfectly already with natural reason which is itself a gift from
God14.
12

For a detailed explanation cf. LG 25.
Some proponents of a so called autonomous morality in the Christian context (cf.
Alfons A u e r. Autonome Moral und christlicher Glaube. Düsseldorf 1971; Franz B ö c k l e.
Fundamentalmoral. München 1977) „have introduced a sharp distinction, contrary to Catholic
doctrine, between an ethical order, which would be human in origin and of value for this
world alone, and an order of salvation, for which only certain intentions and interior attitudes
regarding God and neighbour would be significant”. This separation of Heilsethos and Weltethos was disapproved by John Paul II in his encyclical Veritatis splendor (no. 37) as „incompatible with Catholic teaching”.
14
Cf. B e n e d i c t XVI. Encyclical Caritas in veritate (June 29th, 2009) no. 59; i d.
Address to the members of the International Theological Commission (Oktober 5th, 2007). In:
Insegnamenti III, 2 (2007) 418-421; Address to the participants in the international congress
organized by the Papal Lateran University about „natural moral law” (February 12th, 2007).
In: Insegnamenti III, 1 (2007) 209-212.
13
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II. THE FUNDAMENTAL APPRECIATION
OF HUMAN LIFE IN HOLY SCRIPTURE AND CHURCH DOCTRINE

In Holy Scripture and the doctrinal tradition of the Church which is intrinsically based on God’s revelation life as such is seen as a gift from God, as
something holy and not disposable15.
Already in the Old Testament God is announced as the „source of life”16. The fundamental insight of the living God (Jahwe)17 is first experienced in creation, history of salvation and personal guidance, and then
reflected theoretically. All living creatures indebt their existence to the Spirit
(„ruach”) of God18. In a unique way man has received his life directly from
God, in the way that God – figuratively expressed – blew the man whom he
had formed from earth the Odem of life into his nostrils19. In paradise man
could eat from the „tree of life” as long as he did not touch the „tree of
knowledge”20.
Above all the human life deserves unconditional protection from its very
beginning. Who acts against this commandment, will be punished by God and
is exposed to the revenge and retribution of other people21. The prohibition
to kill a human person is expressed in many places of Holy Scripture22;
first of all in the fifth commandment of the Decalogue where we read in
a clear and pregnant way: „Thou shalt not kill!”23
In the immediate context it means the prohibition to strike dead a human
person who is in a defenceless situation. This is expressed with the Hebrew

15
Cf. André-Alphonse V i a r d, Jacques G u i l l e t. Leben. In: Xavier L e ó n - D uf o u r. Wörterbuch zur biblischen Botschaft. Freiburg 19812 p. 407-411; Michael E r n s t.
L e b e n. In: Franz Kogler (ed.). Herders Neues Bibellexikon. Freiburg 2008 p. 339 f.
16
Ps 36:10.
17
Ps 18:47.
18
Cf. Ps 104:30; Jes 42:5.
19
Cf. Gen 2:7.
20
Cf. Gen 2:9.
21
God after the assassination of Abel by his brother Cain explicitly imposes a sanction
not only against Cain who will be restless on earth (cf. Gen 4:12), but also against everyone
who dares to kill Cain and his family: „herefore whosoever slayeth Cain, vengeance shall be
taken on him sevenfold. And the LORD set a mark upon Cain, lest any finding him should
kill him” (Gen 4:15). In the song of Lamech this sounds even more radically: „If Cain shall
be avenged sevenfold, truly Lamech seventy and sevenfold” (Gen 4:24).
22
E.g. Gen 4:8-15; Deut 27:25.
23
ℵ − Ex 20:13; Deut 5:17.

54

JOSEF SPINDELBÖCK

word
. The prohibition of the Decalogue protects innocent people. It does
not forbid the slaughtering of animals which is done in the way of taking
care for the nutrition of man. Man is allowed to use plants and animals for
his food intake. But even to non-human life some respect and reverence is
owed24.
Of course, there were in Old Testament some limitations or exceptions of
this prohibition to kill another person: Killing in a justified war was allowed,
and also the killing for the reason of self defence and (in an early period of
revelation history) even vendetta. Furthermore there was the death penalty,
which had to be applied in cases of apostasy and grave crimes.
In any case provisions should be made „that innocent blood be not shed
in thy land, which the LORD thy God giveth thee for an inheritance, and so
blood be upon thee”25.
The core of the biblical prohibition to kill is therefore never to attack the
life of an innocent human person. In this attack there is an extraordinary
gravity in the moral aspect; it is a sin and also a crime before God and other
human persons. God demands an account for every innocent human person
who has been killed, since he has created man according to his image26.
But life in the biblical sense has more dimensions than just the physical
side: God doesn’t give up man who has fallen into death after original sin
but he guides him on a path of salvation. Salvation is understood in the first
times rather in earthly and collective categories: For the people of God piece,
delight, fortune, fecundity of the whole land and the birth of many healthy
children are an expression of the blessings of life coming directly from God.
„Life” in the fullness of its biblical meaning includes the possession of the
promised land. This is bound to the keeping of the divine commandments27.
In the later times of the Old Testament the individual hope for eternal life
in the transcendence of God becomes clearer than before and is shared by
many of the pious Israelites. God will destroy death for ever; the resurrection

24

Cf. Gen 1:28f. „Every moving thing that liveth shall be meat for you; even as the green
herb have I given you all things” (Gen 9:3). In the view of Old Testament man is not allowed
to take the blood of an animal as a form of nutrition, for the blood is seen as the dwelling
place of the soul (cf. Lev 17:11).
25
Deut 19:10.
26
Cf. Gen 9:6.
27
Cf. Deut 4:1.40; 5:30; 6:18; 8:1; 11:8f; 30:15-20; 32:46f; Ps 37:9.

THE CATHOLIC CHURCH AND THE SANCTITY OF HUMAN LIFE

55

from death is promised also to the human „flesh”28. „Life” is in this perspective identical with the salvation which is a gift from God alone.
In the New Testament the main theme is the coming of the Kingdom of
God in Christ Jesus, the Messiah and Son of God. John, the evangelist, gives
explicit emphasis to divine life: Jesus Christ is life and brings life in his
divine person29. Our Saviour says from himself: „I am come that they might
have life, and that they might have it more abundantly”30. Jesus himself is
the „bread of life” that came down out of heaven31. Whoever believes in
him has life; he will never die32. The gift of divine life must prove its
value in the exercise of love to God and to our neighbour. To him who believes in Christ is promised the resurrection of life and the eternal vision of
God33. St Paul speaks about the life of the faithful with Christ34. This is
given to them by the participation in the death and resurrection of Jesus
Christ in baptism in which the justification of faith takes place effectively35.
Regarding the protection of innocent human life Jesus Christ as the „new
Moses” in his Sermon on the Mount radicalizes and interiorizes the moral
commandments of the Old Covenant36. In the New Testament the prohibition to kill from Old Testament is repeatedly quoted and understood more
radically37. A murderer will not participate in the Kingdom of God unless
he converts. A disciple of Christ should not repay evil with evil. Jesus broadens the understanding and practice of love to the neighbour to a love towards foreigners and even towards our enemies38.
28

Cf. Is 25:8; 26:19ff; Dan 12:2; 2 Mac 7:9-36; 12:43ff; 14:46.
„I am the way, the truth, and the life” (Jn 14:6; cf. 11:25).
30
Jn 10:10.
31
Jn 6:35-48.51.
32
Cf. Jn 5:24; 1 Jn 3:14.
33
Cf. Jn 5:29.
34
Cf. Col 3:4; Gal 2:20.
35
Cf. Rom 6:3f; 2 Cor 6:9; Col 2:12.
36
„Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not kill; and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment: But I say unto you, That whosoever is
angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment: and whosoever shall
say to his brother, Raca, shall be in danger of the council: but whosoever shall say, Thou fool,
shall be in danger of hell fire” (Mt 5:21).
37
Cf. 1 Cor 9; Jas 2:11; 1 Jn 3:15; Rev 21:8; 22:15.
38
„Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbour, and hate thine
enemy. But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them
that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you; That ye may
be the children of your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil
29
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We might sum up: Biological human life on earth is the vital fundament
for every manifestation of intellectual and spiritual life. But physical life
should be subordinated to the life of friendship with God, i.e. an extreme
case the sacrifice of the own life could become necessary for the Kingdom
of God, as the example of Christ Jesus and of the martyrs as witnesses of
faith shows. In special circumstances there may exist a duty to actively dedicate one’s own life in the service of rescuing other people39. Physical life
and the health of the body are therefore not to be seen as the highest values,
but they should be put in the service of God and our fellow people40.

III. THE INALIENABLE DIGNITY OF THE HUMAN PERSON

On the fundament of Holy Scripture, which tells us of the divine image
in man (cf. Gen 1:27), and in unity and conformity with Apostolic tradition
the Catholic Church formulates its belief of the „the inviolable dignity of the
human person”41.
What is exactly meant with the concept of the „dignity of man”? What are
the fundaments of this dignity, where is it derived from and which consequences arise from the affirmation of this dignity?
„Dignity” means something non-quantifiable, which is not subject to any
form of calculation, but has directly to do with man due to his being human42.
One could possible violate the inherent demand for respect – either
a person doesn’t show this respect to his own humanity or it is denied by
other persons. But all this, sad it may be, will not annul this dignity which
is inherent to being a human person.

and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust” (Mt 5:43-45).
39
„Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends”
(Jn 15:13).
40
„For whether we live, we live unto the Lord; and whether we die, we die unto the
Lord: whether we live therefore, or die, we are the Lord’s” (Rom 14:8).
41
Cf. Pontifical Council for Justice and Peace. Compendium of the Social Doctrine of the
Church. Vatican 2004 no. 107.
42
Immanuel Kant has pointed out the difference exactly: „Im Reiche der Zwecke, hat alles
entweder einen Preis, oder eine Würde. Was einen Preis hat, an dessen Stelle kann auch etwas
anderes, als Aequivalent, gesetzt werden; was dagegen über allen Preis erhaben ist, mithin kein
Aequivalent verstattet, das hat eine Würde”. Immanuel K a n t. Grundlegung zur Metaphysik
der Sitten. In: Sämtliche Werke. Leipzig 1867 p. 282 f.
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It follows from this that the recognition of human dignity is not bound to
special qualities or characteristics of man or would depend on them. The
basic condition for the concrete acknowledgement of human dignity is
nothing else but the belonging of a living being to the human species43.
Therefore we can say: Man on earth is in possession of this dignity from
the very beginning of his life (i.e. from conception or fertilization44) to his
natural death. It does not depend on a positivistic ascription or attribution;
nor does it depend on its external approval.
We could make a distinction but not a separation between the natural and
the supernatural perspective of man’s dignity and vocation. Concretely man
exists not only in his natural disposition, but from his very beginning as
a person he is called by God himself trough the incarnation and redemption
in Christ into a personal community of love with the triune God.
In this way Vatican Council II affirms: „The truth is that only in the mystery of the incarnate Word does the mystery of man take on light. For Adam,
the first man, was a figure of Him Who was to come, namely Christ the Lord.
Christ, the final Adam, by the revelation of the mystery of the Father and His
love, fully reveals man to man himself and makes his supreme calling clear.
It is not surprising, then, that in Him all the aforementioned truths find their
root and attain their crown. He Who is ‘the image of the invisible God’
(Col 1:15), is Himself the perfect man. To the sons of Adam He restores the
divine likeness which had been disfigured from the first sin onward. Since
human nature as He assumed it was not annulled, by that very fact it has been
43
Cf. Robert S p a e m a n n. Menschenwürde und menschliche Natur. „Communio” 39
(2010) 134-139. The Australian ethicist Peter Singer who is a representative of a so called
preference Utilitarianism (Animal Liberation. London 1995) would criticize this view as „speciesism”.
44
See the comprehensive presentation of those biological facts which are relevant for the
determination of the beginning of human life in: Maureen L. C o n d i c. When Does Human
Life Begin? A Scientific Perspective. „The National Catholic Bioethics Quarterly” 9 (2009)
127-208, http://ncbcenter. metapress.com/link.asp?id=t5mx043170124534. In the abstract of the
article we can read: „Based on universally accepted scientific criteria, a new cell, the human
zygote, comes into existence at the moment of sperm-egg fusion, an event that occurs in less
than a second. Upon formation, the zygote immediately initiates a complex sequence of events
that establish the molecular conditions required for continued embryonic development. The
behaviour of the zygote is radically unlike that of either sperm or egg separately and is characteristic of a human organism. Thus, the scientific evidence supports the conclusion that a zygote is a human organism and that the life of a new human being commences at a scientifically well defined ‘moment of conception’. This conclusion is objective, consistent with the
factual evidence, and independent of any specific ethical, moral, political, or religious view
of human life or of human embryos”.
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raised up to a divine dignity in our respect too. For by His incarnation the Son
of God has united Himself in some fashion with every man”45.
According to the view of theology man’s dignity grounds in his being
created as an image and likeness of God, and also in the vocation made
known through the redemption in Jesus Christ to become a child of God and
to participate in the divine vision in heaven.
From the side of philosophy reference can be made to the spiritual and
immortal soul of man, seen in a substantial personal union with her body46.
The dignity of man is truly given even then when a human person cannot
actually exercise his mental faculties (e.g. the child already conceived but not
born, a sleeping person, a mentally disabled person, a comatose person or
a person in the persistent vegetative state or in a locked-in syndrome).
What are the moral obligations and duties that directly follow from the
recognition of human dignity?
At first every man should be aware of his own dignity and correspond to
it in his acts and omissions. This is realized when man obeys his rightly
formed conscience and acts in conformity with the moral law, which is the
same as to act in conformity with the will of God.
In the same way human dignity in other persons should be recognized
without any limitations. Every man is to be respected for his own sake; i.e.
he must not be instrumentalized47. The human person is not a thing, but
a „who”. He cannot and must no be subject to the disposal of other persons
in the way of a thing. From this insight other conclusions are to be drawn:
In a special way the moral freedom of our neighbours should be respected,
including the natural, i.e. bodily fundament. And this implies the prohibition
to kill and violate an innocent person, but also the demand for respect of the
psychic integrity of the other person.
Such a respect has some limit where the fellow person directs himself in
his freedom against the life of other persons or violates another person’s
human rights. Then self defence and the defence of the helpless may become
morally legitimate.

45

Vatican Council II. Pastoral Constitution on the Church in the Modern World Gaudium
et spes no. 22.
46
Cf. Tadeusz G u z. Zum Lebensrecht aus philosophischer Sicht. In: Manfred Balkenohl,
Roland Rösler (ed.). Handbuch für Lebensschutz und Lebensrecht. Paderborn 2010 p. 65-75.
47
„Handle so, dass du die Menschheit – sowohl in deiner Person als auch in der Person
eines jeden anderen – jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel gebrauchst!” –
Immanuel K a n t. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, B 66 f.
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It is a moral duty to engage in an improvement of the social conditions so
that they become more humane. This has to do with the structural dimension
of social reform which must go hand in hand with the conversion of hearts.
Christian faith highlights the personal and social vocation to participate
in God’s eternal life. This doesn’t mean a devaluation of earthly life, as John
Paul II in his encyclical Evangelium vitae on the on the value and inviolability of human life fifteen years ago affirmed: „Man is called to a fullness of
life which far exceeds the dimensions of his earthly existence, because it consists in sharing the very life of God. The loftiness of this supernatural vocation reveals the greatness and the inestimable value of human life even in its
temporal phase. Life in time, in fact, is the fundamental condition, the initial
stage and an integral part of the entire unified process of human existence.
It is a process which, unexpectedly and undeservedly, is enlightened by the
promise and renewed by the gift of divine life, which will reach its full realization in eternity (cf. 1 Jn 3:1-2)”48.
Human life is therefore to be regarded from its biological facticity and
condition a basic value, but not as the highest value for man. The development and maturation of human personality is realized through a life of
love to God and to our neighbours, under the assistance of God’s grace. The
ultimate perfection of his vocation is promised to man in the eschatological
participation in God's beatitude in the Kingdom of heavens.
Blessed Pope John XXIII expressed this very clearly in his encyclical
Mater et Magistra: „Human life is sacred−all men must recognize that fact.
From its very inception it reveals the creating hand of God. Those who violate His laws not only offend the divine majesty and degrade themselves and
humanity, they also sap the vitality of the political community of which they
are members”49.

IV. THE UNEXCEPTIONAL VALIDITY OF THE MORAL PROHIBITION
TO KILL AN INNOCENT HUMAN PERSON

The Magisterium of the Church, on the basis of Holy Scripture and Apostolic tradition, has given clear statements and prohibits without any exception
the direct and intentional killing of an innocent human person:

48
49

J o h n P a u l II. Encyclical Evangelium vitae (May 25th, 1995) (= EV) no. 2.
J o h n XXIII. Encyclical Mater et Magistra (May 15th, 1961) no. 194.
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„Human life is sacred because from its beginning it involves ‘the creative
action of God’ and it remains forever in a special relationship with she Creator, who is its sole end. God alone is the Lord of life from its beginning
until its end: no one can, in any circumstance, claim for himself the right to
destroy directly an innocent human being”50.
For John Paul II, the great pope in service of the protection of life, this
truth was a central moment in his doctrinal statements. He proved himself
a speaker not only of the Catholic Church but of whole Christianity when he
affirmed in a very solemn way in his encyclical Evangelium vitae:
„Therefore, by the authority which Christ conferred upon Peter and his Successors, and in communion with the Bishops of the Catholic Church, I confirm that the direct and voluntary killing of an innocent human being is
always gravely immoral. This doctrine, based upon that unwritten law which
man, in the light of reason, finds in his own heart (cf. Rom 2:14-15), is
reaffirmed by Sacred Scripture, transmitted by the Tradition of the Church
and taught by the ordinary and universal Magisterium”51.
In a similar way the Compendium of the Catechism of the Catholic
Church declares: „It is not lawful for anyone directly to destroy an innocent
human being. This is gravely contrary to the dignity of the person and the
holiness of the Creator”52.
A special protection by God’s law is given to weak, defenceless and helpless people who are exposed to the arbitrariness and violence of other persons53. The social consciousness „of the absolute and grave moral illicitness

50
Congregation for the Doctrine of the Faith. Instruction „Donum vitae” on Respect for
Human Life in its Origin and on the Dignity of Procreation. Replies to Certain Questions of
the Day (February 22nd, 1987). Introduction no. 5; Catechism of the Catholic Church (= CCC)
no. 2258; EV 53; Congregation for the Doctrine of the Faith. Instruction „Dignitas personae”
(December 8th, 2008) no. 4.
51
EV 57.
52
Compendium of the CCC no. 466.
53
„If such great care must be taken to respect every life, even that of criminals and unjust
aggressors, the commandment ‘You shall not kill’ has absolute value when it refers to the
innocent person. And all the more so in the case of weak and defenceless human beings, who
find their ultimate defence against the arrogance and caprice of others only in the absolute
binding force of God’s commandment. In effect, the absolute inviolability of innocent human
life is a moral truth clearly taught by Sacred Scripture, constantly upheld in the Church’s
Tradition and consistently proposed by her Magisterium. This consistent teaching is the evident
result of that ‘supernatural sense of the faith’ which, inspired and sustained by the Holy Spirit,
safeguards the People of God from error when ‘it shows universal agreement in matters of
faith and morals’”. − EV 57.
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of the direct taking of all innocent human life, especially at its beginning and
at its end” has become progressively weaker, and thus „the Church’s Magisterium has spoken out with increasing frequency in defence of the sacredness
and inviolability of human life”54.
Therefore, again with the words of John Paul II: „The deliberate decision
to deprive an innocent human being of his life is always morally evil and can
never be licit either as an end in itself or as a means to a good end. It is in
fact a grave act of disobedience to the moral law, and indeed to God himself,
the author and guarantor of that law; it contradicts the fundamental virtues
of justice and charity”55.
Regarding the moral criteria all persons are equal; there are no privileges
for single ones who could claim that they are „more equal than others”56.
By defending the right of life from conception to natural death the Church
is an advocate for every human person and his dignity.
Every man and woman has the duty to preserve his or her own life and
to contribute to its physical, mental and spiritual development. At the same
time we are obliged to respect the lives and the physical and spiritual integrity of other persons and, in the frame of our social networks, to work
actively for the wellbeing of the persons next to us and for the whole of
humanity. In this way a civilization of love and life should be built against
a so called „culture of death”!

V. THE PRINCIPLE OF SELF-DEFENSE IN ITS VALIDITY
AND FOUNDATION

In reality the individual and social human right of life and its physical and
spiritual development is repeatedly challenged and denied, even in a violent
way. It is a requirement of justice and is not in contradiction to the love of
our neighbours and enemies that we speak of an individual and social moral
right (and in some cases even of a duty) to defend oneself against unjust
attacks on body and life. The defence should be done at first with non-violent means; if really necessary, the use of violence could be morally justified.
In the context of a morally legitimate protection of persons and communities

54
55
56

Ibid.
Ibid.
Cf. George O r w e l l. Animal farm. London 1945, chapter 10.
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the right and even the duty of individual and social self defence is addressed.
Under these premises even a grave injury or a killing of the attacking person
is not excluded, but only under the condition of being the „ultima ratio”, i.e.
it is seen as an extreme possibility which is in some sense „prater intentionem”. If there is realistically a less violent way of self defence, then this
should be realized.
In the tradition of catholic ethics and moral theology according to the
principle of self defence a morally legitimate use of violence and, as its most
radical result, even the morally legitimate killing of an attacking person, is
justified in a double way: most representatives see self defence with Thomas
of Aquinas as an application of the principle of the double effect of an action
which could justify in an extreme case the indirect killing of the attacking
person. Other authors refer to the objective injustice exercised by the attacking person. This would imply some material moment of being guilty even
if the attacker subjectively or formally could remain without guilt. In the act
of self defence therefore even a direct killing of a person who is materially
or objectively guilty would be justified.
Let us look to the first form of argument: in legitimate defence the principle
of the double effect of an action57 is applied to the situation of defence
against an unjust aggressor. Only the protection and the defence of an immediately attacked or threatened person (or group of persons) is to be intended.
If this protection or defence cannot be achieved in a non-violent way (depending on the quality of the attacked good), an act of defence with some „minimal” use of violence might tolerate the „negative” side effect that some „positive” values of the aggressor are violated (i.e. even his physical integrity or his
life). If vital values are under attack and there is no other possibility of a less
violent form of defence this could imply the indirect killing of the aggressor.
Only the necessary minimum of violence is allowed58.
The second argument which can also be found in traditional ethics and
moral theology affirms the moral legitimacy of a direct killing in a case of
extreme necessity59, but only in the situation of an objectively unjust ag57
According to this principle the act from which this double effect follows must be in
itself good or at least morally indifferent; good and evil effects must equally follow in an
immediate way from the act; only the good effect is to be intended; the good effect must
weigh out the evil effects in the concrete circumstances. When all these conditions are fulfilled, the evil effect might be tolerated, but only for a proportionally grave cause.
58
Cf. T h o m a s A q u i n a s. STh II-II q.64 a.7. CCC 2263-2264 explicitly refers
to the arguments of Thomas.
59
„Das Recht der Abwehr kann gegenüber jedem ungerechten Angriff geltend gemacht

THE CATHOLIC CHURCH AND THE SANCTITY OF HUMAN LIFE

63

gression. In connection with this argument some have tried to substantiate the
right for self defence with a preference rule for goods in the course of a so
called „weighing of goods”60. There is, according to this explanation, a competition of two goods: The unjustly attacked good (i.e. life itself or a value
with an essential relationship to the life of the attacked person) is opposed
to the good of the aggressor. As such the values of life on both sides are to
be protected. Obviously there is a situation of rivalry. This demands a decision of which side has to be given an absolute or a relative preference.
Whom should this be due with more right and legitimacy than to the unjustly
threatened or attacked side? Independently from the question of subjective (or
formal) guilt the attacking person is objectively (or materially) „nocens”,
which means effecting unjust damage, and the attacked person is objectively
„innocens”, i.e. being exposed to unjust damage.
A third form of argument – it rather doesn't seem a real argument, but an
excuse – refers to the principle „necessitas legem non habet” („necessity knows
no law”). A direct killing would be seen under these circumstances not as
a moral act („actus humanus”) but as some form of „actus hominis”, i.e. it happens in a sphere which has nothing to do with morality in the strict sense61.
Insofar as this theory would restrict and deny the moral responsibility we cannot
accept it. Sometimes this idea is also combined with so called consequentialist
or proportionalist theories. These theories deny the existence of intrinsically evil
acts and are not compatible with Catholic moral doctrine62.
Even in legitimate self defence the use of violence is somehow an evil,
and to avoid a physical evil becoming a moral evil it is important that both
the intention of a person in self defence and his acts are in a constant tendency towards minimizing the use of violence. Therefore self defence is
bound to an immediate situation of being attacked; it is not allowed to violate or kill a possible enemy in advance or after an attack, such as in a private form of retribution63. A preventive act in the form of an immediate anti-

werden. Für den formal ungerechten Angreifer kommt noch dazu, dass er schuldhaft handelt
und daher sich nicht mehr im selben Sinn auf sein Lebensrecht berufen kann wie der schuldlos
Angegriffene ...” Karl H ö r m a n n. Notwehr. In: Lexikon der christlichen Moral. Innsbruck
1976 p. 1201-1208, here 1205, http://stjosef.at/morallexikon/notwehr.htm
60
Cf. Valentin Z s i f k o v i t s. Politik ohne Moral? Linz 1989 p. 104.
61
Cf. Alberto B o n d o l f i. Tod. In: Neues Lexikon der christlichen Moral. Innsbruck
1990 p. 774-777, here 776.
62
Cf. VS 75.
63
Cf. Karl H ö r m a n n. Handbuch der christlichen Moral. Innsbruck 1958 p. 322.
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cipation would nevertheless not be excluded, if this were the only possible
form of defence; but one should be very cautious here. The character a minimal use of violence should also be followed in the choice and use of the
means of defence. Only then we do not act in contradiction to the fifth commandment of God: „Thou shalt not kill”.
As far as a person is only responsible for himself, he or she is allowed
not to make use of the right to defence. He could do this from the supernatural motive of spiritual care for the salvation of the aggressor (in the consequence of the love for our enemies). But this individually possible renunciation of one’s right of self defence can never become a moral duty. The aggressor himself is the cause for his being in a situation which is dangerous
for physical life and maybe even for salvation; the person who defends himself has first a right and even some duty to take care for his own life and
than for the life of the attacking person.
In special circumstances there could even be a real duty for exercising the
right of self defence, e.g. if you have to take care for the life of other persons who are entrusted to you. In this way the Catechism of the Catholic
Church affirms: „Legitimate defence can be not only a right but a grave duty
for one who is responsible for the lives of others. The defence of the common good requires that an unjust aggressor be rendered unable to cause harm.
For this reason, those who legitimately hold authority also have the right to
use arms to repel aggressors against the civil community entrusted to their
responsibility”64.
Not only the individual and collective right of defence but also the state’s
monopoly on violence and the penal power of the state should be interpreted
within the context of self defence. The common good must be protected
effectively: „The efforts of the state to curb the spread of behaviour harmful
to people’s rights and to the basic rules of civil society correspond to the
requirement of safeguarding the common good. Legitimate public authority
has the right and duty to inflict punishment proportionate to the gravity of
the offense. Punishment has the primary aim of redressing the disorder introduced by the offense. When it is willingly accepted by the guilty party, it
assumes the value of expiation. Punishment then, in addition to defending
public order and protecting people’s safety, has a medicinal purpose: as far
as possible, it must contribute to the correction of the guilty party”65.
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CCC 2265.
CCC 2266.
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VI. CONCLUSION

It was the intention of these considerations to show the fundamental approach of the Catholic Church in favour of the dignity and protection of
human life. We could and should of course also highlight some special fields
of it: e.g. the protection of human life at the beginning or at its natural end,
the problems of war and piece, the threat of terrorism. Or look at the questions of medical ethics and bioethics in the context of new insights and
techniques such as in the fields of organ transplants, artificial insemination
(FIVET/IVF), cloning, genetic therapy and manipulation etc.
The Magisterium of the Catholic Church has repeatedly answered to various questions and problems and will certainly go on to do so in the future.
We can see that in these statements the principle of the sanctity of human
life is defended in a very consequent way. An innocent human person’s right
of life cannot be weighed or calculated against other goods as this is done
in an ethics of utilitarianism and consequentialism.
It’s both a requirement for the future of humanity on this earth and
a requirement of the Kingdom of God to come that Christians of different
denominations encourage and give strength to each other in all good things,
and that they work together – as far as common values are concerned – even
with non-Christians and non-believers. May the good will and the various
human efforts bring fruit through God’s grace!

KOŚCIÓŁ KATOLICKI A ŚWIE˛ TOŚĆ ŻYCIA LUDZKIEGO

Przedmiotem rozważań autora jest wkład Kościoła katolickiego w głoszenie świe˛ tości życia
i jego ochrone˛ . Decydujace
˛ znaczenie w określeniu wartości i świe˛ tości ludzkiego życia ma
chrześcijańskie spojrzenie na człowieka, tak w wymiarach właściwych dla antropologii filozoficznej, jak i teologicznej. W punkcie wyjścia autor zaprezentował metodyczna˛ i treściowa˛
argumentacje˛ Kościoła katolickiego za nienaruszalnościa˛ i świe˛ tościa˛ ludzkiego życia. Naste˛ pnie przedmiotem analiz była wartość ludzkiego życia odczytana w Piśmie Świe˛ tym oraz nauczaniu Magisterium Kościoła, a także nienaruszalność godności osoby ludzkiej. Powiazana
˛
z nia˛ jest bezwzgle˛ dnie obowiazuj
˛ aca
˛ norma „nie zabijaj” (zakaz bezpośredniego zabójstwa
niewinnego). W końcowej cze˛ ści studium omówione zostało przede wszystkim od strony
obowiazywalności
˛
i uzasadnienia prawo do słusznej obrony.

Key words: Catholic Church, sanctity of human life.
Słowa kluczowe: Kościół katolicki, świe˛ tość życia ludzkiego.
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PROBLEMATYKA BIOETYCZNA
W OBRE˛ BIE PSYCHOLOGII I PSYCHIATRII
Psychologia jest nauka˛ zajmujac
˛ a˛ sie˛ analiza˛ ludzkich procesów psychicznych oraz wynikajacych
˛
z nich przejawów zachowań. Majac
˛ na uwadze zaburzenia w tych sferach, stosuje sie˛ psychoterapie˛ obejmujac
˛ a˛ wielorakie możliwości oddziaływania na ludzka˛ psychike˛ , a także na ciało poprzez określone
bodźce. Psychiatria zajmuje sie˛ z kolei badaniem, zapobieganiem i leczeniem
zaburzeń psychicznych, wykorzystujac
˛ techniki (bio)medyczne. Wyste˛ pujace
˛
w tych dziedzinach problemy moralne i prawne sa˛ kompleksowe, a najwie˛ ksza˛ trudność stanowi sam przedmiot analizy etycznej, a zwłaszcza specyficzna
złożoność zdrowia psychicznego, chorób psychicznych, ich etiologii oraz form
terapii. Rozpatrywana w tej materii problematyka dotyczy chorób mentalnych,
zaburzeń psychosomatycznych1 i zaburzeń osobowościowych2. W gre˛ wchodza˛ patologie obejmujace
˛ sfere˛ anatomicznego niedorozwoju, defektów genetycznych i aberracji chromosomowych, uszkodzeń mechanicznych i chemicznych centralnego układu nerwowego, zniszczenia pasożytniczego3, a także
problemy ujawniajace
˛ sie˛ w sferze doświadczeń psychicznych i emocjonalnych wywołanych psychotropowym oddziaływaniem opioidów, poczawszy
˛
od
endogennych peptydów opioidowych nazywanych też hormonami szcze˛ ścia,

Bp prof. dr hab. JÓZEF WRÓBEL SCJ − kierownik Katedry Teologii Życia KUL; adres
do korespondencji: ul. S. Kard. Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin.
1
Por. K. C z u b a l s k i. Choroby psychosomatyczne. W: Leksykon psychiatrii. Red.
S. Pużyński. Warszawa 1993 s. 70-73.
2
Por. A. J a k u b i k. Zaburzenia osobowości. W: Leksykon psychiatrii s. 523-525.
3
Zwłaszcza wagrzyca,
˛
bablowiec,
˛
włośnica, schistosomatoza, toksoplazmoza, zimnica,
czerwonka pełzakowa (por. np. I. W a l d. Choroby pasożytnicze układu nerwowego. W:
Leksykon psychiatrii s. 69-70.
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na czele z endorfina˛ wytwarzana˛ przez mózg4. Dodatkowo manifestuja˛ sie˛
one zróżnicowanymi formami upośledzenia umysłowego, psychoz maniakalno-depresyjnych, patologii emotywnych czy uznanymi za patologiczne reakcjami
na określone bodźce.
Trudność stanowi też próba wyznaczenia ostrej granicy mie˛ dzy normalnościa˛ i patologia˛ z uwagi na fakt, że drobne nieprawidłowości wyste˛ puja˛
również i u zdrowych ludzi5. W końcu, nie istnieje żadne wspólne wyjaśnienie stanów i objawów, które sa˛ przedmiotem praktyki, czy to psychologicznej, czy też psychiatrycznej6. Wiele z przypadków wyste˛ pujacych
˛
w procesie
terapii nie tylko zakłada odwołanie do refleksji deontologicznej i prawnej, ale
także domaga sie˛ analizy bioetycznej. Niektóre z nich stanowia˛ także obligatoryjny przedmiot refleksji teologicznej i teologicznomoralnej. Z racji ograniczonych ram obje˛ tościowych niniejszej publikacji te ostatnie aspekty be˛ da˛
przedmiotem niniejszego studium.

I. MIEJSCE BIOETYKI W PSYCHOLOGII I PSYCHIATRII

Zgodnie z definicja˛ bioetyka to „cze˛ ść filozoficznej etyki szczegółowej,
ustalajaca
˛ oceny i normy moralne w stosunku do ingerencji w życie ludzkie
w granicznych sytuacjach jego powstawania (biogeneza), trwania (bioterapia)
i śmierci (tanatologia)”7. Powyższe określenie bioetyki obejmuje również
krag
˛ przedmiotowy psychologii i psychiatrii. Jest on bowiem zwiazany
˛
z okresem „trwania” ludzkiego życia i obejmuje działania wchodzace
˛ w zakres różnopostaciowych form psychoterapii czy leczenia psychiatrycznego.
Nieco inna˛ definicje˛ podaje W. T. Reich, twórca Encyklopedii bioetyki.
Według niego bioetyka to „studium systematyczne ludzkiego poste˛ powania

4

Obok tego, że peptydy te pełnia˛ role˛ neuroprzekaźników i neuromodulatorów, moga˛ też
uczestniczyć w genezie psychoz. W tej perspektywie sa˛ też przedmiotem badań. Por. W. K o st o w s k i, A. W i t a n o w s k a. Etiologia i patomechanizmy chorób ośrodkowego układu
nerwowego. W: Patofizjologia. Red. S. Maśliński, J. Ryżewski. Warszawa 20073 s. 145-146;
Opioidy. http://pl.wikipedia.org/wiki/Opioidy.
5
Por. np. M. J a r o s z. Psychopatologia i syndromologia ogólna. W: Psychiatria.
Podre˛ cznik dla studentów. Red. A. Bilikiewicz, W. Strzyżewski. Warszawa 1992 s. 41-43.
6
Por. np. J a r o s z. Psychopatologia i syndromologia ogólna s. 41-98 (z cze˛ ściami
opracowanymi przez A. Bilikiewicza), a także szczegółowe omówienie poszczególnych zaburzeń autorstwa innych współtwórców tejże pracy zbiorowej; por. także Leksykon psychiatrii.
7
T. B i e s a g a. Bioetyka. W: Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański. Głos
Kościoła. Radom 2005 s. 54-55.
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w sferze nauk zwiazanych
˛
z ludzkim życiem i ochrona˛ zdrowia, dokonywane
˛ na uwadze życie
w świetle wartości i zasad moralnych”8. Autor ten, majac
człowieka, domyślnie wskazuje na szerokie spektrum nauk, które koncentruja˛
swoja˛ uwage˛ na jego zdrowiu, włacznie
˛
ze zdrowiem psychicznym i psychosomatyczna˛ harmonia.
˛
Wraz z przezwycie˛ żeniem dualizmu René Descartes’a (1596-1650), mechanicyzmu Juliena Offray de La Mettrie (1709-1751) i chemicyzmu Hermanna
Boerhaave’a (1668-1738) zrozumiano, że przejawem zdrowia nie jest wyłacz˛
nie sprawność fizyczna człowieka, ale synteza stanu jakościowego jego psychosomatycznej konstytucji. Prowadzone studia i obserwacje potwierdziły
jednocześnie, że na kondycje˛ ciała wpływa ludzka psyche (i to nie tylko
w zakresie przesyłanych impulsów ruchowych), a na stan ducha wpływa
ludzka soma w jej anatomiczno-fizjologicznej złożoności (i to nie tylko
w zakresie hormonalnej komunikacji). Innymi słowy, sfera psychiczna i somatyczna wzajemnie sie˛ warunkuja˛9. Mózg jest też otwarty na oddziaływanie
z zewnatrz,
˛
nie tylko za pomoca˛ sugestii, hipnozy, ale także farmakologicznych specyfików, bodźców elektrycznych, magnetycznych i czynników mechanicznych. Niektóre z nich stosuja˛ również ludzie zdrowi, czy to celem
wywołania stanów euforycznych, czy też usprawniania funkcji umysłowych,
na przykład polepszenia pamie˛ ci10.
Zrozumiano też, że u podstaw życia psychicznego stoi „organ” aktywności
umysłowej, czyli ludzki mózg, ukonstytuowany mie˛ dzy innymi przez rozproszone ośrodki poznania, komunikacji i specyficznie osobowych doświadczeń. Prawie w całości układ ten bazuje na biologiczno-fizjologicznej strukturze neuronowych komórek i biochemicznych neuroprzekaźników11. Stan tego
zespołu decyduje o jakości wyrazów ludzkiego intelektu. Poczynione ostatnio
odkrycia domagaja˛ sie˛ właśnie nowego spojrzenia na przyczyny wielu chorób
umysłowych, w tym również tych, które dotychczas uważano za klasyczne

8

Introduction. W: Encyclopedia of Bioethics. T. 1. Red. W. T. Reich. New York 1978
s. XIX.
9
E. Kowalski pisze: „Stres odgrywa duża˛ role˛ w rozwoju wie˛ kszości chorób zewne˛ trznoobjawowych. […] Problemy emocjonalne maja˛ wpływ na pojawienie sie˛ i przebieg astmy
zespołu skroniowo-żuchwowego, zespołu jelita drażliwego, […] określone typy osobowości […]
sa˛ podatne na choroby serca i zachorowanie na raka. […] W prawie każdej patologii ciała
została już wykazana obecność elementu psychologicznego” (Osoba i bioetyka. Zagadnienia
biomedyczne dla duszpasterzy i katechetów. Kraków 2009 s. 272-273).
10
Por. G. S t i x. Mózg w trybie turbo. „Świat Nauki” 2009 nr 11(219) s. 36-43.
11
Por. np. J. W. K a l a t. Biologiczne podstawy psychologii. Warszawa 2007; B. S ad o w s k i. Biologiczne mechanizmy zachowania ludzi i zwierzat.
˛ Warszawa 2009.
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zaburzenia psychiczne. Stwierdzono bowiem, że etiologia tych zaburzeń wydaje sie˛ być zwiazana
˛
z „psuciem sie˛ ” połaczeń
˛
nerwowych12.
Patologie złożenia physis i psyche ujawniaja˛ sie˛ w postaci chorób psychicznych i psychosomatycznych. Te ostatnie zawieraja˛ składnik obejmujacy
˛
elementy somatyczne i stanowia˛ przedmiot medycyny wewne˛ trznej. Klasycznym przykładem jest jadłowstre˛ t psychiczny (anorexia mentalis), gdzie dysfunkcja psychiczna prowadzi do załamania sie˛ biologicznych funkcji organiz13
mu, ze śmiercia˛ włacznie
˛
. Innym przykładem wpływu składnika somatycznego na stan zdrowia psychicznego sa˛ schorzenia układu hormonalnego –
zarówno niedoczynności, jak i nadczynności gruczołów wydzielania wewne˛ trznego (przy czym nasilenie zaburzeń psychicznych nie zawsze odzwierciedla proporcjonalne zmiany w gospodarce hormonalnej). Tutaj konkretnym
typom endokrynopatii odpowiadaja˛ określone schorzenia psychiczne14. Leczenie tych chorób obejmuje także ingerencje o charakterze biomedycznym.
We wspomnianej anoreksji terapia polega mie˛ dzy innymi na „przywróceniu
homeostazy w organizmie poprzez doprowadzenie do równowagi elektrolitowej, witaminowej i we˛ glowodanowej oraz usunie˛ ciu wtórnych zaburzeń ze
15
. W przypadku endokrynostrony układu pokarmowego i układu krażenia”
˛
patii leczenie może obejmować podawanie leków hormonalnych, a również
w niektórych przypadkach zabieg chirurgiczny16. W jeszcze innych stanach
chorobowych, jak na przykład skrajnie kliniczne przypadki depresji, stosuje
sie˛ niekiedy elektrowstrzasy
˛ 17, a w przypadku leczenia neuralgii nerwu trójdzielnego zabiegi neurochirurgiczne, mie˛ dzy innymi w postaci wewnatrzczasz˛
kowego uszkodzenia zwoju nerwu trójdzielnego lub dekompresje˛ mikronaczyniowa˛18. Z kolei w przypadku leczenia bólu stosowano środki barbituranowe, a dziś leki opioidowe i nieopioidowe, jakkolwiek w ostatnich latach
odkryto, że ich skuteczność może niwelować glej rdzenia kre˛ gowego19.
12

Por. T. R. I n s e l. Awaria w obwodach. „Świat Nauki” 2010 nr 5(225) s. 40-47.
Por. Z. R y d z y ń s k i. Choroby psychosomatyczne. W: Psychiatria. Podre˛ cznik dla
studentów s. 148.
14
Por. S. P u ż y ń s k i. Endokrynopatie. W: Leksykon psychiatrii s. 152-154.
15
R y d z y ń s k i. Choroby psychosomatyczne s. 149.
16
Por. P u ż y ń s k i. Endokrynopatie s. 152-153.
17
Od lat osiemdziesiatych
˛
stosuje sie˛ je ponownie, o czym be˛ dzie mowa w ostatniej
cze˛ ści artykułu.
18
Por. Nerwoból, neuralgia, newralgia. W: Mała encyklopedia medycyny. Red. T. Rożniatowski [i in.]. T. 2. Warszawa 1988 s. 735-736.
19
Por. R. D o u g l a s F i e l d s. U źródeł przewlekłego bólu. „Świat Nauki” 2009
nr 12(220) s. 42-49.
13
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Nie do pominie˛ cia jest też podłoże genetyczne niektórych patologii układu
mózgowego i chorób neurologicznych. Wystarczy wspomnieć o zespole Downa, czyli trisomii chromosomu 21, zespole Wolfa-Hirschhorna, czyli mikrodelecji na krótkim ramieniu chromosomu 4, zespole Angelmana powodowanym mikrodelecja˛ odcinka 15 chromosomu pochodzacego
˛
od ojca lub nieprawidłowym imprintingiem, o zespole Pradera-Williego, be˛ dacym
˛
naste˛ pstwem aberracji chromosomalnej w postaci cze˛ ściowej utraty długiego ramienia chromosomu 15 pochodzacego
˛
od matki, czy chorobie Alzheimera.
Już w tych, przykładowo zobrazowanych, przypadkach zależności mie˛ dzy
chorobami dotykajacymi
˛
sfery psychicznej i psychosomatycznej a ich terapia˛
została ukazana przestrzeń zakładajaca
˛ ingerencje o charakterze medycznym
i biomedycznym, także z użyciem najnowszych biotechnologii i środków
biotechnicznych. Jeszcze bardziej klarowne powiazanie
˛
stanowia˛ próby leczenia chorób neurozwyrodnieniowych za pomoca˛ metod transplantacyjnych;
dawniej za pomoca˛ implantowania płodowej tkanki neuronowej20, a obecnie
eksperymentalnego wszczepiania komórek macierzystych. W ramach podsumowania można podkreślić, że wie˛ kszość terapii, wchodzacych
˛
w zakres
prowadzonych tutaj analiz, nawiazuje
˛
do osiagnie
˛ ˛ ć współczesnej neurobiologii21 i neurofizjologii22, a przestrzeń dla refleksji bioetycznej jest tym bardziej ewidentna, im bardziej w terapii wzrasta odniesienie do nowoczesnych
technik, biotechnik i biotechnologii, a z drugiej strony im bardziej sama
terapia nie kontentuje sie˛ sukcesami w zakresie objawów patologii, ale usiłuje
dosie˛ gnać
˛ sfery przyczynowej.

II. W KRE˛ GU DEKLARACJI, REKOMENDACJI I KONWENCJI

Zważywszy na szerzenie tez istotnie podważajacych
˛
wyjatkowość
˛
człowieka pośród istot żywych, na przykład przez Petera Singera23, należy zwrócić
20
Por. P. M o r c i n i e c. Etyczne aspekty transplantacyjnej terapii chorób neurozwyrodnieniowych. Studium teologicznomoralne. Opole 2000.
21
Jest ona tutaj rozumiana tradycyjnie, w sposób zawe˛ żony, jako zbiór dyscyplin biologicznych zajmujacych
˛
sie˛ układem nerwowym.
22
Jest ona tutaj ujmowana jako dział biologii, który zajmuje sie˛ funkcjonowaniem układu
nerwowego.
23
Por. Etyka praktyczna. Warszawa 20072 oraz A. B o h d a n o w i c z. Od etyki
godności osoby do etyki interesu. Peter Singer i jego próby zmiany paradygmatu etycznego.
W: Moralne aspekty przemian cywilizacyjnych. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 2001
s. 91-110; por. także G. S t a n k e. Mensch, Ja – Person, Nein? Kritische Auseinander-
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uwage˛ na różnice˛ mie˛ dzy statusem pacjenta w wymiarze ontologicznym,
klinicznym i społecznym. Sytuacja zdrowotna i pozycja społeczna człowieka
psychicznie chorego w żadnym stopniu nie pozbawia go statusu ontologicznego, a wie˛ c człowieczeństwa, które stoi u podstaw jego osobowej godności
i niezbywalnych praw. Nawet jeżeli w niektórych przypadkach niemożliwe
jest przywrócenie mu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w życiu
społecznym, włacznie
˛
z egzekwowaniem wszystkich przysługujacych
˛
mu
praw, to jako obywatel danej wspólnoty ludzkiej z tytułu sprawiedliwości
rozdzielczej posiada prawo do uczestnictwa w jej dobru wspólnym. Tym
samym, spośród najbardziej podstawowych praw zachowuje on prawo do
leczenia lub przynajmniej opieki zmierzajacej
˛ do zagwarantowania mu możliwej dla niego jakości życia. Praktyczna realizacja tych praw stanowi miernik
humanitarnej i moralnej wrażliwości społeczeństwa, w którym on żyje.
Szczególnym wyrazem postulatu realizacji powyższych praw i poszanowania godności osoby niepełnosprawnej psychicznie sa˛ deklaracje, rekomendacje
i kodeksy deontologiczne stanowiace
˛ zbiory norm etycznych i prawnych
określajacych
˛
profesjonalna˛ posługe˛ medyczna˛ wobec tych osób24.
1. Deklaracje, rekomendacje i kodeksy mie˛ dzynarodowe
Podstawe˛ prawna˛ dla społecznych gwarancji dla osób psychicznie chorych
stwarza już Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 roku.
Jakkolwiek w dokumencie tym nie pojawia sie˛ temat zdrowia psychicznego,
to jednak Deklaracja uznaje prawo człowieka do poziomu życia zapewniaja˛
cego zdrowie, do opieki lekarskiej i do świadczeń socjalnych, a także prawo
do ubezpieczenia na wypadek choroby (art. 25, p. 1)25.
Problematyka stricte dotyczaca
˛ osób psychicznie chorych pojawia sie˛
w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności przyje˛ tej
przez Rade˛ Europy 4 listopada 1950 roku26. W art. 5 p. 1e dopuszcza ona

setzung mit Peter Singer. Frankfurt am Main 1999.
24
Por. T. B. K u l i k, J. P a c i a n, A. P a c i a n, H. S k ó r z y ń s k a, K. K ow a l c z y k, B. S z p o n a r, R. K r z y s z y c h a. Prawa osób chorych psychicznie
w świetle obowiazuj
˛ acych
˛
regulacji prawnych. „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2010 t. 91
z. 3 s. 369-374.
25
Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa. Centrum Dokumentacji i Informacji
Naukowej o Prawach Człowieka. Prawa człowieka. Dokumenty. T. 1. Dokumenty mie˛ dzynarodowe. Bibliografia polska. Red. Z. Ke˛ dzia, R. Wieruszewski. Wrocław 1989 s. 29.
26
Http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/7B5C268E-CEB3-49A5-865F06286BDB0941/0/
POL_CONV.pdf
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zatrzymanie osoby umysłowo chorej. Kontekst pozwala stwierdzić, że celem
takiego zatrzymania jest zapewnienie bezpieczeństwa tejże osobie, a także
osobom z jej otoczenia.
Do zagwarantowania ochrony zdrowia psychicznego zobowiazuj
˛ a˛ sie˛ sygnatariusze Mie˛ dzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych przyje˛ tego rezolucja˛ Zgromadzenia Ogólnego ONZ w dniu 16 grudnia
1966 roku: „Państwa-strony […] uznaja˛ prawo każdego do korzystania z najwyższego osiagalnego
˛
poziomu ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego”27.
Specyficzne gwarancje dla psychicznie chorych ustanawia Deklaracja Praw
Osób Upośledzonych Umysłowo uchwalona przez Zgromadzenie Plenarne
Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 20 grudnia 1971 roku28 oraz
przyje˛ ta przez te˛ sama˛ organizacje˛ w dniu 9 grudnia 1975 roku Deklaracja
Praw Osób Niepełnosprawnych29. Pierwsza Deklaracja podkreśla, że „osoba
z upośledzeniem umysłowym ma, w możliwie najwie˛ kszym stopniu, te same
prawa, co inni ludzie” (p. 1), a także „ma prawo do odpowiedniej opieki
medycznej i fizjoterapii oraz do nauki, szkolenia, rehabilitacji i poradnictwa
w takim zakresie, aby umożliwić jej rozwój posiadanych uzdolnień i zrealizowanie całego potencjału” (p. 2). Natomiast druga Deklaracja, z 1975 roku,
wyjaśnia na wste˛ pie, że „poje˛ cie «osoby niepełnosprawnej» oznacza każda˛
osobe˛ , która w wyniku deficytu swoich fizycznych lub umysłowych zdolności, wrodzonych lub nabytych, nie jest w stanie zapewnić sobie, cze˛ ściowo
lub całkowicie, warunków koniecznych do swego indywidualnego lub społecznego życia” (p. 1). Dalej dokument ten deklaruje, że osoby niepełnosprawne posiadaja˛ te same fundamentalne prawa, co inne osoby, a nade
wszystko maja˛ wrodzone prawo do poszanowania ich ludzkiej godności (por.
p. 3), a także maja˛ te same prawa obywatelskie i polityczne (por. p. 4).
W punkcie 6 stanowi sie˛ mie˛ dzy innymi, że „osoby niepełnosprawne maja˛
prawo do opieki medycznej i psychologicznej oraz leczenia funkcjonalnego,
obejmujacego
˛
zaopatrzenie w sprze˛ t protetyczny i ortopedyczny; maja˛ prawo
do medycznej i społecznej rehabilitacji”.
W przygotowanej przez Światowe Stowarzyszenie Psychiatryczne Deklaracji Hawajskiej30 z dnia 7 października 1977 roku podkreśla sie˛ w p. 1,

27
Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa. Centrum Dokumentacji i Informacji
Naukowej o Prawach Człowieka. Prawa człowieka. Dokumenty t. 1 s. 49.
28
Http://www.ffm.pl/index.php?mod=4&p=1&srw=1&text=160_g12
29
Http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/7720
30
World Psychiatric Association. The Declaration of Hawaii (07.10.1977). Http://
pb.rcpsych.org/cgi/reprint/2/1/12.pdf. Stowarzyszenie, na Światowym Kongresie w Rio de
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że celem psychiatrii jest promowanie zdrowia, osobistej autonomii i rozwoju,
a psychiatra winien mieć na uwadze przede wszystkim korzyści osiagane
˛
przez pacjenta. Punkt 2 zobowiazuje
˛
psychiatre˛ do ofiarowania pacjentowi
najlepszej terapii, w której be˛ dzie uszanowana jego godność i autonomia.
W p. 4 psychiatra jest zobowiazany
˛
do informowania pacjenta na temat jego
sytuacji, proponowanej diagnostyki i procedury terapeutycznej. Te informacje
winny być przedstawione w taki sposób, aby pacjent miał możliwość wyboru
mie˛ dzy doste˛ pnymi metodami. Jeżeli pacjent musi zostać poddany przymusowemu leczeniu, to wyłacznie
˛
dla jego najlepszego dobra (dosłownie: „the
patient’s best interests”), nie przekraczajac
˛ uzasadnionego okresu trwania
(„a reasonable period of time”), a także można zakładać domyślna˛ jego
zgode˛ , wyrażona˛ również przez kogoś z jego otoczenia (por. p. 5). Punkt 6
domaga sie˛ odstapienia
˛
od przymusowego leczenia, jeżeli powyższe warunki
nie sa˛ spełnione. Na dalsze leczenie pacjent musi wyrazić zgode˛ . W wypadku
zastosowania przymusowego leczenia pacjentowi przysługuje prawo do bycia
uprzednio poinformowanym o możliwości odwołania sie˛ od decyzji lekarza
do niezależnej instancji odwoławczej, samodzielnie badź
˛ przez swojego przedstawiciela, bez ingerencji zespołu lekarskiego lub innych osób i bez stawiania
mu przeszkód. Kolejny punkt omawianej Deklaracji domaga sie˛ od psychiatry
odstapienia
˛
od przymusowej terapii, jeżeli stwierdza on brak wystapienia
˛
choroby psychicznej. Lekarz jest też zobowiazany
˛
odmówić terapii, jeżeli
pacjent lub inna osoba domaga sie˛ poste˛ powania sprzecznego z naukowymi
lub etycznymi zasadami (por. p. 7).
Na uwage˛ zasługuje również Konwencja Praw Dziecka przyje˛ ta przez
Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 roku31. W art. 2, p. 1 państwa-strony konwencji zobowiazuj
˛ a˛ sie˛ do respektowania i gwarantowania
praw każdego dziecka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, w tym niezależnie
od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W art. 6, p. 2 zobowiazuj
˛ a˛ sie˛ do
zapewnienia w możliwie maksymalnym zakresie godnych warunków życia
i rozwoju dziecka. W art. 18, p. 1 zostaje uznana zasada, że „oboje rodzice
ponosza˛ wspólna˛ odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka”.
Kwestie centralne dla zdrowia psychicznego pojawiaja˛ sie˛ w art. 23. Omawiana Konwencja uznaje „prawo dziecka psychicznie niepełnosprawnego do
normalnego życia w warunkach gwarantujacych
˛
mu godność, umożliwiajacych
˛
Janeiro 9 czerwca 1993 roku, uchwaliło Mie˛ dzynarodowa˛ Karte˛ Praw Psychiatrycznych Pacjentów Szpitalnych. Por. B. B r o n i e w i c z. Przymusowe leczenie w prawie polskim. Http://
www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dok=f333160e6b20ba37686da89bbe5fab728a7d3d24-d3
31
Http://www.unicef.org/voy/media/CRC_polish_language_version.pdf
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osiagnie
˛ ˛ cie niezależności oraz ułatwiajacych
˛
aktywne uczestnictwo w życiu
społeczeństwa” (p. 1); do obje˛ cia go szczególna˛ troska˛ (por. p. 2); do możliwie bezpłatnie udzielanej opieki (por. p. 3), jak i gwarantuje, w miare˛ możliwości, „doste˛ p do oświaty, nauki, opieki zdrowotnej, opieki rehabilitacyjnej,
przygotowania zawodowego oraz możliwości rekreacyjnych, urzeczywistniany
w sposób prowadzacy
˛ do osiagnie
˛ ˛ cia przez dziecko jak najwyższego stopnia
zintegrowania ze społeczeństwem oraz osobistego wzrostu, w tym rozwoju
kulturowego i duchowego” (p. 3). W kolejnym punkcie sygnatariusze Konwencji zobowiazuj
˛ a˛ sie˛ do współpracy i wymiany odpowiednich informacji
w zakresie profilaktyki zdrowotnej, leczenia medycznego, psychologicznego,
funkcjonalnego, rehabilitacji, kształcenia i przygotowania zawodowego dzieci
niepełnosprawnych (por. także art. 39). W art. 24 uznaja˛ oni „prawo dziecka
do jak najwyższego poziomu zdrowia i udogodnień w zakresie leczenia chorób oraz rehabilitacji zdrowotnej”.
Ważne wskazania na temat realizacji praw osób z upośledzeniem umysłowym zostały sformułowane na 48. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w dniu
20 grudnia 1993 roku (Rezolucja 48/96), w dokumencie zatytułowanym Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych32. Rezolucja ta jest poświe˛ cona miejscu osób niepełnosprawnych w ludzkiej społeczności. We Wste˛ pie, p. 17, podkreśla sie˛ , że „termin «niepełnosprawność»
obejmuje wiele ograniczeń funkcjonalnych […]. Niepełnosprawność może być
fizyczna, intelektualna lub polegać na dysfunkcji zmysłów; może wynikać
z choroby somatycznej lub umysłowej. Wymienione zaburzenia moga˛ mieć
charakter stały lub przejściowy”. W p. 18 dodaje sie˛ , że „termin «upośledzenie» (handicap) oznacza utrate˛ lub ograniczenie możliwości uczestniczenia
w życiu społeczeństwa w tym samym stopniu, co inni obywatele”. W p. 23
wyjaśnia sie˛ poje˛ cie rehabilitacji. Rozumie sie˛ przez nia˛ „proces, którego
celem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym osiaganie
˛
i utrzymanie
optymalnego poziomu funkcjonowania fizycznego, narzadu
˛ zmysłów, intelektualnego, psychicznego i/ lub społecznego […]. Może ona obejmować działania zmierzajace
˛ do odtworzenia i/lub przywrócenia funkcji, kompensacji utraty lub braku funkcji, jak też kompensacji ograniczenia funkcjonalnego”.
Z kolei Zasada 2 („Opieka medyczna”) zobowiazuje
˛
państwa do zapewnienia
skutecznej pomocy medycznej osobom niepełnosprawnym. W p. 3 podkreśla
sie˛ , że „państwa powinny zagwarantować osobom niepełnosprawnym taka˛
sama˛ opieke˛ medyczna,
˛ jaka˛ maja˛ pozostali członkowie społeczeństwa” (por.

32

Http://www.opc.uj.edu.pl/poradnik/links/pdf/Standardowe_Zasady.pdf
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także p. 6). Zasada 3 („Rehabilitacja”) przypomina, że osobom niepełnosprawnym winna być zagwarantowana rehabilitacja majaca
˛ na celu „poprawe˛
lub wyrównanie uszkodzonych funkcji”.
Prawa osobom psychicznie chorym gwarantuja˛ też rekomendacje Rady
Europy:
− Zalecenie Nr R (83)2 z 22 lutego 1983 w sprawie prawnej ochrony osób
z zaburzeniami psychicznymi przymusowo umieszczonych w zakładach33.
− Rekomendacja (2004)10 z 22 września 2004 w sprawie ochrony praw
człowieka i godności osób z zaburzeniami psychicznymi34.
Powyższe wskazania prawne zwracaja˛ szczególna˛ uwage˛ na obrone˛ godności i praw pacjenta psychicznie chorego w kontekście diagnozy, wyboru
terapii i przyzwolenia na terapie˛ , a wie˛ c w tych sytuacjach, kiedy jego prawa
moga˛ być z łatwościa˛ naruszane. Niektóre z nich dodatkowo dotycza˛ pacjentów podlegajacych
˛
ograniczeniu wolności, jak na przykład wie˛ źniowie.
W świetle powyższych dokumentów pacjent może być uznany za faktycznie chorego, jeżeli diagnoza posiada charakter ewidentnie naukowy. Taki
werdykt moga˛ wydawać wyłacznie
˛
kompetentni lekarze i to w oparciu o najnowsze osiagnie
˛ ˛ cia psychologii i psychiatrii.
Rekomendacja 10/2004 w art. 2 postanawia jednocześnie, że nieprzestrzeganie wartości moralnych, społecznych i politycznych nie może być samo
w sobie uznane za przejaw choroby psychicznej. To orzeczenie ma na celu
ochrone˛ przed politycznym wykorzystaniem psychiatrii, co miało miejsce
w systemach totalitarnych35.
Kwestie dotyczace
˛ osób psychicznie chorych zostały uwzgle˛ dnione również
w Europejskiej Konwencji Bioetycznej z Oviedo (pełna nazwa to: Europejska
Konwencja o Prawach Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec Zastosowań
Biologii i Medycyny – Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie

33
Por. Rada Europy. Standardy Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom. Http://
www.cpt.coe.int/lang/pol/pol-standards.pdf s. 60.
34
Niniejsza rekomendacja odwołuje sie˛ do naste˛ pujacych
˛
dokumentów: Konwencja
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950; Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie z 4 kwietnia 1997; Zalecenie Nr R (83)2 w sprawie prawnej
ochrony osób z zaburzeniami psychicznymi przymusowo umieszczonych w zakładach; Zalecenie
Nr (87)3 w sprawie Europejskich reguł wie˛ ziennych; Zalecenie Nr (98)7 w sprawie aspektów
etycznych i organizacyjnych opieki zdrowotnej w wie˛ zieniach; Zalecenie 1235(1994) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w sprawie psychiatrii i praw człowieka. Por. Http://coe.
org.pl/files/ 853250692/file/rec200410.doc
35
Por. E. S g r e c c i a. Manuale di bioetica. T. 2: Aspetti medico-sociali. Milano 20023
s. 57-60.
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z 4 kwietnia 1997 roku)36. W Rozdz. II, art. 6 pojawiaja˛ sie˛ wytyczne na
temat ochrony osób niezdolnych do wyrażenia zgody. W p. 1 podkreśla sie˛
(z zastrzeżeniem art. 17 i art. 20), że „interwencja medyczna może być dokonana wobec osoby, która nie ma zdolności do wyrażenia zgody tylko wtedy,
gdy jest to dla niej bezpośrednio korzystne”. Z kolei w p. 3 zapisano: „jeżeli
zgodnie z obowiazuj
˛ acym
˛
prawem, osoba dorosła nie posiada zdolności do wyrażenia zgody na interwencje˛ z powodu ułomności psychicznej […], interwencja medyczna może być przeprowadzona za zgoda˛ jej przedstawiciela ustawowego, odpowiedniej władzy albo innej osoby lub instytucji ustanowionych
w tym celu na mocy przepisów prawa. Osoba poddana interwencji medycznej
powinna, o ile jest to możliwe, uczestniczyć w podejmowaniu decyzji”.
O ochronie osób z zaburzeniami psychicznymi traktuje art. 7 omawianego
dokumentu, w którym stwierdzono, że „osoba cierpiaca
˛ na poważne zaburzenia psychiczne może, bez wyrażenia zgody, zostać poddana interwencji medycznej majacej
˛ na celu leczenie tych zaburzeń, jeżeli brak interwencji stwarza ryzyko znacznego uszczerbku dla jej zdrowia, pod warunkiem zachowania
gwarancji określonych przez prawo, obejmujacych
˛
nadzór, kontrole˛ i środki
odwoławcze”.
2. Deklaracje i kodeksy polskie
Za punkt wyjścia do refleksji nad zasadami opieki nad człowiekiem psychicznie chorym w prawie polskim moga˛ być uznane zapisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku37. W rozdz. II, art. 30 stwierdza sie˛ , że „przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło
wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiazkiem
˛
władz publicznych”. Ustawa zasadnicza
stanowi również, że wolności oraz prawa człowieka i obywatela moga˛ zostać
ograniczone tylko wtedy, gdy jest to konieczne, mie˛ dzy innymi dla ochrony
zdrowia innych osób (por. art. 31, p. 3). Jednakże art. 39 gwarantuje, że „nikt
nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez
dobrowolnie wyrażonej zgody”.
Podstawowe przesłanki prowadzenia praktyki psychiatrycznej moga˛ zostać
wyprowadzone już z Kodeksu Etyki Lekarskiej uchwalonego przez Nadzwy36

Rada Europy. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec
Zastosowań Biologii i Medycyny – Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie (Europejska Konwencja Bioetyczna) z 4 kwietnia 1997. W: M. S a f j a n. Prawo i medycyna. Warszawa 1998 s. 262-274.
37
Http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm
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czajny VII Krajowy Zjazd Lekarzy, który miał miejsce 20 września 2003
˛
Kodeks, lekarze zoboroku w Toruniu38. Już w Przyrzeczeniu otwierajacym
wiazuj
˛ a˛ sie˛ „służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu, a także według najlepszej ich
wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom” (por. także art. 2).
W art. 1 przypomina sie˛ , że „zasady etyki lekarskiej wynikaja˛ z ogólnych
norm etycznych” i „zobowiazuj
˛ a˛ one lekarza do przestrzegania praw człowieka i dbania o godność zawodu lekarskiego”. Artykuł 6 przyznaje lekarzowi
prawo wyboru metod leczenia. Winien on kierować sie˛ skutecznościa˛ stosowanych środków oraz ich zasadnościa.
˛ W art. 12 lekarz zostaje zobowiazany
˛
do poszanowania godności osobistej pacjenta, a także jego prawa do intymności i prywatności. Praktycznym wyrazem takiej relacji jest zakaz wykorzystywania wpływu na pacjenta w innym celu niż leczniczy (por. art. 14). Kolejny artykuł domaga sie˛ od lekarza, aby ten posiadał zgode˛ pacjenta na podejmowane działania. Natomiast, jeżeli nie jest on zdolny do świadomego wyrażenia zgody, powinien ja˛ wyrazić jego przedstawiciel ustawowy lub osoba
˛ Dotyczy to również osoby niepełnoletniej (por.
faktycznie nim sie˛ opiekujaca.
art. 15, p. 1-2).
Artykuł 16 porusza kwestie˛ sytuacji pacjenta nieprzytomnego lub niepełnoletniego. Podane tutaj zasady moga˛ też być odniesione do osoby z cie˛ żka˛
niewydolnościa˛ mentalna.
˛ W tych przypadkach „lekarz może udzielić dla
dobra chorego niezbe˛ dnych informacji osobie, co do której jest przekonany,
że działa ona w interesie chorego”, a w przypadku dziecka ma on „obowiazek
˛
informowania jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego”.
Z kolei art. 19 przyznaje pacjentowi prawo do „korzystania z opieki rodziny
lub przyjaciół, a także do kontaktów z duchownym”.
Z treści art. 36 wynika, że osoba obciażona
˛
poważna˛ choroba˛ psychiczna˛
nie może być dawca˛ organów w zabiegu transplantacji. Pobranie narzadów
˛
od żyjacego
˛
dawcy zakłada bowiem dobrowolnie wyrażona˛ przez niego zgode˛ , która˛ poprzedza „poinformowanie o wszelkich możliwych naste˛ pstwach
zwiazanych
˛
z tym zabiegiem”. Wolne uczestniczenie w takim zabiegu zakłada
nie tylko brak przymusu, ale także pełna˛ świadomość czynu i jego konsekwencji. Kodeks uznaje jednak za etyczne pobranie szpiku kostnego od dziecka
za zgoda˛ jego prawnego opiekuna, a od osoby niepełnoletniej również za jej
osobista˛ zgoda,
˛ jeżeli jest ona zdolna do wyrażenia takiego przyzwolenia
(por. art. 37). Można uznać za zgodne z duchem Kodeksu domniemanie, że

38

Por. Naczelna Izba Lekarska. Http://www.nil.org.pl/xml/nil/ wladze/str_zl/zjazd7/kel
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przy analogicznych założeniach dawca˛ tej tkanki może być również osoba
psychicznie chora.
Traktujac
˛ o badaniach naukowych i eksperymentach biomedycznych
z udziałem człowieka Kodeks domaga sie˛ , aby działania tego typu służyły poprawie zdrowia pacjenta, a spodziewane korzyści były istotnie wie˛ ksze od
stwarzanych zagrożeń (por. art. 42). Specjalista przeprowadzajacy
˛ eksperyment z udziałem pacjenta „niezdolnego do świadomego podje˛ cia decyzji
i wyrażania woli winien uzyskać na piśmie zgode˛ jego przedstawiciela ustawowego lub sadu
˛ opiekuńczego” (art. 44, p. 1). Artykuł 44 zdaje sie˛ mówić
o eksperymencie badawczym. Z punktu widzenia etyki uznajacej
˛
godność
osoby ludzkiej taki eksperyment na osobie chorej psychicznie jest niegodziwy. Możliwy jest tylko eksperyment terapeutyczny.
W Polsce funkcjonuja˛ również kodeksy specyficzne normujace
˛ troske˛
o zdrowie psychiczne człowieka. W III Rzeczypospolitej, jako chronologicznie pierwszy, powstał Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa. Został on zatwierdzony w 1991 roku przez Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego. Dokument ten stanowi podstawowy zbiór
zasad etycznych, do których przestrzegania zobowiazuj
˛ a˛ sie˛ członkowie tegoż
39
towarzystwa . W przeciwieństwie do innych kodeksów, treść tego Kodeksu
nie została uje˛ ta w formie tematycznie wyszczególnionych rozdziałów, paragrafów, artykułów czy punktów. Tu całość przyje˛ ła kształt opracowania prezentujacego
˛
poszczególne zasady w sposób deskryptywny. Całość jest uje˛ ta
w naste˛ pujace
˛ cze˛ ści tematyczne: wste˛ p (chociaż bez tytułu), „zasady ogólne”,
„psycholog jako praktyk”, „psycholog jako badacz” oraz „psycholog jako
nauczyciel i popularyzator”. W Kodeksie podkreśla sie˛ , że „naczelna˛ wartościa˛ dla psychologa jest dobro drugiego człowieka”40. Winien on respektować godność osoby ludzkiej, jej podmiotowość i autonomie˛ . W swej rozciag˛
łości Kodeks stanowi synteze˛ istotnych norm zawartych w omawianych
wcześniej dokumentach. Na marginesie trzeba jednak odnotować, że Kodeks
ten nie używa poje˛ cia „pacjent” czy też „osoba potrzebujaca
˛ pomocy psychoterapeuty”, ale mówi o „kliencie”.
Z dnia 19 sierpnia 1994 roku pochodzi Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego41. Ustawa ta jest uje˛ ta w siedem rozdziałów i 56 artykułów.
39

Por. Kodeksy Etyczne w Polsce. Wyboru dokonał i wste˛ pem opatrzył Grzegorz Sołtysiak. Warszawa 2006 s. 173-181.
40
Tamże s. 173.
41
Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm. Ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana.
Ostatnia wersja pochodzi z 5 czerwca 2009 roku.
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W Preambule podkreśla sie˛ , że „zdrowie psychiczne jest fundamentalnym
dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiazków
˛
państwa”. Kolejne artykuły bardzo szczegółowo
określaja˛ zasady praktycznej ochrony zdrowia psychicznego w Polsce. Nie
zawieraja˛ one konkretnych wskazań medycznych czy biomedycznych, ale
ograniczaja˛ sie˛ do zasad etyczno-prawnych. W art. 2 zostaje wyjaśnione, na
czym polega ochrona zdrowia psychicznego. Do tego typu działań należy,
mie˛ dzy innymi, „promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom
psychicznym” (p. 1) oraz „zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi
wielostronnej i powszechnie doste˛ pnej opieki zdrowotnej” (p. 2). Zgodnie
z art. 12 w procesie terapeutycznym nie uwzgle˛ dnia sie˛ wyłacznie
˛
celów
zdrowotnych pacjenta, ale także jego dobro osobiste. W procesie tym daży
˛
sie˛ do poprawy zdrowia pacjenta za pomoca˛ metod i środków najmniej uciaż˛
liwych. W przypadkach koniecznych (wyliczonych w art. 18), kiedy tego
domaga sie˛ dobro pacjenta, może on zostać ubezwłasnowolniony. Lekarz musi
o tym poinformować prokuratora (por. art. 16). Bez osobistej zgody może być
poddana badaniu psychiatrycznemu również osoba, której zachowanie wskazuje na to, że może ona stwarzać zagrożenie dla życia swojego lub innych osób
(por. art. 21, p. 1-4). Dokument omawia też powyższe procedury w przypadku osób niepełnoletnich (por. art. 21, p. 1; art. 22, p. 3-6).
Dnia 1 sierpnia 1997 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Karte˛
Praw Osób Niepełnosprawnych42. Dokument ten, uje˛ ty w cztery paragrafy,
stanowi odbicie omawianej już wyżej Deklaracji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ z 1975 roku, a także odwołuje sie˛ do Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka
oraz Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych
(por. par. 2). Karta uznaje mie˛ dzy innymi prawo osób niepełnosprawnych do
„doste˛ pu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji
i edukacji leczniczej, a także do świadczeń zdrowotnych uwzgle˛ dniajacych
˛
rodzaj i stopień niepełnosprawności” (par. 1, p. 2).
Kształt klasycznego kodeksu deontologicznego posiada Kodeks Zasad
Etycznych Psychoterapeuty z 26 kwietnia 2007 roku43. Jak to sugeruje tytuł
dokumentu, stanowi on zbiór zasad szczegółowych normujacych
˛
praktyke˛
prowadzona˛ przez psychoterapeutów przynależacych
˛
do Sekcji Psychoterapii

42

Http://www.idn.org.pl/sonnszz/karta_praw_ON.htm
Por. Kodeksy Etyczne w Polsce s. 182-185; także http://www.centrum-integrum.pl/indexkodeks1.html
43
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Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Sformułowane w nim zasady deontologiczne bazuja˛ na doświadczeniach przedstawicieli tegoż środowiska,
a także uwzgle˛ dniaja˛ sugestie Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutycznego (European Association of Psychotherapy). Podobnie jak Kodeks
Etyczno-Zawodowy Psychologa z 1991 roku i ten dokument nie mówi już
o pacjencie czy osobie potrzebujacej
˛
profesjonalnej pomocy, ale o kliencie.
Kodeks składa sie˛ z Preambuły oraz dziewie˛ ciu dosyć szczegółowo rozpisanych zasad. W Preambule zaznacza sie˛ , że „psychoterapeuta szanuje autonomie˛ , godność i system wartości klienta oraz daży
˛ do zachowania i ochrony
fundamentalnych praw człowieka”, a „podstawowym celem jego działań jest
realizowanie dobra klienta określonego w kontrakcie”. Psychoterapeuta nie
może zgodzić sie˛ na niewłaściwe wykorzystanie posiadanych umieje˛ tności
przez osoby czy instytucje postronne.
Zasady stanowiace
˛ osnowe˛ Kodeksu dotycza˛ mie˛ dzy innymi takich kwestii,
jak odpowiedzialność terapeuty za konsekwencje jego poste˛ powania (zasada
1), obowiazek
˛
utrzymywania wysokich standardów w zakresie kompetencji
zawodowych (zasada 2), obowiazek
˛
przestrzegania wysokich standardów
moralnych, również w życiu prywatnym, gdyż ich brak może wpływać na
wypełnianie zawodowych obowiazków
˛
oraz może podważać publiczne zaufanie do psychoterapeutów; winien on także uwzgle˛ dniać obowiazuj
˛ ace
˛ normy
społeczne (zasada 3), obowiazek
˛
dochowania tajemnicy zawodowej co do
informacji otrzymanych od klientów w trakcie terapii (zasada 4), obowiazek
˛
informowania klientów o celu oraz charakterze procedur diagnostycznych,
a także poszanowanie ich prawa do decydowania o udziale w tych procedurach (zasada 5), pryncypia współpracy z innymi profesjonalistami w interesie
klienta (zasada 6), obowiazek
˛
opierania swoich wypowiedzi na temat psychoterapii na rzetelnej wiedzy, zarówno co do ich zalet, jak i ograniczeń (zasada
7), w odniesieniu do technik diagnostycznych obowiazek
˛
stosowania przyje˛ tych procedur naukowych i przestrzegania standardów (zasada 8) oraz obowiazek
˛
troszczenia sie˛ o dobro ludzi bioracych
˛
udział w badaniach, a także
zasadność naukowa tych badań (zasada 9).

III. INGERENCJE NEUROLOGICZNE Z PERSPEKTYWY ETYCZNEJ

Przedstawione wyżej normy deontologiczne, etyczne i prawne zmierzaja˛
do obiektywizacji oczekiwań stawianych psychologii i psychiatrii. Jak
w przypadku każdej ingerencji medycznej, tak i tu oddziaływanie na pacjenta
w ramach terapii musi mieć charakter dobroczynny. Majac
˛ na uwadze fakt,
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że przedmiotem terapii jest osoba ludzka realizujaca
˛ cele wsobne i społeczne,
psychoterapia czy praktyka psychiatryczna, znajdujaca
˛ uznanie etyki, musi ze
swej istoty zmierzać do przywrócenia lub przynajmniej polepszenia podmiotowości pacjenta. Dopiero z tej perspektywy można ocenić adekwatność zastosowanych środków czy metod leczniczych.
Troska o podmiotowość pacjenta wyraża sie˛ w dażeniu
˛
do uzdolnienia go
do bycia wolnym i świadomym podmiotem swoich aktów. Wolność nie jest
tutaj rozumiana w sposób zawe˛ żony, jako brak przymusu czy jakiegoś uzależnienia, ale jako zdolność dokonywania osobowych wyborów. Taka wolność
zakłada świadomość wartości i celów właściwych osobie ludzkiej, a także
funkcji społecznych pełnionych przez nia.
˛ Wolność ta zakłada również zdolność poznawcza˛ i decyzjonalna,
˛ którym towarzyszy poczucie odpowiedzialności za czyn i jego skutki.
Ocalenie zdrowia psychicznego, jako zdolności bycia osobowym podmiotem w powyższym rozumieniu, jest niezwykle ważne. Z perspektywy moralnej możność takiego poste˛ powania jest pierwszoplanowa. Zdrowie człowieka
to nie tylko wysoka jakość życia44, dobre samopoczucie, brak ograniczeń,
ale przede wszystkim zdolność urzeczywistniania sie˛ w konkretnych warunkach i sytuacjach życiowych, możliwość pełnienia w sposób odpowiedzialny
wspomnianych zadań społecznych, zrozumienie ostatecznego celu życia i da˛
żenia do moralnej doskonałości45.
Z tej perspektywy sytuacja osoby z ograniczona˛ sprawnościa˛ umysłowa˛
czy osoby psychicznie chorej nie rysuje sie˛ dobrze. Jakość jej życia jest
odwrotnie proporcjonalna do wskaźników parametrycznych choroby czy patologii. W przypadkach nieuleczalnych koniecznym rozwiazaniem
˛
pozostaje
solidarna opieka ze strony najbliższych, otoczenia, szerszej społeczności ludzkiej czy też specjalistycznych instytucji, jak na przykład odpowiednio do tego
przygotowane i dysponujace
˛ profesjonalnie przygotowanym personelem domy
opieki społecznej. Opieka ta nie wyraża sie˛ w przeniknie˛ tym paternalizmem

44

Na temat jakości życia por.: J. W r ó b e l. U źródeł myśli bioetycznej Jana Pawła II
w 25-lecie pontyfikatu. „Roczniki Teologiczne” 51:2004 z. 3 s. 30-37; T. B i e s a g a. Jakość
życia. W: Encyklopedia bioetyki s. 218-221; por. także wieloaspektowe opracowanie Jakość
życia w chorobie. Red. S. Steuden, W. Okła. Lublin 2007.
45
Por. P. J a n i k. Zdrowie. W: Encyklopedia bioetyki s. 514-516; J. S t r o j n o ws k i. Zdrowie. W: Katolicyzm A-Z. Red. Z. Pawlak. Poznań 1989 s. 400-401; J. W r ó b e l.
Człowiek i medycyna. Teologicznomoralne podstawy ingerencji medycznych. Kraków 1999
s. 149-153; L. C i c c o n e. Salute e medicina. Milano 1986 s. 34-38; M. L o m b a r d i
R i c c i. Un’etica della salute e della malattia. Fondamenti antropologici. „Rivista di Teologia Morale” 22:1990 nr 1(85) s. 65.
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ubezwłasnowolnieniu osoby pacjenta. W kształtowaniu relacji mie˛ dzy osoba˛
potrzebujac
˛ a˛ opieki i opiekunem (czy też terapeuta)
˛ zachowuja˛ swoja˛ aktualność zasada solidarności i pomocniczości, a zatem, osoba chora winna być
otoczona opieka˛ w zakresie wyznaczonym przez jej godność osobowa.
˛ Jako
przedmiot opieki osoba taka winna wie˛ c mieć zagwarantowany taki stopień
autonomii i samodzielności życiowej, jaki jest w stanie zagospodarować bez
szkody dla siebie, dla innych osób czy też wobec szeroko rozumianych bytów
społecznych.
Zgodnie z zasadami etyki medycznej i biomedycznej, konkretny kształt
troski o zdrowie pacjenta z problemami psychicznymi musi być realizowany
według wymogów podyktowanych przez jego osobowy status. Oznacza to, iż
nie tylko cel, do którego zmierza terapia, ale także stosowane środki, musza˛
mieć na uwadze ten status. W praktyce chodzi o dobór terapii na miare˛ faktycznych potrzeb pacjenta z zachowaniem ich jakościowej stopniowalności
i proporcjonalności. W gre˛ wchodza˛ przede wszystkim metody i środki bazujace
˛ na relacjach mie˛ dzyosobowych (na przykład terapie grupowe), a naste˛ pnie specyfiki farmakologiczne, poczynajac
˛ od łagodnych. W nadzwyczajnych
sytuacjach, gdy chodzi o ocalenie najważniejszych wartości, jak życie i osobowa podmiotowość, nie można też wykluczać a priori wykorzystania elektrostymulacji, elektrowstrzasów
˛
czy nawet ingerencji neurochirurgicznych.
Z etycznego punktu widzenia każda metoda i każdy specyfik, użyte
w celach terapeutycznych, zachowuja˛ wobec pacjenta charakter tylko i wyłacznie
˛
środka, i jako takie nigdy nie moga˛ być stawiane ponad osoba.
˛ War46
tość priorytetowa˛ bowiem stanowi zawsze integralne dobro osoby . Z tegoż
punktu widzenia stosowanie wspomnianych wyżej środków czy metod nie
zawsze jest bezproblemowe z powodu ich wielowymiarowego działania,
w tym także niekorzystnych skutków ubocznych. Aplikacja niektórych z nich
niesie ze soba˛ upokorzenie pacjenta, przykre doświadczenia, ryzyko groźnych
powikłań, społeczna˛ stygmatyzacje˛ czy wre˛ cz możliwość wywołania postaw
moralnych z trudem kontrolowanych47. Stad,
˛ korzystanie z takich środków
i metod musi być podyktowane prawdziwa˛ koniecznościa,
˛ brakiem innych
metod wolnych od tych negatywów, a nie che˛ cia˛ eksperymentowania.
Powyższe wskazania wybrzmiewaja˛ szczególna˛ doniosłościa˛ wobec praktyk
dotykajacych
˛
sfery doznań i zachowań seksualnych, a zalecanych lub stoso-

46

Por. S g r e c c i a. Manuale di bioetica t. 2 s. 49.
Por. t e n ż e. Istanze antropologiche ed etiche nella cura e assistenza del malato di
mente. „Medicina e Morale” 1983 nr 3 s. 255-271.
47
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wanych przez niektórych psychoterapeutów. Nie można ich zaakceptować,
jeżeli same w sobie sa˛ niemoralne, naruszaja˛ w sposób ewidentny godność
człowieka, łamia˛ poczucie wstydu i niszcza˛ jego wrażliwość moralna.
˛ Nie
tylko nadwere˛ żaja˛ w nim to, co ludzkie, rozbudzajac
˛ najniższe instynkty, ale
sa˛ również wysoce nieodpowiedzialne, gdyż wyzwolone takimi praktykami
zachowania pacjenta psychicznie chorego sa˛ niemożliwe lub przynajmniej
trudne do opanowania. W zwiazku
˛
z powyższym, trzeba sie˛ odnieść z rezerwa˛
do dyrektywy Organizacji Narodów Zjednoczonych sugerujacej,
˛
aby osobom
niepełnosprawnym nie była odmawiana możliwość doświadczania własnej
seksualności48. Również różne formy „erotycznego towarzyszenia” osobom
niepełnosprawnym, z moralnego punktu widzenia, sa˛ nie do przyje˛ cia49. Na
pozytywne odnotowanie zasługuje natomiast fakt, że przedstawiony wyżej
polski Kodeks Zasad Etycznych Psychoterapeuty z 26 kwietnia 2007 roku
uznaje za „nieetyczne utrzymywanie relacji seksualnych z klientami, studentami, osobami szkolonymi, a także z uczestnikami badań” (zasada 5a).
Zasadniczo wolna od etycznych zastrzeżeń jest psychoterapia, jeżeli jest
metoda˛ adekwatna,
˛ nieinwazyjna˛ i obciażon
˛ a˛ najmniejszym ryzykiem wywołania nieodwracalnych zmian. Podobnie i metoda psychofarmakologiczna –
jakkolwiek i jej aplikacja musi być podyktowana koniecznościa˛ i powinna
być wolna od nieproporcjonalnego ryzyka. Natomiast pewne dylematy budzi
metoda wykorzystujaca
˛ elektrowstrzasy
˛ i elektrostymulacje˛ , a w jeszcze wie˛ kszym stopniu ingerencje psychochirurgiczne.
Zastrzeżenia do elektrowstrzasów
˛
(ECT – Electroconvulsive Therapy)
i elektrostymulacji sa˛ w pewnym stopniu umotywowane historycznie, jako że
metody te, wprowadzone w 1938 roku przez Ugo Cerlettiego i Lubio Biniego,
a stosowane zwłaszcza w leczeniu depresji i schizofrenii, były nieraz nadużywane w zakładach z niedoborem personelu. Trudności etyczne budziła też
sama natura tych metod. Stosowanie elektrowstrzasów
˛
przy braku znieczulenia
i bez wywołania zwiotczenia mie˛ śni (w celu wyeliminowania ich tonicznego
skurczu) prowadziło u pacjentów do utraty świadomości, wystapienia
˛
przy-

48

Por. Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych. Zasada 9.
Życie rodzinne i integralność jednostki, p. 2. W p. 3 dodaje sie˛ : „Państwa powinny promować
działania zmierzajace
˛ do zmiany wciaż
˛ dominujacego
˛
w społeczeństwie negatywnego stosunku
do małżeństwa, życia seksualnego i rodzicielstwa osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza dziewczat
˛ i kobiet. Należy zache˛ cać media do angażowania sie˛ w eliminowanie takich negatywnych
postaw”.
49
Por. szerokie opracowanie na ten temat: A. B a r t o s z e k. Seksualność niepełnosprawnych. Studium teologicznomoralne. Katowice 2009, zwłaszcza s. 167-233.
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krych doznań drgawkowo-padaczkowych, złamań kre˛ gosłupa, zwichnie˛ ć
w układzie kostnym, a także zespołów zaburzeń psychoorganicznych (jak senność, przymglenie czy dezorientacja) wraz z ote˛ pieniem i czasowym zanikiem
pamie˛ ci. Objawy te z reguły uste˛ powały po pewnym czasie50.
Z etycznego punktu widzenia nie można wykluczyć a priori metody wykorzystujacej
˛
elektrowstrzasy.
˛ Poczawszy
˛
od lat 80. ubiegłego wieku ponownie
znalazła ona terapeutyczne zastosowanie. W leczeniu pacjentów w stanach
głe˛ bokiej depresji z silnymi tendencjami samobójczymi, ostrych manii i katatonii zyskała nawet znaczenie priorytetowe. Aplikowana w odpowiedniej
mierze, przy precyzyjnym dawkowaniu pradu,
˛ jego jednostronnym przepływie,
przy ogólnym znieczuleniu i po uprzednim podaniu środka zwiotczajacego
˛
mie˛ śnie, a wie˛ c przy wyeliminowaniu wspomnianych negatywnych skutków
ubocznych, metoda ta staje sie˛ w miare˛ adekwatnym środkiem terapeutycznym, przede wszystkim, gdy środki psychofarmakologiczne sa˛ nieskuteczne
lub ich zastosowanie jest niemożliwe badź
˛ niewskazane51.
Poważniejsze zastrzeżenia budza˛ terapie z obszaru psychochirurgii, w praktyce przyjmujace
˛ postać lobotomii przedczołowej (zwanej też leukotomia˛
przedczołowa)
˛ 52, lobotomii transorbitalnej53, amygdalotomii54 i topektomii55. Metoda ta, zastosowana po raz pierwszy przez Egasa Moniza i Almeida Lime˛ w 1945 roku, niesie ze soba˛ trwałe i nieodwracalne skutki.
Z góry zakłada ona uszkodzenie tkanki neuronowej i w poważnym stopniu
pozbawia człowieka osobowości. Jest źródłem apatii, niewrażliwości, upośledzenia myślowego, nagłych ataków. Zabiegi psychochirurgiczne znajduja˛

50
Por. Elektrowstrzasowa
˛
terapia. W: A. S. R e b e r, E. S. R e b e r. Słownik psychologii. Warszawa 2005 s. 200; A. S z y m u s i k. Elektrowstrzasy.
˛ W: Medyczny słownik encyklopedyczny. Red. M. Barczyński, J. Bogusz. Kraków 1993 s. 104; także Elektrowstrzasy.
˛ W: Wielki
słownik medyczny. Warszawa 1996 s. 321.
51
Por. A. K a l i n o w s k i. Elektrowstrzasy
˛ − wciaż
˛ użyteczna metoda leczenia.
„Terapia” 11:2003 nr 11(144) s. 16-18; T. Z y s s. Kontrowersje i uwagi krytyczne dotyczace
˛
terapii elektrowstrzasowej.
˛
„Psychiatria” 2010 t. 7 nr 1 s. 38-45; Elektrowstrzasowa
˛
terapia
s. 200; S z y m u s i k. Elektrowstrzasy
˛ s. 104; także Elektrowstrzasy.
˛
W: Wielki słownik
medyczny s. 321.
52
Interwencja neurochirurgiczna o charakterze terapeutycznym majaca
˛ na celu przeciwdziałanie niektórym zaburzeniom natury psychicznej. Polega ona na przecie˛ ciu istoty białej
płatów czołowych mózgu, a tym samym na przerwaniu biegnacych
˛
w tych płatach dróg kojarzeniowych.
53
Praktycznie metoda wykonywania lobotomii przedczołowej.
54
Zabieg polegajacy
˛ na przecie˛ ciu włókien ciała migdałowego.
55
Odmiana lobotomii czołowej polegajaca
˛ na przecie˛ ciu dróg wzgórzowo-czołowych lub
usunie˛ ciu cze˛ ści kory mózgowej, z którymi sa˛ zwiazane
˛
zmiany chorobowe.
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miejsce w przypadkach leczenia wad rozwojowych, pourazowego uszkodzenia
tkanki neuronowej, a także depresji, schizofrenii katatonicznej, niekontrolowa˛
ze stosowanej agresji, neuralgii nerwu trójdzielnego56. Trudności zwiazane
niem tej metody implikuja˛ nie tylko jej wymiar medyczny, ale również etyczny. Nie sposób bowiem przewidzieć wszystkich naste˛ pstw takiej ingerencji,
jak i trudno oszacować proporcje mie˛ dzy sama˛ ingerencja˛ w tkanke˛ mózgowa˛
i pozytywnymi jej efektami.

*
Poczynione powyżej uwagi sugeruja,
˛ że stosowanie przedstawionych metod
domaga sie˛ uważnej analizy, a dobro osoby ludzkiej musi być zawsze rozpatrywane całościowo. Procedura podejmowania decyzji o aplikacji danych
środków i metod terapeutycznych winna za punkt wyjścia obrać roztropna˛
ocene˛ , czy ich użycie w konkretnym przypadku jest samo w sobie etyczne.
W dalszej kolejności należy dokonać porównania mie˛ dzy ryzykiem i dobrem,
którego w terapii można oczekiwać. Nieodzowna jest również ocena ich zasadności i proporcjonalności, pamie˛ tajac,
˛ że nie ma obowiazku
˛
sie˛ gania po
˛
środki nieproporcjonalne i „heroiczne”57. Cie˛ żki stan pacjenta, przejawiajacego nasilona˛ agresje˛ , daż
˛ acego
˛
do okaleczenia siebie czy wprost usiłujacego
˛
położyć kres swojemu życiu, uprawnia do podje˛ cia wobec niego proporcjonalnie poważnej interwencji medycznej. W przypadku pacjenta daż
˛ acego
˛
do
autodestrukcji, ingerencja farmakologiczna badź
˛ psychochirurgiczna wydaje
sie˛ być słuszniejsza˛ niż regularne wie˛ zienie go w kaftanie bezpieczeństwa.
Rozstrzygnie˛ cie takie jest jednak słuszne pod warunkiem, że stany te maja˛
charakter regularny, trwały i poste˛ pujacy.
˛ Staje sie˛ zaś niedopuszczalne, jeżeli
nasilenie choroby ma charakter tylko przejściowy lub jest możliwe jego przezwycie˛ żenie w wyniku etycznie dopuszczalnych metod terapeutycznych, nawet
zakładajacych
˛
działania znacznie rozciagnie
˛ ˛ te w czasie.
Majac
˛ na uwadze ogólne i szczegółowe zasady etyki medycznej, niemoralne jest wykorzystanie osób psychicznie chorych w nieterapeutycznych eksperymentach medycznych. Niemoralne jest również wykorzystanie ich jako
dawców organów w zabiegach transplantacyjnych.
56

Por. Lobotomia przedczołowa. W: R e b e r, R e b e r. Słownik psychologii s. 364;
Nerwoból, neuralgia, newralgia s. 735-736; S g r e c c i a. Manuale di bioetica s. 53, przypis
nr 52.
57
Por. W r ó b e l. Człowiek i medycyna s. 399-436.
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B i e s a g a T.: Jakość życia. W: Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański. Głos
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PROBLEMATYKA BIOETYCZNA

89

obowiazuj
˛ acych
˛
regulacji prawnych. „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2010 t. 91 z. 3
s. 369-374.
Leksykon psychiatrii. Red. S. Pużyński. Warszawa: PZWL 1993.
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BIOETHICAL ISSUES WITHIN PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY

S u m m a r y
The issue of psychophysical health, mental diseases, their etiology and forms of therapy
gives rise to many legal, ethical and deontological problems. A lot of cases of mental disturbances analyzed from the therapeutic perspective not only assume referring to deontological
and legal reflection, but demand bioethical analysis as well. This especially concerns the use
of therapies based on contemporary biotechniques, biotechnologies and neurophysiology that
attempt to reach not only the sphere of symptoms, but also the sphere of causes of mental
disturbances and diseases. Attempts to make the expectations for psychology and psychiatry
objective have been verbalized in numerous deontological, ethical and legal documents. The
ethical perspective presents as the main aim rescuing the patient’s mental health as the ability
to be a free and conscious subject of his acts. The choice of methods and therapeutic techniques should have the integral good of the person as its aim, with simultaneously minimizing
unfavorable side effects. Hence one has to be cautious about such treatments as electroconvulsive therapy or psycho-surgical interference. It is unethical to use mentally ill persons in nontherapeutic medical experiments and as organ donors in transplant operations.
Translated by Tadeusz Karłowicz

Słowa kluczowe: etyka, bioetyka, psychologia, psychiatria, psychoterapia, psychochirurgia.
Key words: ethics, bioethics, psychology, psychiatry, psychotherapy, psychosurgery.
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VYBRANÉ ASPEKTY POSLANIA KREST’ANOV
V KULTÚRE V TRET’OM TISÍCROČÍ
Oblast’ kultúry má vel’ký význam nielen pre prítomný okamih histórie
spásy, v ktorom žijú krest’ania a ostatní členovia spoločnosti ale i pre budúce
generácie l’udí, ktorí sú povolaní k tomu, aby hl’adali pravdu v tejto dimenzii svojho života a následne konali v duchu objektívnych morálnych noriem
a tak smerovali k realizácii ideálu dobrého človeka. Teologickomorálna reflexia o poslaní krest’anov v oblasti kultúry akcentuje prezentáciu krest’anských
hodnôt, ktoré sú predpokladom formácie človeka v kontexte objektívneho
morálneho dobra smerujúceho l’udskú osobu k pravde. Poukazuje sa na
potrebu rešpektovania teologickomorálneho i antropologicko-biblického fundamentu poslania krest’anov v tejto dimenzii ich angažovanosti. Krest’ania sú
poslaní aby vo spoločnosti prezentovali krest’anskú kultúru v kontexte dobra
svojho blížneho, ku ktorému sa smeruje formou kulturálneho dialógu, rešpektujúceho kultúrnu identitu každého národa a človeka. Osoba človeka je v poslaní krest’anov centrom ich morálnej zodpovednosti pred Bohom za kultúrnu
a vedeckú formáciu človeka, ktorá je zacielená na jeho autentické dobro
v kontexte transcendentna.

I. ZNAMENIA ČASU

Situácia v spoločnosti v období tertio millennio je vo svojej podstate
signa temporis pre krest’anov, ktorí majú čerpat’ z depositum morale fidei
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Cirkvi, aby vniesli do kultúry krest’anské morálne hodnoty1, naznačujúce
skutočné určenie tejto dimenzie života l’udskej osoby i spoločnosti. Krest’ania sú povolaní k implementácii krest’anských hodnôt do sveta kultúry, aby
sa mohol realizovat’ skutočný pokrok v živote človeka a spoločnosti. Je
nutné, aby si krest’ania boli vedomí spirituálneho kolapsu, ktorý panuje
v dnešnej dobe2.
Spoločnost’ tretieho milénia je akoby rozsiahlym aeropágom kultúry, čo
umožňuje krest’anom viest’ dialóg vedúci k novým projektom zameraným
v prospech života3, čiže aj k dobrému človekovi. Iba za aktívnej spoluúčasti
krest’anov a všetkých zainteresovaných strán sa môže spoločnost’ dostat’ zo
stavu súčasnej beznádeje a rezignácie k novému počiatku. Nekrofilné znaky
súčasnej kultúry smrti sú istým spôsobom skrytou túžbou človeka po civilizácii dobra a života, pričom sú pre krest’anov znamením času i morálnou
výzvou pre ohlasovanie krest’anských hodnôt4.
1
Adekvátne východisko zohl’adnenia základného morálneho požiadavku, že primerané
utváranie kultúry vyžaduje zapojenie celého človeka, ktorý v nej rozvíja svoju tvorivost’, svoju
inteligenciu a svoje poznanie sveta a l’udí, je prirodzeným antropologickým fundamentom celej
kultúry. Oblast’ kultúrneho rozvoja i formácie l’udskej osoby v kontexte kategórie dobra
poskytuje vel’ké možnosti pre pozitívne pôsobenie krest’anov v spoločnosti.
2
Kultúra postkrest’anskej doby a krest’anstvo sú od seba vzdialené a zdanlivá sila modernej beznáboženskej kultúry smeruje ku svojej najhlbšej kríze, ktorá sa dokonca parciálne
prejavuje v krest’anskej kultúre. Človek a spoločnost’, ponechaní sami na seba, akoby nie sú
schopní nájst’ novú autentickú koncepciu kultúry, ktorá bude napomáhat’ rozvoju l’udskej
osoby, ktorá formou komunikácie s inými osobami pozdvihne svoju morálnu a duchovnú
dimenziu osobného života. Súčasná doba má v sebe čosi dramatického, pretože divergencia
medzi evanjeliom a kultúrou je bezpochyby morálnou drámou súčasnej historickej epochy,
v ktorej si niektoré podmety v spoločnosti parciálne začínajú uvedomovat’ podstatu tejto
duchovnej drámy.
3
Por. RM 37.
4
Nové kultúrne formy, z ktorých vyplývajú nové spôsoby myslenia a morálneho konania,
otvárajú otázku nových ciest, ktorými sa bude uberat’ zvel’aďovanie a rozširovanie kultúry.
V kultúrnom živote človeka (a spoločnosti) je dôležitým problémom poslania krest’anov riešit’
nebezpečenstvo úpadku kultúry do výlučne nepriatel’ského postoja kultúry k náboženstvu.
Krest’ania, rešpektujúc kairologický aspekt morálnosti, sú v dnešnej dobe poslaní k človeku,
ktorý často „vyznáva” bezbožné náboženstvo, ktoré usporiadalo interpersonálne vzt’ahy v spoločnosti. Človek dnešnej doby na základe tohto postoja vytvoril zriadenie, ktoré je svetským
a bez Boha, kde sa odčlenilo od svojho vyššieho ciel’a a kultúra smerujú skôr od Boha a paradoxne i od človeka. Je morálnou úlohou krest’anov, aby tohto strateného človeka, ktorého
bezbožné náboženstvo vedie ako slepý slepého do jamy (por. Mt 15, 14) nihilizmu, priviedli
k novej transcendentnej orientácii. Ide teda o prezentáciu tvorivého východiska krest’anov,
ktorí môžu zodpovedne ukázat’ cestu svetla pre svet, ktorý sa z tejto slepej uličky nemôže
dostat’ pomocou nie (i anti) − náboženskej vedy, nie (i anti) − náboženskej kultúry a bezduchého umenia postmodernizmu. Určité t’ažkosti s pôsobením krest’anov v tejto oblasti
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V poslaní krest’anov zohráva vel’ký význam uvedomenie, pochopenie
a prijatie fenoménu sekularizácie5, ako častej sprievodnej realite, ktorá spôsobila laicizáciu kultúry (a vedy) ako i rozchod kultúry s vierou v Boha.
Krest’ania sú povolaní k prekonaniu tejto situácie ohlasovaním Kristovej
dobrej zvesti, ktorá neustále obnovuje kultúru padlého človeka, ktorý sa tragickým spôsobom pokúsil definitívne nahradit’ rozmer transcendentna v kultúre niečím, čo sám vytvoril. Súčasná kultúra je odzrkadlením napätia, ktoré
niekedy naberá formu konfliktu medzi prítomnost’ou a tradíciou6, čo je globálnym znamení času a morálnou výzvou pre krest’anov.
Svetský humanizmus, ktorý prinajmenšom ignoruje existenciu Boha a morálnych noriem, ktorých pôvodcom je Boh7, sa javí ako nedostatočná náhrada za odstránený rozmer transcendentna. Pretože človek (i spoločnost’) zostáva ponechaný sám na seba vo svojej bezmocnosti, spôsobenej absenciou
absolútnej morálnej normy. Skúsenost’ človeka a spoločnosti na počiatku
tertio millennio hovorí, že napriek tomu, že človek je tvorcom kultúry a že
kultúra spätne vplýva na človeka, tak človek, ktorý vytvára kultúru bez Boha
sa dostáva do nepriatel’ského postoja voči sebe samému pretože nerešpektuje
Stvoritel’a. Totiž, vytvára kultúru, ktorá je nel’udská, pretože svetský humanizmus vedome nerešpektuje Toho, Kto stvoril človeka na Svoj obraz a podobu. Ak teda človek odmietne ideu stvorenia sveta Bohom, zacieleného
k niečomu alebo, že sa v ňom manifestuje absolútna idea alebo duch, potom
môže dat’ životu taký význam, ktorý mu chce dat’, pričom iný význam
nemá8. Tento nihilizmus sa derivačne prejavil v rovine antropologického
nazerania človeka na seba samého a to konzekventne uplatňoval i vo sfére
kultúry.
Práve z dôvodu krízy kultúry, prejavujúcej sa v kríze pravdy o človeku,
je potrebné čerpat’ z depositum morale fidei Cirkvi. Lebo práve cirkev sa javí

vyplývajú z parciálne antagonistického postoja spoločnosti voči krest’anským hodnotám, ktoré
sa dotýkajú predovšetkým krest’anských morálnych princípov, a ktorých rešpektovanie umožňuje človekovi stat’ sa dobrým človekom.
5
Por. J. F. C h i l d r e s s. Secularization. In: A New Dictionary of Christian Ethics.
Ed. J. F. Macquarrie, J. Childress. London 1986 s. 568-569.
6
Por. B e n e d i k t XVI. Príhovor k predstavitel’om kultúry zo dňa 12.05.2010.
Meeting with the World of Culture address of his Holinesss Benedict XVI. Cultural Center of
Belém–Lisboa.
7
Por. G. G r i s e z. The Way of the Lord Jesus. Vol. 1: Christian Moral Principles.
Chicago 1983 s. 811-816.
8
Por. F. C o p l e s t o n. A History of Philosophy. Vol. 7: Modern Philosophy from the
Post-Kantian Idealist to Marx, Kierkegaard, and Nietzsche. New York 1994 s. 419.
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ako majster zdravej a vznešenej tradície, ktorá obohacuje spoločnost’ v službe
spoločnému dobru9, ktorého súčast’ou je predovšetkým kultúra ducha. Tu je
dôležitý dialóg viery s kultúrou, ktorý sa realizuje počas celej histórie
krest’anstva a má prispiet’ k formácii človeka v kontexte morálneho dobra
a dobrého človeka. Práve morálne protiklady, jestvujúce v oblasti kultúry, sú
určitou šancou pre krest’anov prezentovat’ kultúru ako výsledky slobodnej
a zodpovednej l’udskej aktivity, čiže kultúru ako súhrn morálneho správania,
myslenia a spôsobu existencie l’udskej osoby.

II. ČLOVEK AKO CENTRUM KULTÚRY

Toto poslanie nie je možné zodpovedne realizovat’ bez zohl’adnenia pravdivých antropologických východísk. Totiž, cez kultúru je možné lepšie
a plnšie poznanie človeka a cez človeka je možné lepšie spoznanie kultúry10, v ktorej človek žije, tvorí a morálne koná. Vlastne bez metafyzickej
afirmácie transcendentna v oblasti antropologického chápania osoby človeka
nie je možné kreovat’ skutočne humánnu kultúru. Krest’ania, zohl’adňujúc
pravdivý pohl’ad na človeka, môžu a majú zaujat’ pravdivý pohl’ad k problematike kultúry11, kde samotná l’udská osoba je kl’účom pochopenia problematiky kultúry. Z toho potom vyplýva fundamentálny ciel’ kultúry, ktorým
je kreovanie l’udského sveta lásky a morálneho dobra, meraného mierou,
ktorou je l’udská osoba12 chápaná v jej celistvosti. Avšak súčasné stratenie

9
Por. B e n e d i k t XVI. Príhovor k predstavitel’om kultúry zo dňa 12.05.2010. Meeting with the World of Culture address of his Holinesss Benedict XVI.
10
Por. L. H a n u s. Človek a kultúra. Bratislava 1997 s. 28.
11
Zodpovedná formácia krest’anov prehĺbi poznanie krest’anov v tejto oblasti ich poslania
a napomôže im pochopit’, že je to človek, ktorý stanovuje centrum kultúry, že práve k človeku
smerujú a vzt’ahujú sa všetky kultúrne záležitosti, pričom nie je možné oddelenie koncepcie
človeka a kultúrneho rozvoja. Pred krest’anmi je morálna šanca a morálna povinnost’ prehĺbit’
svoje poznanie v tejto oblasti, aby mohli účinne pôsobit’ v kultúre v duchu krest’anskej antropologickej a personalistickej orientácie, ktorá umožňuje pravý kultúrny pokrok. Týmto spôsobom krest’ania napomôžu rozvoju duchovnej a morálnej dimenzie života l’udskej osoby (smerom k dobru), ktorá sa realizuje spätne i v kultúrnej dimenzii.
12
Angažovanost’ krest’anov v tejto oblasti sa v personalistickom zmysle dotýka priamo
osoby človeka. Krest’anské hodnoty sú svedectvom toho, že je nevyhnutné sa vyvarovat’
akéhokol’vek redukcionizmu, ale je potrebné aplikovat’ integrálny pohl’ad na osobu človeka,
lebo človeka možno najúplnejšie vystihnút’ v spojitosti s jeho kultúrou cez jazyk, históriu
a postoje k podstatným existenciálnym skutočnostiam. V poslaní krest’anov sa takto stáva
dobrý človek centrálnym bodom ich angažovanosti, lebo ide o jeho identitu a zmysel života,
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sveta, poznačené parciálnymi koncepciami osoby, smeruje k zredukovaniu
človeka do jedného rozmeru a uzatvára ho v priestore konkrétnej ideológie13, čo mu neumožňuje pochopit’ antropologický rozmer problematiky.
Biblicko-antropologickým jadrom krest’anského posolstva je spojenie prirodzenosti človeka a kultúry v zmysle vedomého pretvárania a doplnenia l’udskej prirodzenosti, kde „kultúra má humanizovat’ a rozvíjat’ človeka, aby si
mohol, spoznajúc pravdu, slobodne vybrat’ dobro”14. Bez transcendentného
rozmeru nazerania na samotnú osobu človeka sa kultúra stáva len materialistickou a antropocentristickou konštrukciou, kde sa človek stáva mierou
všetkej reality, pričom nenesie zodpovednost’ voči prirodzenému poriadku
vecí, stanovenému Bohom. Poslanie krest’anov spočíva v prezentácii pravdivého pohl’adu na kultúru, ktorá sa má stat’ miestom, kde človek rozvíja
svoju osobu integrálnym spôsobom, umožňujúcim človeku morálne konat’
v duchu zodpovednosti voči Bohu, sebe i blížnemu. Práve to prekonáva bežný
horizont života človeka bez zmyslu, ciel’a a naplnenia, ktoré môže človek
obsiahnut’ skrze transcendentno.
Ide o morálnu zodpovednost’ predovšetkým za podmet kultúry, ktorým je
osoba človeka, lebo človek tvorí kultúru a jeho morálny postoj a kvality
rozhodujú o charaktere kultúry15, ktorá vplýva na človeka a na jeho konanie
i na morálnost’, čo môže prispiet’ k formácii človeka v kontexte dobrého
človeka. Človek sa takto stáva spojivom všetkých komunikačných ciest medzi
krest’anstvom s jeho krest’anskými hodnotami a zložitou realitou sveta kultúry, ktorá je morálnou výzvou pre krest’anov. Ak absentuje integrálna vízia
človeka, smeruje vývoj k odmietnutiu a k strateniu správnej hierarchie hodnôt, pričom sa človek usiluje nahradit’ to, čo je podstatné16, pre jeho existenciu, ako kultúrneho subjektu.
Koncentrácia na človeka v morálnom poslaní krest’anov nie je len teologicko-morálnou požiadavkou, ale táto biblicko-antropologická orientácia vychádza z depositum fidei morale Cirkvi a z jej historickej skúsenosti. L’udsktoré možno realizovat’ len v duchu lásky pretvárajúcej ateistickú, sekularistickú a antihumanistickú civilizáciu nezmieritel’ného boja človeka proti človeku.
13
Por. A. D e r d z i u k. Teologia moralna w służbie wiary Kościoła. Lublin 2010
s. 77.
14
W. D ł u b a c z. O kulture˛ filozofii. Lublin 1994 s. 21-24.
15
Por. S. R o s i k. Odpowiedzialność chrześcijanina za kulture˛ . „Roczniki TeologicznoKanoniczne” 29:1982 z. 3 s. 43.
16
Por. M. P o k r y w k a. Posłannictwo uniwersytetu w integralnej formacji człowieka.
W: Formacja moralna formacja sumienia. Red. J. Nagórny, T. Zadykowicz. Lublin 2006
s. 176.
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kej osobe totiž prináleží možnost’ rozvoja (i formácie smerujúcej k dobru)
a dosiahnutie plnosti pravej l’udskosti je možné skrze kultúru, ktorou človek
rozvíja a cibrí svoje duševné a telesné vlohy, pričom premieňa realitu sveta,
ktorý sa stáva l’udskejším a čoraz viac mu umožňuje stávat’ sa človekom17
v plnej miere podl’a vzoru Ježiša Krista, čiže dobrým človekom. Krest’anské
hodnoty vo svojej integrálnej bohatosti majú napomáhat’ realizáciu tohto
ciel’a a zmyslu kultúry, umožňujúc tak človekovi žit’ v ovzduší preniknutom
láskou, ktorá je jediným zmyslom jeho existencie.
Preto krest’ania majú klást’ dôraz na duchovný rozmer kultúry, ktorý je
centrom skutočne pravdivej kultúry, umožňujúcej človekovi plný rozvoj morálnosti jeho osoby. Samotná európska kultúra je poznačená chápaním transcendencie l’udskej osoby a svojimi koreňmi siaha do krest’anskej viery18,
podl’a ktorej je človek bytím stvoreným na obraz boží19. Krest’anstvo zohralo dôležitú morálnu úlohu v histórii európskej kultúry, keď neustále prispievalo k rozvoju duchovného rozmeru života človeka a v dnešnej situácii nadobúda toto poslanie bytostne dôležitý význam, pretože technický a ekonomický rozvoj oslabuje etickú citlivost’ človeka žijúceho v epoche ateistického
postmodernizmu.

III. VZT’AH MORÁLNOSTI A KULTÚRY

Na tento vzt’ah má najväčší vplyv práve krest’anstvo so svojím axiologickým a morálnym posolstvom obsiahnutým vo svojej náboženskej doktríne. Krest’anská idea, majúca svoje korene primárne v Zjavení a sekundárne
v antickom patrimóniu, v priebehu celej svojej existencie dávala život najmä
európskej kultúre. V poslaní krest’anov v oblasti kultúry, ktoré je reflektované pod zorným uhlom morálnej teológie, ide predovšetkým o stretnutie
kultúry a morálnosti, ktorá vyplýva z bytostného postoja viery. Kultúra je
estetickou kategóriou krásna a je to fenomén spojený s existenciou človeka,
pričom z teologickomorálneho hl’adiska je kultúra všetko to, čo pomáha
človekovi byt’ čoraz viac dobrým človekom, konajúcim v duchu vznešenosti
svojho transcendentného povolania. Teda kultúra je skutočnost’ pochádzajúca
17

Por. GS 53.
Por. J a n P a w e ł II. Przemówienie Ojca Świe˛ tego Jana Pawła II na zakończenie
sympozjum presynodalnego (3.10.1991). W: Chrześcijaństwo i kultura w Europie. Pamie˛ ć,
świadomość, program. Akta sympozjum presynodalnego. Watykan 1991. Kielce 1992 nr 4.
19
Por. Gn 1, 26.
18
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z morálnej osobnej činnosti človeka na ceste jeho osobných zážitkov a morálneho konania, či už individuálneho alebo spoločenského charakteru20, ktoré
smeruje k dobru.
Podstatou kultúrnej otázky je v skutočnosti mravné cítenie, ktorého fundamentom a naplnením je náboženské cítenie21. Ide predovšetkým o fundamentálne morálne postoje l’udskej osoby v kultúre, ktoré majú byt’ potvrdzované formou neustáleho a dokonalejšieho osobného svedectva krest’anov.
Týmto spôsobom, ktorým sa rešpektuje najvyššie osobné a nadprirodzené
Dobro, sa krest’ania Božou milost’ou uschopňujú k morálnemu konaniu
potvrdzujúcemu dôstojnost’ l’udskej osoby, ktorá nesie v sebe pečat’ a znak
transcendentna. Rešpektovanie biblického integrálneho pohl’adu na l’udskú
osobu a na jej dôstojnost’ je predpokladom realizácie axiologickej formácie
človeka22, ktorá je podmienená bezpodmienečnou úctou voči človeku v kontexte transcendentného osobného Dobra.
Ohlasovanie krest’anských hodnôt v tejto oblasti spočíva aj v prezentácii
celkovej orientácie kultúry, ktorou je smerovanie k celkovej morálnej dokonalosti l’udskej osobnosti, k dobru celej spoločnosti, čo sa dá dosiahnut’ vzdelávaním l’udského ducha takým spôsobom, aby „...sa rozvíjala schopnost’
obdivovat’, poznávat’, kontemplovat’, utvárat’ si osobný úsudok a pestovat’
náboženský, mravný a spoločenský zmysel”23. V tomto je zakotvený morálny zmysel kultúry, jej finalita a zároveň aj jej krest’anská axiologická orientácia24.
20

Por. M. A. K r a˛ p i e c. Człowiek w kulturze. Rzym−Warszawa 1990 s. 331-335.
Por. CA 24.
22
Poslaním krest’anov je predovšetkým zdôraznenie l’udského charakteru špecificky
krest’anskej kultúry, v ktorej sa poukazuje na personálny rozmer morálnosti v každom l’udskom konaní. Kultúrna formácia človeka (zacielená ku krest’anskému ideálu dobrého človeka)
sa odohráva vo všetkých dimenziách života l’udskej osoby, ktorá existuje, poznáva, rozhoduje
sa a morálne koná. Čiže krest’ania sú povolaní poukázat’ na to, že kultúra predstavuje charakteristický spôsob l’udskej existencie v kontexte morálnosti, správania človeka a jeho činnosti,
pomocou ktorej dosahuje určité výsledky v rozličných oblastiach.
23
GS 59.
24
Poslaním krest’anov je prezentácia špecificky krest’anskej kultúry, ktorá je synonymom
špecifického vyjadrenia odpovede človeka na Božiu výzvu k integrálnemu rozvoju dobra
v človeku. Zmyslom krest’anskej kultúry je smerovanie ku konkrétnemu a správnemu človečenstvu, čiže k zdokonal’ovaniu l’udského ducha i tela podl’a biblických morálnych noriem.
S týmto je nerozlučitel’ne spojený systém krest’anských hodnôt, ktoré majú podstatne transcendentný charakter. Krest’ania majú morálnu zodpovednost’ za rozvoj kultúry pretože je to
morálna spoluzodpovednost’ (i) za morálne dobro každého konkrétneho človeka (blížneho)
žijúceho v spoločnosti. Krest’anská kultúra je kultúrou, ktorá stojí i na prirodzených morálnych
hodnotách, čiže je to kultúra l’udskej osoby, ktorá ma smerovat’ k autentickému dobru.
21
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Prítomnost’ krest’anských hodnôt je z tohto dôvodu v kultúre vel’mi dôležitá, nakol’ko predkladajú spôsob riešenia stavu, v ktorom sa kultúra nachádza z dôvodu aplikovaných ateistických východísk. Kultúra je v istom zmysle
určitým svetom hodnôt, prostriedkov, ktoré človek využíva, a ciel’ov, ktoré
realizuje, pričom tieto hodnoty sú i náboženského charakteru25. Ide teda
o prezentáciu krest’anského axiologického fundamentu, ktorý rešpektuje primát morálnych a sakrálnych hodnôt26, ktoré sa ateizmus snaží odstránit’ zo
sveta kultúry a vedy, pretože poukazujú na transcendentný rozmer27 života
l’udskej osoby.
Poslaním krest’anov v spoločnosti je prispiet’ k vytváraniu krest’anských
hodnôt v kultúre ako aj vytvárat’ špecificky krest’anskú kultúru morálnosti,
smerujúcu k dobrému človekovi. K tomu je potrebná krest’anská obnova, čiže
vnútorná metanoia zmýšl’ania samotných krest’anov a následné prijatie sveta,
ktoré je možné v slobode dokonalého morálneho zákona lásky. Krest’ania
povolaní k zoblečeniu starého človeka28, ktorý nie je schopný oslovit’ dnešný svet a dnešného človeka žijúceho v spoločnosti, a potom objavit’ v sebe
nového človeka, ktorý vidí pred sebou možnosti pôsobenia. Ak budú evanjeliové hodnoty, ktoré priniesol Kristus naplno prítomné v osobnom živote
krest’anov, potom môžu silou Kristovej náuky29 pozitívne pôsobit’ v kultúre, ktorej prinavrátia krest’anský morálny a duchovný rozmer, zohl’adňujúc
pravdivú antropológiu.
V kontexte morálnej spoluzodpovednosti za rozvoj spoločnosti v oblasti
kultúry, sa od krest’anov vyžaduje pri prezentácii krest’anských hodnôt30 auten-

Krest’anské hodnoty v kultúre sú účinným nástrojom rozvoja všetkých dimenzií l’udskej osoby,
kde pomocou kultúry majú krest’ania napomáhat’ rozvoju morálnosti v l’udskej činnosti.
25
Por. A. R o d z i ń s k i. Osoba, moralność, kultura. Lublin 1989 s. 231.
26
Prechod, ktorý sa uskutočnil v spoločnosti za posledné dve storočia spôsobil odklon od
sakrálneho chápania sveta k chápaniu čisto svetskému a často výlučne materialistickému. Často
dochádza v spoločnosti ku kríze až k pádu krest’anskej kultúry, ktorá už nedokáže oslovit’
človeka a spoločnost’ dnešnej doby. Problémom kultúry v dnešnej dobe je jej slabost’, spôsobená stratou viery vo vlastné duchovné hodnoty, a problematické oddel’ovanie vonkajšieho
spôsobu života od religióznych základov a zdrojov spirituálnej vitality krest’anských hodnôt.
27
Tento rozmer však nezapadá do materialistického a redukcionistického konceptu videnia
sveta a človeka, ktorý nechce vidiet’ prirodzenú prítomnost’ vzt’ahu medzi kultúrou a morálnou normou.
28
Por. Kol 3, 9-10.
29
Por. Kol 3, 16.
30
Hodnoty, ktoré často prezentuje súčasná kultúra nielenže nenapomáhajú integrálnemu
rozvoju človeka, ale sú príčinou kultúrnej deštrukcie morálnosti, ktorá by mala vyjadrovat’
vznešenost’ dôstojnosti l’udskej osoby. Prezentácia krest’anských hodnôt v tejto sfére by mala
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tické osobné svedectvo, ktoré bude svedčit’ o skutočnom záujme krest’anov
o rozvoj dobrého človeka v spoločnosti. Ide o to, aby krest’ania boli prítomní
v tejto oblasti kultúry s celým svojím duchovným bohatstvom, aby prinášali
svoj podiel, ktorý má výnimočnú hodnotu31 vo všetkých organizáciách, ktoré
skutočne napomáhajú rozvoju kultúry, a tým aj osoby človeka.
Krest’anská angažovanost’ v oblasti kultúry môže a má čerpat’ zo skúsenosti Cirkvi, ktorú cirkev prežíva v rámci procesu stretania a konfrontácie
s kultúrami od začiatku ohlasovania evanjelia32. Je nevyhnutný dialóg z univerzálnou Cirkvou, ktorá sa podiel’a na prezentácii krest’anských hodnôt
v kultúre a je morálnou povinnost’ou krest’anov, aby obnovili v sebe schopnost’ viest’ dialóg s človekom postmodernej kultúry. Proces implementácie
krest’anských hodnôt a krest’anskej morálnosti v kultúre má nasmerovat’
človeka dnešnej doby33 k pochopeniu objektívneho dobra a k vnútornej afirmácii objektívnych morálnych noriem, rešpektovaním, ktorých možno toto
dobro dosiahnut’.
Krest’anské hodnoty a krest’anská kultúra vložili do l’udskej kultúry „nového požehnaného ducha, ktorý oživil samotnú substanciu kultúry, jej pôvodnú podstatu”34, ktorá naplno zohl’adňuje a svedčí o pravde o človeku
i o Bohu, ktorý je zmyslom jeho dočasnej i nadčasovej existencie. Krest’anstvo so svojimi evanjeliovými hodnotami prameniacimi v Kristovi má vel’ké
morálne a energické poslanie, ktoré mnohí v tret’om miléniu nechápu, ale
kreácia krest’anskej kultúry, ktorá rešpektuje transcendentný rozmer existencie, je jednou z hlavných úloh stojacich pred krest’anstvom35, prezentujúcim

byt’ cestou prinavrátenia autentického a pravdivého zmyslu kultúre ako takej.
31
Por. J a n P a w e ł II. Ore˛ dzie na Światowa˛ Konferencje˛ poświe˛ cona˛ polityce kulturalnej. W: Ore˛ dzia Ojca Świe˛ tego Jana Pawła II. T. 2. Kraków 1998 nr 4.
32
Por. FR 70.
33
Krest’anské hodnoty, ktoré majú krest’ania zvestovat’ v rámci svojej angažovanosti
v kultúre, majú byt’ vyjadrením hl’adania pravdy v každej historickej epoche. Krest’ania sa
nemusia bát’ kritického pohl’adu spoločnosti na krest’anské hodnoty v kultúre, lebo ony musia
byt’ podrobené skúške, aby sa stali živšími, aktuálnejšími a osobnejšími, aby sa odstránilo
z nich to, čo nie je autentické v zmysle Kristovho evanjelia. Kultúrna dráma dneška sa nevyrieši účast’ou krest’anov, ktorí budú tvrdošijne zostávat’ v tom, čo nemá univerzálnu (nadčasovú) platnost’, alebo v tom, čo je nepravdivé, mylné a svojou formou zastarané. Iba za predpokladu, že krest’anské morálne hodnoty budú osobným vyjadrením Kristovej prítomnosti vo
svete kultúry, môžu tieto morálne hodnoty prispiet’ k vnútornej premene obsahu kultúry
v tret’om miléniu.
34
Por. I. A. I l j i n. Základy křest’anské kultury. Velehrad 1997 s. 29.
35
Realizácia integrálnej formácie nie je možná bez rešpektovania primátu ducha nad
hmotou, toho ducha, ktorý nevylúči z kultúry vieru a modlitbu tak, ako sa ich l’udský rozum
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integrálny koncept dobrého človeka. To sa dosahuje morálnou formáciou,
smerujúcou k zásadám prijímaným zvonku (zdanlivo ohraničujúcimi slobodu
človeka), ale v podstate smerujúcou k oslobodeniu človeka, čiže k tomu, čo
je v ňom ukryté od počiatku36 stvorenia a čo parciálne objavuje vo sfére
kultúry.

IV. MULTIKULTURÁLNY DIALÓG A REŠPEKTOVANIE IDENTITY

Dnešné tragické morálne zlo je zapríčinené odmietnutím krest’anských
hodnôt novodobou európskou kultúrou, čiže fundamentálne spojivo, ktoré
malo byt’ obsahom kulturálneho dialógu európskych národov hl’adajúcich
cestu k jednote, je zavrhnuté. Nové kultúrne formy, nesúce v sebe známky
masovosti, nihilizmu, rozdelenia a nenávisti nemôžu byt’ podstatným zjednocujúcim prvkom v Európe37. Preto je poslaním a morálnou povinnost’ou
krest’anov nájst’ primeraný spôsob implementácie krest’anských hodnôt do
kultúrneho rozvoja Európy. Otvorenost’ krest’anov k tejto úlohe je možná cez
živé spojenie s Kristom, ktorý je pravým Svetlom, ktoré posväcuje každého
človeka38, aby sa mohol stat’ dobrým človekom. Ide o naviazanie na to, čo
tvorí pravé korene európskej civilizácie, v perspektíve budúceho horizontu
spoločného poznania, ktorý má človek prekročit’ v rámci integrálnej jednoty,
pri rešpektovaní vlastnej identity pozostávajúcej z mnohých špecifík. Totiž
každá kultúrna identita je signifikáciou pamäti minulosti a projektom budúcnosti pre budovanie Európy v tret’om miléniu39, čo musí každý subjekt
rešpektovat’.
vo svojej pýche pokúsil vylúčit’ a skompromitovat’ v priebehu histórie. Nemožno postupovat’
redukcionisticky, ako sa o to pokúsil ateizmus alebo iné ideologické koncepty za posledných
dvesto rokov.
36
Por. A. D e r d z i u k. Formacja moralna a formacja sumienia. W: Formacja moralna formacja sumienia. Red. J. Nagórny, T. Zadykowicz. Lublin 2006 s. 21.
37
Krest’ania vo svojom poslaní sú povolaní k tomu, aby rozlišovali medzi osobnou
a vecnou kultúrou, pretože kultúra je základným nástrojom interpersonálnej komunikácie. Preto
interpersonálna komunikácia v oblasti kultúry má viest’ k ozajstnému a užitočnému dialógu
medzi rozličnými skupinami a národmi, či jednotlivcami v kontexte pravdivého formačného
ciel’a, ktorým je dobrý človek. Obnovená krest’anská kultúra môže pomôct’ prekonat’ prítomné
problémy práve vďaka hlbokej vnútornej väzbe, ktorá spája v krest’anstve európske národy.
38
Por. Jn 1, 9-10.
39
Por. B e n e d i k t XVI. Príhovor k účastníkom konferencie zo dňa 10.04.2006.
Adress of his Holiness Benedickt XVI to the Participants of a Seminar on European Higher
education. Paul VI Audience Hall Monday, 10 April 2006.
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Rozvoj poznania seba samého a Boha je fundamentom pre integrálny rozvoj,
ktorý umocňuje úctu ku kultúrnym identitám40 prítomným v celej l’udskej
rodine. Čiže multikulturálny dialóg, ku ktorému sú krest’ania povolaní, má
vždy rešpektovat’ identitu národných kultúr, bez ktorej nie je možný skutočný
dialóg v tejto oblasti. Nesplnenie tohto morálneho predpokladu i tejto požiadavky má za následok alienáciu kultúr, dominanciu jednej kultúry nad druhou
alebo kultúrny imperializmus41. Bez otvorenia sa na transcendentno42 nebudú môct’ krest’ania prevziat’ zodpovednost’ za osud blížneho43 v oblasti
kultúry, lebo iba tak kultúrna dimenzia života osoby dáva možnosti slobodného
spolukonania a dialógu medzi osobami a spoločenstvami.
Je nesporné, že úlohou krest’anov je oživovat’ formou krest’anskej angažovanosti časné skutočnosti a prezentovat’ sa v týchto skutočnostiach ako
svedkovia pokoja a spravodlivosti. Je teda morálnym záväzkom a poslaním
krest’anov oživit’ oblast’ kultúry krest’anskými hodnotami pokoja a spravodlivosti, ktoré svedčia o potrebe rešpektovania pravdivých národných kultúrnych tradícií, utvárajúcich dobrého človeka. Totiž, iba na základe pochopenia vlastnej kultúrnej identity možno zaujat’ morálne zodpovedný postoj úcty
voči kultúrnej identite iného národa alebo jeho kultúry, pričom je to i fundamentálnym predpokladom spravodlivého a pokojného dialógu s odlišnými

40

Por. KKC 2441.
Realita v spoločnosti v oblasti kultúry však často smeruje k vytváraniu globálneho
uniformizmu v kultúre pomocou spoločenských komunikatívnych prostriedkov, čo znemožňuje
rozvoj l’udskej osoby i národa. Práve kultúrna identita národa, ktorá umožňuje viest’ obohacujúci dialóg s inými národmi, je rafinovaným spôsobom potláčaná rozličnými aktivitami
v politike, hospodárstve a v právnom systéme. Krest’ania majú poukázat’ i na základné l’udské
práva každého národa v tejto dôležitej oblasti a majú konštruktívne kritizovat’ a odmietnut’
jestvujúci kultúrny imperializmus globalizujúcej západnej kultúry, ktorý ničí duchovné,
krest’anské a národné hodnoty i tradície iných národov. Na tomto mieste je vhodné pripomenút’, že rozličné prejavy kultúrneho imperializmu by sa dali z právneho hl’adiska kvalifikovat’ ako prejavy šovinizmu a náboženskej intolerancie. Finančne sa predovšetkým zvýhodňuje a dotuje kultúra menšín, pričom kultúra je často zviazaná s počiatkami štátnosti a s identitou
národov ako aj s počiatkami krest’anstva, je zo strany štátu a európskych inštitúcií čiastočne
diskriminovaná. Je to porušenie fundamentálnych práv človeka a národov, ktoré sa paradoxne
deje demokratickým spôsobom. Krest’ania majú byt’ v rámci svojho poslania nositel’mi zjednotenia, ktoré rešpektuje kultúrnu identitu národov a nevedie ku kultúrnej unifikácii Európy, ktorá
narušuje dôstojnost’ človeka, ktorý je živou súčast’ou národa, a ktorý je povolaný k tomu, aby
sa stal dobrým človekom. Je však nemorálne, ak Európa vo svojom procese zjednotenia nerešpektuje základné práva každého národa na slobodný kultúrny rozvoj, ktorý je prepojený
s inými aspektmi života.
42
Por. SRS 32.
43
Por. Lk 10, 29-37.
41

102

RENÉ BALÁK

kultúrami. Tento morálny požiadavok sa dotýka nielen krest’anov, ale i západného demokratického a kultúrneho sveta, ktorý začína dominovat’ so
svojimi „hodnotami”44 v tejto dimenzii života spoločnosti. V tomto kontexte
je vel’mi zložitým morálnym problémom pre krest’anov kulturálny dialóg
s Európou, ktorá sa zjednocuje i v kultúrnej oblasti. Tu sa majú opät’ jednoznačne určit’ objektívne pravdivé priority a stupnice hodnôt v oblasti kultúrneho rozvoja45.
Angažovanost’ v kultúre je dôležitejšie ako sa môže zdat’ na prvý pohl’ad,
nakol’ko sa celá Európa rýchlo mení a smeruje k politickej jednote, ktorá
však pri bližšej analýze nestojí na pravdivých antropologických a l’udských
hodnotách46 autentického dobra. To je z morálneho hl’adiska života l’udskej
osoby podstatné nielen pre súčasnost’, ale i pre budúcnost’. Pápež Ján Pavol II. poukazuje na určitú spojitost’ niektorých negatívnych javov v kultúre
(napr. konzumizmus) s antropologickým omylom, ktorý zat’ažil marxistickú
ideológiu a zároveň i programy rozvoja západných krajín v Európe47, čo
prináša so sebou rozklad pravdivých hodnôt v kultúrnom myslení i konaní
človeka. Je zrejmé, že to znemožňuje zjednotenie Európy na národnom princípe, ktorý vyjadruje rešpekt voči kultúrnej identite každého kultúrneho podmetu prítomného na európskom kontinente.
Uvedomenie si skutočnosti, že európsky program zjednotenia celej Európy
nesie v sebe známky nestálosti, vnútornej protirečivosti a nel’udskosti48, je

44
Tu sa myslí predovšetkým na kultúrny vplyv západnej Európy a americkej kultúry,
ktorých „hodnoty” sú často v priamom rozpore z krest’anskými hodnotami. Nejde len o tento
axiologický rozpor, ale i o nerešpektovanie národnej identity, národných tradícií, ktoré sú
nerozlučne spojené s krest’anskými hodnotami, napriek tomu, že sa komunistický režim snažil
zničit’ tieto historické väzby a nahradit’ ich „novými dejinami národa”.
45
Por. CA 28. Toto rozhodnutie nesmie v rámci spravodlivosti a pokoja urobit’ západná
Európa alebo dokonca americká kultúra. Morálnu zodpovednost’ za toto rozhodnutie nesie
spoločnost’, ktorej integrálnou súčast’ou sú i krest’ania. V kultúrnej oblasti (okrem iných
oblastí) sú prítomné jednoznačné signály nespokojnosti západnej „demokratickej Európy”
s akýmikol’vek prejavmi slobodného a autonómneho rozhodovania sa o prioritách, stupniciach
hodnôt v oblasti kultúry ako aj v oblasti smerovania a rozvoja celej spoločnosti.
46
Zdá sa, že preferované fundamenty zjednotenia sú v rozpore s krest’anskými hodnotami
(pravdivého dobra), vyplývajúcimi z evanjelia, nakol’ko o krest’anskej kultúre a o krest’anských morálnych normách a hodnotách sa Európa v kultúre vôbec nezmieňuje, ba sa rozhodne
bráni akýmkol’vek diskusiám o tomto probléme.
47
Por. F. K a m p k a. Homo consumens w świecie wartości moralnych i społecznych.
W: Jan Paweł II. Centesimus annus. Tekst i komentarze. Lublin 1998 s. 314.
48
Por. P. P o u p a r d. Chrześcijaństwo i kultura w Europie. Przemówienie na otwarcie
sympozjum. W: Crześcijaństwo i kultura w Europie s. 6.
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morálnou povinnost’ou a zároveň šancou pre krest’anov prispiet’ k pravdivej
axiologickej orientácii kultúry. Nové ideológie materializmu, konzumizmu49
a rozličné formy antagonizmov svedčia o tom, že krest’anská kultúra stojí
pred výzvou, akou je Európa. Nakol’ko národné záujmy sú v Európe často
divergentné, objavuje sa tu jedinečná príležitost’ pre krest’anov50 prezentovat’ v spoločnosti spoločné krest’anské korene európskej kultúry.
Národnú kultúru je nutné vidiet’ v osobnej rovine, pretože táto kultúra nie
je procesom anonymnej produkcie, ale je ovocím tvorivej skupiny, ako skupiny osôb v ktorej sa odzrkadl’ujú interpersonálne vzt’ahy všetkých členov
národa51. Za kultúrou národa sa ukrýva konkrétne etické vedomie, morálne
hodnoty a zodpovednost’ rozhodovania, správania a konania. Tieto skutočnosti môžu a nemusia byt’ zhodné s objektívnym morálnym poriadkom, ale je
spásonosnou nutnost’ou, aby ich krest’ania v rámci svojho poslania brali do
úvahy.
Krest’ania teda stoja pre morálnou úlohou zosúladenia národného aspektu
kultúry s kulturálnym dialógom európskych národov, ktorý má smerovat’
k jednote pri zachovaní rozličnosti kultúrneho spektra, smerujúceho k dobrému človeku. Ak sa nejaká kultúra uzavrie sama do seba a ak prejavuje ten-

49

Konzumizmus je jav, ktorému celé učenie cirkvi venuje vel’kú pozornost’. Niektorí
autori ho chápu ako mentálny omyl, ktorý nemá nič spoločné s politicko-hospodárskym systémom alebo usporiadaním spoločnosti.
50
Jedným z prvých predpokladov riešenia tohto problému je poznanie vlastnej kultúrnej
a národnej histórie, ktoré umožní dialóg s inými kultúrnymi a vedeckými subjektmi. Tento
dialóg môže byt’ spôsobom ako odstránit’ kultúrny relativizmus a skepticizmus prítomný
v európskej kultúre, ktorú (relativizmus a skepticizmus) takto nasmerováva k smrti duchovnej
duše a k smrti samotnej európskej kultúry, ktorej však možno predíst’ živou prítomnost’ou
Boha v kultúre. Sprítomnenie Boha v tejto oblasti umožní opät’ položit’ morálny krest’anský
fundament, na ktorom bude možné rozvíjat’ európsku kultúru ako celok v jej bohatej kultúrnoteritoriálnej rozmanitosti, spôsobenej individuálnym pochopením a prijatím krest’anstva rozličnými európskymi národmi. Krest’anský rozmer v kultúre súčasne označuje úctu voči každému
subjektu v tejto oblasti. Z tohto dôvodu je poslaním krest’anov v tejto oblasti viest’ človeka
k transcendentnu, učit’ ho opätovne kráčat’ cestou, ktorá vedie k poznávaniu Stvoritel’a
a pritom múdro využívat’ najlepšie poznatky moderných vied vo svetle zdravého rozumu, ktorý
je darom od Stvoritel’a. Prítomný moment histórie spásy, čiže kairos, si vyžaduje návrat
človeka k Bohu cestou kultúrneho obrátenia človeka od sveta matérie, ktorý alienuje dialóg
s Bohom a následne i s druhým človekom. Ideál, ku ktorému sa smeruje v poslaní krest’anov,
je dobrý človek, ktorý vyjadruje dialogický rozmer človeka primárne k Bohu a následne
k druhému človeku. Takto možno spojit’ kultúru s morálnou normou danou Bohom a zároveň
je možné nadviazat’ dialóg so spoločnost’ou, v ktorej človek žije.
51
Por. H. S k o r o w s k i. Naród jako kategoria aksjologiczna. W: Vivere in Christo.
Chrześcijański horyzont moralności. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 1996 s. 263.
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dencie zotrvávania na zastaraných zvykoch alebo prejavuje tendencie odmietania kultúrnej výmeny a konfrontácie s pravdou o človeku, tak jej jednoznačne
hrozí úpadok52.

V. VYBRANÉ ASPEKTY POSLANIA KREST’ANOV

V tejto súvislosti krest’ania nesmú zanedbat’ náboženské a transcendentné
aspekty kultúry, ktoré vyjadrujú jadro krest’anských očist’ujúcich hodnôt
v kultúre národov. Totiž, osou každej kultúry je postoj človeka k najvyššiemu
tajomstvu: tajomstvu Boha53, kde toto tajomstvo tvorí obsah a prameň
krest’anských hodnôt. Poslanie krest’anov v tejto oblasti kultúry spočíva
v sprítomnení tajomstva Boha v národnej i v európskej kultúre, čím sa obohatí každý človek a spoločnost’, čerpajúc z kultúrneho axiologického pokladu
krest’anstva.
Človek, ktorý je povolaný k dobru, k čomu majú aktívne smerovat’
krest’ania v oblasti kultúry, má byt’ začlenený do transcendentného aspektu
krest’anskej kultúry, ktorý sa realizuje a vyjadruje v interpersonálnom vzt’ahu
k Bohu. Poslanie krest’anov je prejavom najvyššej morálnosti i kultúry v personalistickom a biblickom duchu, čiže je to kultúra, ktorá je vnútornou kultúrou krest’anského ducha a teda kultúrou lásky, ktorá pramení v Bohu54.
Táto láska je vyjadrením transcendentnej dimenzie krest’anskej kultúry, od
ktorého sa odvíja jej axiologický obsah. Tento morálny, krest’anský a axiologický postoj je v podstate biblickým postojom vyjadrujúcim obsah evanjelia
smerom ku spoločnosti a svetu55.
V poslaní krest’anov v kultúre ide o zodpovednú prezentáciu krest’anskej
morálnosti, ktorá je ponukou pre človeka a spoločnost’ k slobodnému nasledovaniu pravých hodnôt, pretože len pravé hodnoty môžu zdokonal’ovat’
(smerom k dobrému človekovi) osobu človeka a to realizáciou jej prirodze-

52

Por. CA 50.
Por. tamtiež 24.
54
Por. 1 Jn 4, 7.
55
Je morálnym poslaním krest’anov opät’ objavit’ a prezentovat’ v spoločnosti objektívny
poriadok hodnôt i prirodzenú autonómiu pozemských realít a vyjst’ zo starých antagonistických
postojov krest’anstva voči prítomnej realite a priniest’ súlad medzi kultúrno-vedecký rozvoj
a vieru, ktorá obsahuje axiologickú orientáciu krest’anskej kultúry. Toto však nemožno realizovat’ formou nátlaku alebo ideologickej propagandy, ale výlučne postojom krest’anskej lásky,
ktorá je ponukou, rešpektujúcou slobodu a dôstojnost’ každého človeka a národa.
53
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nosti56. V oblasti kultúry je krest’anská láska najvyššou hodnotou v teologickomorálnom zmysle, pretože v duchu lásky možno ponúknut’ konečnú
odpoveď súvisiacu s l’udskou osobou v kontexte jej dočasnej i nadčasovej
existencie a finality. Túto úlohu krest’ania môžu realizovat’ len v duchu
evanjeliovej otvorenosti voči človeku a to v kontexte formácie človeka, ktorý
má smerovat’ k dobru.
Poslanie krest’anov spočíva v zosúladení súčasnej civilizácie s krest’anstvom a napomáhanie kultúrneho pokroku, ktorý nie je možný bez zodpovedajúcej permanentnej prípravy57 osoby človeka. Ide o široké pole pôsobnosti, v ktorom krest’ania majú formačne pôsobit’ s ciel’om obnovit’ seba
i spoločnost’, pretože kultúra má smerovat’ k celkovej58 (i k morálnej) dokonalosti človeka v kontexte objektívneho morálneho dobra.
Súčasná civilizácia je poznačená mnohými príznakmi, ktoré naznačujú
stratu lásky. V istom zmysle možno povedat’, že kultúrne myslenie človeka
je stále poznačené etikou Starého Testamentu, ktoré kritizoval Ježiš Kristus
ako nedostačujúce59. Krest’anské hodnoty prinášajú nový pojem milosrdnej
lásky60, ktorý je diametrálne odlišný od sekularizačných a výlučne ateistických konceptov, voluntaristicky redukujúcich lásku na niektorú z jej rovín
realizácie. Krest’ania sú v kultúre povolaní ohlasovat’ Božie milosrdenstvo
v kontexte bohatstva Zjavenia61, ktoré prináša nový horizont života človekovi. Špecificky krest’anský koncept zdôrazňuje aspekt lásky, ktorá je fundamentom interpersonálnych vzt’ahov v kontexte transcendentného Dobra.
Krest’anská láska sa vzt’ahuje na dynamiku samourčenia osoby, na osobnú

56

Por. FR 25.
Por. GS 62.
58
Teda krest’ania vo svojom morálnom poslaní majú zohl’adňovat’ kultúru ako integrálnu
čast’ celku, ktorým je l’udský život v jeho individuálnom a spoločenskom rozmere, kde sa
jednotlivec formuje pod kultúrnym vplyvom a kultúra sa utvára skrze každého jednotlivca
smerom k ideálu dobrého človeka. To poukazuje na morálnu zodpovednost’ krest’anov, pretože
kultúra je súčast’ou života každého človeka a jednou z jej základných úloh je formácia
v duchu plnšieho stávania sa človeka dobrým človekom. Úlohou krest’anskej kultúry je, aby
človek viac „bol” a nie, aby iba viac „mal”. Podl’a teologickomorálnych princípov má človek
skrze kultúru viac „byt’” pre druhých a nie iba „byt” s druhými l’uďmi, čo si však od krest’anov vyžaduje konkrétne pozitívne skutky, vyjadrujúce úprimné úsilie vniest’ do kultúry
krest’anské hodnoty. Krest’ania v rámci svojej angažovanosti v oblasti kultúry majú kreovat’
konkrétne programy, ktoré budú obsahovat’ konkrétne propozície smerovania kultúrnej formácie
osoby v duchu stávania sa dobrým človekom.
59
Por. Mt 5, 38.
60
Por. Mt 5, 7.
61
DiM 13.
57
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zodpovednost’, na poznanie a motiváciu ako aj na transcendenciu osoby
v kontexte jej povolania a morálneho konania.
Krest’anský hodnotový systém spočíva na Božej milosrdnej láske, na
vnútornej premene srdca a na návrate človeka v duchu zmierenia ako aj na
pripravenosti človeka akceptovat’ utrpenie ako cestu kríža62. Táto láska
pretvára osobu človeka, ktorý sa obracia a navracia k Bohu i cestou utrpenia,
ktoré má zmysel pre jeho rozvoj a smerovanie k väčšej dokonalosti. Tieto
biblické elementy krest’anského hodnotového systému sú krest’anskou cestou
realizácie biblickej morálnosti v duchu agapé. Krest’ania sú povolaní realizovat’ nové právo lásky, ktoré priniesol Kristus, a tak naplnit’ kultúru dobrom,
ktoré je schopné postupne zmenit’ kultúrne myslenie i konanie človeka. Toto
biblické axiologické posolstvo sú krest’ania poslaní sprítomnit’ špecifickým
jazykom kultúry (a vedy63), pričom toto poslanie je najväčšou kultúrnou
výzvou na začiatku tertio millennio.
Aby mohli byt’ krest’anské hodnoty reálne a účinne prítomné v oblasti
vedy a kultúry je zo strany krest’anov nevyhnutnost’ou, aby v dobe globálnej
informačnej techniky realizovali svoje morálne poslanie aj skrze spoločenské
komunikatívne prostriedky, ktoré môžu sprítomnit’ krest’anské hodnoty a Krista v bežnom živote človeka a spoločnosti64. Cirkev a krest’ania nemôžu
62
Por. I. M r o c z k o w s k i. Non-violance i cywilizacja miłości. W: Miłość w postawie
ludzkiej. Red. W. Słomka. Lublin 1993 s. 304-306.
63
Krest’anské morálne hodnoty, ktoré sú zakotvené v transcendentnom fundamente, majú
krest’ania sprítomnit’ v kultúre špecifickou formou na katolíckych univerzitách, ktoré vyvíjajú
vel’ké úsilie v starostlivosti o kultúru. Tieto inštitúcie sa majú stat’ prameňom krest’anskej
múdrosti, ktorá ponúka špecificky krest’anské hodnoty vedúce kultúru k afirmácii lásky ako
najpodstatnejšieho princípu realizácie dobra. V tomto úsilí sa smeruje k tomu, aby sa verejná,
stabilná a univerzálna prítomnost’ krest’anského myslenia rozšírila na všetko úsilie o vyšší
kultúrny život človeka a spoločnosti v kontexte dobrého človeka. Krest’ania sa zúčastňujú na
prezentácii krest’anských hodnôt i na univerzitách tým, že katolícke univerzity sa zodpovedne
budú venovat’ hl’adaniu pravdy a tak napomáhat’ rozvoj dôstojnosti človeka a dobra v ňom.
Nejde výlučne o vedecké pôsobenie, ale i o dialóg krest’anstva a krest’anských hodnôt s kultúrou, kde sa majú rozvíjat’ kultúrne tradície a identita človeka. Kultúrne patrimónium krest’anstva sa včleňuje do kultúrneho dedičstva národov a formou axiologickej komunikácie napomáha
rešpektovaniu tradícií a hodnôt, ktoré majú univerzálny význam.
64
Táto angažovanost’ krest’anov je neodňatel’ným právom a morálnou povinnost’ou,
ktorej majú zadost’učinit’ primeranými prostriedkami, ktoré ponúkajú televízia, video, internet,
rozhlas, tlač ako aj formačný, vzdelávací a výskumný proces. Poslanie krest’anov sa má
realizovat’ nielen v špecificky katolíckych mediálnych prostriedkoch, ale i v štátnych a komerčných prostriedkoch interpersonálnej komunikácie. Poslaním krest’anov v oblasti šírenia
krest’anských hodnôt v kultúre je pochopit’, že prostriedky spoločenskej komunikácie majú
byt’ premostením medzi vierou (a z nej vyplývajúcou morálnost’ou) a kultúrou, aby sa lepšie
zvýraznilo, že kultúra je špecifickým spôsobom existencie a života človeka, ktorý sa má stat’
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zrezignovat’ z depositum morale fidei, ba nemôžu ani mlčat’ vo vzt’ahu
k premenám v živote človeka a spoločnosti65. Krest’ania sú povolaní k tomu
aby boli iniciátormi dialógu, dotýkajúceho sa morálnosti človeka66, ktorá je
v prostriedkoch komunikácie často orientovaná proti prirodzenému a objektívnemu morálnemu poriadku.
Zoznam skratiek použitých dokumentov Magistéria:
DiM – Dives in misericordia. Encyklika Jána Pavla II. Rím 1981.
CA – Centesimus annus. Encyklika Jána Pavla II. Trnava 1992.
FR – Fides et ratio. Encyklika Jána Pavla II. Bratislava 1998.
GS – Gaudium et spes. Pastorálna konštitúcia Druhého vatikánskeho koncilu o Cirkvi
v súčasnom svete. In: Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu. I. Trnava 1993.
KKC – Katechizmus Katolíckej Cirkvi. Trnava 1998.
RM – Redemptoris missio. Encyklika Jána Pavla II. Praha 1994.
SRS – Sollicitudo rei socialis. Encyklika Jána Pavla II. Trnava 1997.

WYBRANE ASPEKTY POSŁANNICTWA CHRZEŚCIJAN
W DZIEDZINIE KULTURY W TRZECIM TYSIACLECIU
˛

S t r e s z c z e n i e
Nowe formy kulturowe, z których wynikaja˛ nowe sposoby rozumowania i poste˛ powania
moralnego, rodza˛ pytanie o nowe drogi, po jakich be˛ dzie kroczyć doskonalenie oraz szerzenie
kultury. Czasy współczesne sa˛ nacechowane znamionami czegoś dramatycznego, ponieważ
rozdźwie˛ k pomie˛ dzy Ewangelia˛ i kultura˛ jest niewatpliwie
˛
dramatem moralnym obecnej epoki
historycznej. Niektórzy zaczynaja˛ sobie uświadamiać, choć tylko cze˛ ściowo, istote˛ tego drama-

dobrým človekom. Krest’anská viera a krest’anské hodnoty takto napĺňajú kultúru transcendentným rozmerom l’udskej existencie, čím napomáhajú rozvoju dobra a morálnosti v človeku.
Obsah posolstva krest’anov odovzdávaný v spoločenských komunikatívnych prostriedkoch je
zodpovednou účast’ou jednotlivých krest’anov v budovaní civilizácie krest’anskej morálnosti,
ktorá odmieta redukcionistickú deformáciu obrazu človeka v masmédiách.
65
N. L o b k o w i c z. Chrześcijaństwo i kultura w Europie. W: Chrześcijaństwo i kultura w Europie. Pamie˛ ć, świadomość, program s. 219.
66
Krest’anský axiologický systém v sebe obsahuje rozmer dialógu s človekom z dôvodu
prirodzenej otvorenosti lásky, ktorá tvorí jadro krest’anských hodnôt, ktoré majú byt’ realizované v kultúre. Pred krest’anmi je morálna úloha obnovy krest’anského vzdelania v oblasti
kultúry. Krest’ania sú teda povolaní zjavit’ transcendentnú duchovnú realitu obsahujúcu
krest’anskú axiologickú orientáciu a interpretáciu sveta a dobrého človeka.
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tu duchowego. Aktywność społeczna w dziedzinie kultury jest jednak cze˛ sto ukierunkowana
na tworzenie globalnego uniformizmu w kulturze, co dzieje sie˛ za pomoca˛ środków masowego
przekazu i tym samym uniemożliwia sie˛ rozwój osoby ludzkiej oraz narodu. Właśnie kulturowa
tożsamość narodowa, która umożliwia prowadzenie wzbogacajacego
˛
dialogu z innymi narodami,
jest w sposób wyrafinowany uciskana poprzez różne działania w wymiarze polityki, gospodarki
czy systemu prawa.
Posłannictwo chrześcijan w dziedzinie kultury w trzecim tysiacleciu
˛
jest uwarunkowane
odpowiedzialnym rozróżnianiem oraz poznaniem w kairologicznym kontekście znaków czasu.
W signa temporis obecne jest wezwanie moralne adresowane do chrześcijan, by swoje zaangażowanie skupiali wokół osoby ludzkiej, która jest podmiotem, centrum oraz droga˛ kultury
w kontekście integralnej formacji i rozwoju wzniosłej godności osobowej posiadajacej
˛
także
charakter transcendentalny. Posłannictwo chrześcijan, majace
˛ charakter wolnej odpowiedzi
człowieka na wezwanie moralne, jest w sposób immanentny złaczone
˛
z moralnościa,
˛ która
przejawia sie˛ poprzez kulture˛ oraz która powinna być w zgodzie z chrześcijańska˛ koncepcja˛
aksjologiczna˛ głoszac
˛ a˛ dażenie
˛
człowieka do dobra. Uobecnienie Boga w tej dziedzinie umożliwi ponownie położenie moralnego fundamentu o charakterze chrześcijańskim, na którym be˛ dzie
można budować kulture˛ europejska˛ jako jedność w jej bogatej różnorodności kulturowo-terytorialnej, która jest wynikiem indywidualnego zrozumienia i przyje˛ cia chrześcijaństwa przez
różne narody Europy. Chrześcijański wymiar w kulturze obecnie oznacza tyle co szacunek do
każdego podmiotu w tej dziedzinie. Komunikacja mie˛ dzyosobowa w obszarze kultury powinna
prowadzić do rzeczywistego i pożytecznego dialogu pomie˛ dzy różnymi grupami i narodami lub
też jednostkami w kontekście rzeczywistego celu formacji, którym jest dobry człowiek. Odnowiona kultura chrześcijańska może pomóc przy zwalczaniu obecnych problemów właśnie dzie˛ ki
głe˛ bokiej wie˛ zi wewne˛ trznej, która w chrześcijaństwie łaczy
˛
narody europejskie. Dialog wielokulturowy, be˛ dacy
˛ przejawem szacunku wobec tożsamości kulturowej każdego podmiotu, jest
droga˛ dażenia
˛
do Dobra najwyższego w doczesnej i ponadczasowej dymensji życia kulturowego
osoby ludzkiej, której pochodzenie jest cze˛ ściowo zakorzenione także w kulturowym patrymonium narodu. Chrześcijanie zatem w swoim posłannictwie moralnym powinni mieć na uwadze
kulture˛ jako integralna˛ cze˛ ść całości, która˛ jest życie ludzkie w jego wymiarze indywidualnym
i społecznym, gdzie jest jednostka formowana dzie˛ ki wpływowi kultury, przy czym kultura
tworzona jest poprzez każda˛ jednostke˛ w kierunku ewangelicznego ideału dobrego człowieka.
Wybrane aspekty zaangażowania chrześcijan skupiaja˛ sie˛ wokół niektórych fundamentalnych
predyspozycji i wymiarów zadośćuczynienia posłannictwu chrześcijan wynikajacemu
˛
z życiowej
postawy wiary, która uzdalnia człowieka do tego, by być dobrym.

Słowa kluczowe: posłannictwo chrześcijan, aktywność społeczna, kultura, komunikacja mie˛ dzyosobowa.
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OBRONA KLAUZULI SUMIENIA
W KONTEKŚCIE WSPÓŁCZESNYCH TENDENCJI
PRZECIWNYCH ŻYCIU
Współcześnie akcentuje sie˛ podmiotowość każdego obywatela i wynikajace
˛
z niej prawo do samostanowienia. W różnego typu dokumentach podkreśla
sie˛ wolność sumienia człowieka; czynia˛ to zarówno dokumenty świeckie, np.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka1, współczesne konstytucje, np. Konstytucja RP2, a także źródła kościelne, np. Soborowa Deklaracja o wolności
religijnej3 czy też encyklika Jana XXIII Pacem in terris4. Równocześnie

Ks. dr hab. ANTONI BARTOSZEK − kierownik Zakładu Nauk o Rodzinie na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Ślaskiego;
˛
adres do korespondencji: ul. Jordana 18, 40-043
Katowice.
1
Pierwsza cze˛ ść art. 18. brzmi: „Każdy człowiek ma prawo do wolności myśli, sumienia
i wyznania”.
2
Pierwszy punkt art. 53. brzmi: „Każdemu zapewnia sie˛ wolność sumienia i religii”.
3
„Nakazy prawa Bożego człowiek poznaje i uznaje za pośrednictwem swego sumienia,
za którym obowiazany
˛
jest iść wiernie we wszystkich swoich działaniach, by dojść do Boga,
swojego celu. Nie powinien być wie˛ c przymuszany do działania wbrew sumieniu, ani nie
powinien też spotykać sie˛ z przeszkodami, gdy działa zgodnie ze swoim sumieniem, zwłaszcza
w sprawach religijnych” (DWR 3).
4
„Do praw człowieka zalicza sie˛ również możność oddawania czci Bogu zgodnie z wymaganiem własnego prawego sumienia oraz wyznawania religii prywatnie i publicznie” (PT 14).
Choć Papież akcentuje prawo do wolnego oddawania czci Bogu, jednak można w tym prawie
zmieścić także prawo do życia moralnego według norm wypływajacych
˛
z wiary. W dalszej
cze˛ ści wypowiedzi przywołuje wprost słowa Leona XIII z jego encykliki Libertas preastantissimum: „Ta prawdziwa i godna dzieci Bożych wolność, która najlepiej strzeże godności ludzkiej
osoby, przewyższa wszelka˛ siłe˛ i bezprawie. Jej też zawsze Kościół pragnał
˛ i ja˛ szczególnie
miłował. Takiej wolności domagali sie˛ zawsze dla siebie Apostołowie, sławili w swych pismach apologeci, a wielka liczba Me˛ czenników uświe˛ ciła ja˛ swoja˛ krwia”
˛ (PT 14). Zarówno
do encykliki Leona XIII, jak i do powiazania
˛
wolności sumienia z zagadnieniami me˛ czeństwa
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daży
˛ sie˛ dziś do ustanowienia precyzyjnego porzadku
˛
prawnego umożliwiaja˛
cego współżycie mie˛ dzyludzkie w różnego typu społecznościach, szczególnie
we wspólnotach państwowych. Zasadniczo dominuje tendencja do pozytywizmu prawnego, czyli do w miare˛ pełnego opisania rzeczywistości za pomoca˛ prawa stanowionego, be˛ dacego
˛
wynikiem umowy społecznej. Trend ten
dystansuje sie˛ generalnie od koncepcji prawa naturalnego, które z racji
swoich aspektów teologicznych jawi sie˛ jako trudne do poznania oraz
zdefiniowania5.
W kontekście pozytywizmu prawnego pojawiaja˛ sie˛ jednak ustawy, które
przywołuja˛ tzw. klauzule˛ sumienia; jest to szczególna i wyjatkowa
˛
regulacja
prawna umożliwiajaca
˛ danemu obywatelowi powstrzymanie sie˛ od wykonania
działań, do których zobowiazuje
˛
go prawo, a które, w przekonaniu danej
osoby, niezgodne sa˛ z jej sumieniem. Najbardziej znana w polskim prawodawstwie klauzula sumienia zawarta jest w Ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty6. Współcześnie dyskutuje sie˛ także o klauzuli sumienia
w ustawie medialnej. Klauzula sumienia wyste˛ puje również w Ustawie o zawodzie piele˛ gniarki i położnej7.
Z jednej strony obecność klauzuli sumienia wydaje sie˛ czymś oczywistym,
bo zapewniajacym
˛
wolność sumienia obywatela, z drugiej jednak – pojawiaja˛
sie˛ tendencje do prawnego zawe˛ żania jej, np. poprzez nakładanie na obywatela przywołujacego
˛
klauzule˛ sumienia obowiazku
˛
wskazania innej osoby czy
też instytucji, która wykonałaby dane zadanie czy też świadczenie. Pojawiaja˛
sie˛ też tendencje do zniesienia klauzuli sumienia, np. w kontekście problematyki aborcji. Trendy te wpisuja˛ sie˛ w dażenia
˛
pewnych środowisk do określenia i uznania prawa kobiety do aborcji8.
przyjdzie jeszcze powrócić.
5
Niektóre współczesne zarzuty wobec prawa naturalnego przedstawia najnowszy dokument
Mie˛ dzynarodowej Komisji Teologicznej W poszukiwaniu uniwersalnej etyki. Nowe spojrzenie
na prawo naturalne (2009) nr 10. (Internazionale Teologica Commissione. Alla Ricerca di universale un’etica: Nouvo sguardo sulla naturale legge. http://www.vatican. va/roman_curia/
congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20090520_legge-naturale_it.html − 14.
05.2010)
6
Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dn. 5.12.1996. Dz. U. nr 220, poz. 1600
ze zmianami, art. 39.
7
Ustawa o zawodzie piele˛ gniarki i położnej z dn. 5.07.1996. Dz. U. nr 253, poz. 2131
ze zmianami, art. 23.
8
14.10.2008 wpłynał
˛ do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy opracowany przez
C. Hägg projekt rezolucji ograniczajacej
˛
wolność lekarzy do odmowy dokonywania aborcji.
Tytuł dokumentu brzmi Doste˛ p kobiet do opieki zdrowotnej: problem nieuregulowania prawnego sprzeciwu na podstawie klauzuli sumienia. Dokument przedstawia dwie tezy: 1) aborcja ma
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W takim kontekście społecznym trzeba na nowo stanać
˛ w obronie klauzuli
sumienia, której fundamentem jest prawo do sprzeciwu sumienia. Potwierdzenie istnienia prawa do sprzeciwu, a także dylematy zwiazane
˛
z powoływaniem
sie˛ na klauzule˛ sumienia stanowia˛ zasadniczy temat niniejszych rozważań.
Analizy be˛ da˛ tutaj prowadzone zarówno na płaszczyźnie filozoficznej-etycznej
oraz teologicznomoralnej. Przede wszystkim be˛ dzie mowa o klauzuli sumienia
obecnej w Ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, a także w Polskim
Kodeksie Etyki Lekarskiej. Zostanie też wspomniana klauzula sumienia zawarta w Ustawie o zawodzie piele˛ gniarki i położnej. Obrona klauzuli sumienia
be˛ dzie zatem dotyczyć zasadniczo zawodów medycznych.

I. UZASADNIENIE PRAWA DO SPRZECIWU SUMIENIA

Człowiek, jako istota społeczna, jest powołany do życia we wspólnocie
osób. Uczestniczy w życiu wspólnoty poprzez to, że żyje „wspólnie z innymi”9. Ta naturalna otwartość człowieka na drugiego prowadzi do tworzenia
wzajemnych relacji solidarności, których celem jest umacnianie dobra każdego, a zarazem wszystkich członków danej społeczności. Postawa solidarności
prowadzi do wchodzenia w różnego rodzaju współdziałania oraz współprace˛
w celu osiagnie
˛ ˛ cia dobra, którego nie byłby w stanie zrealizować pojedynczy
10
człowiek . Równocześnie jednak z zasada˛ solidarności jest ściśle zwiazana
˛
być prawem człowieka; 2) propozycja ograniczenia możliwości odmowy dokonania aborcji
przez lekarzy lub instytucje z powodów religijnych (www.eclj.org/PDF/Motion_for_resolution).
Dalsze prace nad projektem podje˛ to w listopadzie 2009 r. (www.lifesitenews.com/ldn/2009/nov/
09112307.html). Z kolei w czasie kampanii prezydenckiej B. Obama obiecywał, że pierwsza˛
rzecza,
˛ jaka˛ zrobi jako prezydent, be˛ dzie podpisanie ustawy o wolności wyboru (Freedom of
Choice Act FOCA). Według specjalistów FOCA byłaby najbardziej proaborcyjnym aktem
prawnym w historii USA. Projekt ustawy zakładał, że każda kobieta ma „fundamentalne prawo” do aborcji, a władze federalne i stanowe nie moga˛ odmówić realizacji tego prawa; w ten
sposób projekt ustawy odrzuca wszelkie ograniczenia dotyczace
˛ klauzuli sumienia w stosunku
do lekarzy i pracowników służby zdrowia (http://ekai.pl/wydarzenia/swiat/x17736/usa-lat-legalizacji-aborcji-na-zyczenie/ 14.05.2010). Wraz z podje˛ ciem prezydentury Obama zmodyfikował
jednak swoje stanowisko; nie zrealizował do tej pory obietnic przedwyborczych. Na stronie
internetowej Episkopatu Amerykańskiego zamieszczone jest stanowisko kard. Francisa George’a, który chwali prezydenta Obame˛ za złożona˛ 17 maja 2009 r. obietnice˛ popierania klauzuli
sumienia (www.usccb.org/comm/archives/2009/09-116.shtml − 14.05.2010).
9
K. W o j t y ł a. Osoba i czyn. Lublin 19943 s. 309-311.
10
„Solidarność oznacza stała˛ gotowość do przyjmowania i realizowania takiej cze˛ ści, jaka
każdemu przypada w udziale z tej racji, że jest członkiem określonej wspólnoty. […] Szczególne wyczucie potrzeb wspólnoty, które jest właściwe postawie solidarności, sprawia, że ponad
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zasada sprzeciwu, która strzeże wolności danego podmiotu. Granica˛ bowiem
współpracy jednego człowieka z drugim jest współudział w złu. Nikt nie
może przymuszać innego człowieka do współpracy w działaniu sprzecznym
z prawda˛ odkrywana˛ w sumieniu. W kontekście niebezpieczeństwa przymusu
wyraźnie uwidacznia sie˛ prawo do sprzeciwu. Każdy ma prawo taki sprzeciw
wyrazić. Równocześnie jednak należy podkreślić, iż sprzeciw winien mieć
charakter konstruktywny, tzn. powinien wskazywać na rozwiazania
˛
alternatywne i przez to służyć dobru wspólnemu11.
Współistnienie postawy solidarności oraz postawy sprzeciwu dotyczy nie
tylko relacji pomie˛ dzy pojedynczymi osobami, ale także odnosi sie˛ do współpracy mie˛ dzy różnego typu wspólnotami. Szczególna jest tutaj zależność
mie˛ dzy państwem, z ustanowionym prawem cywilnym, a wspólnotami niższego rze˛ du czy też pojedynczymi obywatelami obdarzonymi własnymi sumieniami. W cywilizacji zachodniej wypracowano przez wieki niezwykle cenna˛
doktryne˛ , według której człowiek zobowiazany
˛
jest poste˛ pować zgodnie
z własnym sumieniem. Rozwój tej doktryny zwiazany
˛
był z procesem coraz
bardziej pogłe˛ bionego rozumienia prawa naturalnego, które traktowano jako
pierwotne wobec prawa stanowionego.
Z tak rozumianej zależności mie˛ dzy prawem naturalnym, którego podstawowym przejawem było ludzkie sumienie, a prawem stanowionym, zdawali
sobie już starożytni Grecy, czego dowodzi zachowanie bohaterki dramatu
Sofoklesa Antygona, która okazała cywilne nieposłuszeństwo wobec zakazu
królewskiego. Intuicje obecne w starożytnym świecie greckim zostały pogłe˛ bione i rozwinie˛ te przez myśl chrześcijańska,
˛ a szczególnie przez św. Tomasza z Akwinu, który stwierdził, że o tyle prawo ludzkie ma istotne znamiona
prawa, o ile jest zgodne z prawym rozumem. […] O ile zaś nie jest zgodne
z rozumem, nazywa sie˛ prawem niegodziwym. W takim bowiem przypadku
nie ma istotnych przymiotów prawa, ale jest raczej jakaś
˛ forma˛ przemocy12.
Na doktryne˛ te˛ chrześcijanie znajdowali i nadal znajduja˛ liczne uzasadnienia w Piśmie św. Warto tutaj przywołać zachowanie żydowskich położnych,
wszelka˛ czastkowość
˛
czy partykularyzm zaznacza sie˛ w niej rys pewnej komplementarności:
gotowość dopełnienia tym czynem, który spełniam, tego, co wypełniaja˛ inni we wspólnocie”.
Tamże s. 323 n.
11
„Chodzi o taka˛ strukture˛ wspólnot, o taki ich ustrój, aby sprzeciw, który wyrasta na
gruncie zasadniczej solidarności, mógł w ich obre˛ bie nie tylko sie˛ wyrazić, ale aby mógł
spełniać swoja˛ funkcje˛ dla dobra wspólnoty. Aby mógł stawać sie˛ konstruktywny. Wspólnota
ludzka wtedy posiada prawidłowa˛ strukture˛ , kiedy słuszny sprzeciw nie tylko ma w niej prawo
obywatelstwa, ale także taka˛ skuteczność, jakiej domaga sie˛ dobro wspólne”. Tamże s. 325.
12
Por. S. Th. I-II, q. 93, a. 3.
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które sprzeciwiły sie˛ faraonowi nakazujacemu
˛
zabijać wszystkie nowo narodzone dzieci płci me˛ skiej (Wj 1, 17), a także przykłady licznych bohaterów
pragnacych
˛
pozostać wiernymi prawu Bożemu, nawet w obliczu prześladowań
ze strony tych, którzy stanowiac
˛ przepisy niezgodne z prawem Bożym domagali sie˛ ich przestrzegania. Wystarczy przypomnieć tutaj opisy z Ksie˛ gi Daniela czy z Ksiag
˛ Machabejskich. Z kolei w Nowym Testamencie klasyczna˛
w tym wzgle˛ dzie jest wypowiedź apostołów o tym, że „trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5, 28).
Także nauczanie Kościoła przypomina z jednej strony o pierwszeństwie
prawa naturalnego wobec prawa stanowionego, z drugiej – o sprzeciwie sumienia. Jeśli chodzi o pierwsze zagadnienie, to charakterystyczna jest wypowiedź Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae: „podstawa˛ niezbywalnych i nienaruszalnych praw osoby ludzkiej nie moga˛ być tymczasowe
i zmienne «wie˛ kszości» opinii publicznej, ale wyłacznie
˛
uznanie obiektywnego prawa moralnego, które jako «prawo naturalne», wpisane w serce człowieka jest normatywnym punktem odniesienia także dla prawa cywilnego” (EV
70). Jeśli chodzi o zagadnienie drugie, to warto przywołać stanowisko Leona
XIII, który w encyklice Libertas praestantissimum (1888) nauczał, iż należy
słuchać nie ludzi a Boga wtedy, gdy władze cywilne sprawuja˛ rzady
˛ niezgodne z prawem naturalnym13. Z kolei Jan Paweł II w naste˛ pujacy
˛ sposób pisał
o ustawach dopuszczajacych
˛
przerywanie ciaży
˛ lub eutanazje˛ : „ustawy te nie
tylko nie sa˛ w żaden sposób wiaż
˛ ace,
˛ ale stawiaja˛ człowieka wobec konkretnej powinności przeciwstawienia sie˛ im poprzez sprzeciw sumienia” (EV 73).
Obecny Papież przypomniał farmaceutom o prawie do sprzeciwu sumienia,
dzie˛ ki któremu moga˛ powstrzymać sie˛ od rozprowadzania preparatów o działaniu wczesnoporonnym lub eutanatycznym14.
Najnowszy dokument Mie˛ dzynarodowej Komisji Teologicznej dotyczacy
˛
prawa naturalnego stwierdza, iż w obliczu groźby nadużywania władzy i totalitaryzmu, która˛ ukrywa pozytywizm prawny, Kościół przypomina, że nie
obowiazuj
˛ a˛ w sumieniu te prawa cywilne, które sa˛ sprzeczne z prawem natu13

Stanowisko Leona XIII przywołuje dokument Mie˛ dzynarodowej Komisji Teologicznej
W poszukiwaniu uniwersalnej etyki. Nowe spojrzenie na prawo naturalne nr 34.
14
„W sferze moralnej wasza federacja winna zajać
˛ sie˛ kwestia˛ sprzeciwu sumienia, do
którego prawo należy przyznać waszej społeczności zawodowej; pozwoli wam to uniknać
˛
współudziału, bezpośredniego lub pośredniego, w dostarczaniu produktów pozwalajacych
˛
wprowadzać w życie decyzje jednoznacznie niemoralne, takie na przykład, jak aborcja czy
eutanazja”. B e n e d y k t XVI. Przem. Farmaceuta ma prawo do sprzeciwu sumienia. Do
uczestników mie˛ dzynarodowego kongresu farmaceutów katolickich. OsRomPol 28:2007 nr 12
s. 22.
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ralnym i domaga sie˛ uznania zarówno zastrzeżeń sumienia, jak również obowiazku
˛
nieposłuszeństwa prawu cywilnemu w imie˛ posłuszeństwa prawu
wyższemu. Dokument potwierdza, iż odniesienie do prawa naturalnego nie
tylko nie jest źródłem konformizmu, ale gwarantuje wolność osoby15.

II. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY Z KLAUZULA˛ SUMIENIA

Zwolennicy liberalizmu etycznego twierdza,
˛ iż ustawy dopuszczajace
˛ określone działania nikogo nie zmuszaja˛ do podejmowania tychże działań. Nie jest
to jednak określenie precyzyjne, gdyż prawa jednych rodza˛ obowiazki
˛ innych;
jeśli np. legalizuje sie˛ aborcje˛ czy eutanazje˛ , to określone osoby – lekarze,
piele˛ gniarki czy też urze˛ dnicy sa˛ przez prawo zobowiazywani
˛
do wykonania
określonych zadań. Właśnie z tych wzgle˛ dów konieczne jest przypominanie
o prawie do sprzeciwu sumienia. Trzeba tutaj przywołać polskie prawo. Art.
39 Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty stwierdza: „lekarz może
powstrzymać sie˛ od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego
sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiazek
˛
wskazać realne
możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji
medycznej. Lekarz wykonujacy
˛ swój zawód na podstawie stosunku pracy lub
w ramach służby ma ponadto obowiazek
˛
uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego”16.
Obecność klauzuli sumienia w ustawie jest czymś niezwykle cennym, ale
nie nowym. Znajdowała sie˛ ona w licznych lekarskich kodeksach deontolo-

15
Mie˛ dzynarodowa Komisja Teologiczna. W poszukiwaniu uniwersalnej etyki. Nowe
spojrzenie na prawo naturalne nr 35.
16
Art. 30 ustawy o zawodzie lekarza stanowi, iż „lekarz ma obowiazek
˛
udzielić pomocy
lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, cie˛ żkiego uszkodzenia ciała lub cie˛ żkiego rozstroju zdrowia oraz
w innych przypadkach nie cierpiacych
˛
zwłoki”. Dyskusje˛ nad tym artykułem przedstawia
J. Pawlikowski. Prawo do wyrażania sprzeciwu sumienia przez personel medyczny – problemy
etyczno-prawne. „Prawo i Medycyna” 11:2009 nr 3 s. 33-35. Przywołuje stanowisko A. Zolla,
który uważa, że jedynie bezpośrednie zagrożenie życia lub cie˛ żkiego uszczerbku na zdrowiu
(a nie tylko możliwość tego zagrożenia) moga˛ w hierarchii dóbr wyprzedzać indywidualna˛
wolność sumienia lekarza (por. s. 35). Trzeba już w tym miejscu zasygnalizować, iż w przypadku kobiety cie˛ żarnej rozróżnienie na bezpośrednie i niebezpośrednie zagrożenie życia
kobiety znane jest w etyce chrześcijańskiej i choć w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia
życia kobiety (np. ciaży
˛ pozamacicznej) rodza˛ dylematy moralne, jednak etyka chrześcijańska
przychodzi tutaj z propozycja˛ rozwiazań.
˛
Be˛ dzie jeszcze o tym mowa w dalszych analizach.
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gicznych aż po aktualnie obowiazuj
˛ acy
˛ Polski Kodeks Etyki Lekarskiej17.
O dalsza˛ obecność klauzuli sumienia winny zabiegać środowiska medyczne.
Pojawiaja˛ sie˛ bowiem, co zostało już powiedziane we wste˛ pie, tendencje do
jej zniesienia. Tendencje te wpisuja˛ sie˛ w przynajmniej dwa szersze trendy.
Pierwszy z nich dotyczy lansowania we współczesnych demokracjach tzw.
neutralności światopogladowej.
˛
Tendencje˛ te˛ prezentuje T. Biesaga, choć
z nia˛ sie˛ nie utożsamia: „lekarz ma być neutralny; ma sie˛ pozbyć swojego
świata wartości i sumienia; zwolennik klauzuli sumienia – przez jej stosowanie ujawnia, że to, co państwo ustanowiło jako legalne, może być i jest nielegalne; w ten sposób wyłamuje sie˛ z funkcji społecznej, jaka˛ wyznaczyło mu
państwo. Przyjmuje postawe˛ nieuzasadniona,
˛ irracjonalna˛ i szkodliwa˛ dla
liberalnego państwa; klauzula sumienia rozsadza ukryte dażenia
˛
państwa do
zatarcia różnic mie˛ dzy tym, co legalne, a tym, co moralne. Dlatego powinno
sie˛ ja˛ zepchnać
˛ na teren życia prywatnego. Nie należy jej stosować w życiu
publicznym; szczególnie odnosi sie˛ to do osób spełniajacych
˛
funkcje społeczne, które z tego powodu maja˛ być neutralne w swoich przekonaniach moralnych i religijnych”18. Le˛ k przed klauzula˛ sumienia wynika z tego, iż pośrednio wskazuje ona na obecność prawa naturalnego, od którego dystansuja˛ sie˛
pozytywiści prawni19.
17

Warto tu przywołać polskie Zasady obowiazków
˛
i praw lekarzy opracowane przez
Towarzystwo Warszawskie Lekarskie w 1884 r. Kodeks ten otwiera norma: „lekarz nie powinien bez słusznej przyczyny odmówić nikomu pomocy lekarskiej. Ocene˛ słuszności pozostawia
sie˛ sumieniu lekarza”. W USA prawo do odmowy pojawiło sie˛ w 1912 r. w Pryncypiach etyki
medycznej, be˛ dacych
˛
druga˛ nowela˛ Kodeksu etyki medycznej z 1847 r. opracowanego przez
Amerykańskie Towarzystwo Medyczne. Por. K. S z e w c z y k. Bioetyka. Medycyna na
granicach życia. Warszawa 2009 s. 29 n. Obecnie obowiazuj
˛ acy
˛ polski Kodeks etyki lekarskiej
został przyje˛ ty w 2003 r. na Nadzwyczajnym VII Krajowym Zjeździe lekarzy i stanowi trzecia˛
nowele˛ pierwotnej redakcji z 1991 r. (druga nowela – miała miejsce w 1993 r.). Klauzula
sumienia zawarta jest w pewnym sensie w dwóch artykułach, w art. 4 – „Dla wypełnienia
swoich zadań lekarz powinien zachować swobode˛ działań zawodowych, zgodnie ze swoim
sumieniem i współczesna˛ wiedza˛ medyczna”
˛ i w art. 7 – „W szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz może nie podjać
˛ sie˛ lub odstapić
˛
od leczenia chorego, z wyjatkiem
˛
przypadków
nie cierpiacych
˛
zwłoki. Nie podejmujac
˛ albo odste˛ pujac
˛ od leczenia lekarz winien wskazać
choremu inna˛ możliwość uzyskania pomocy lekarskiej”.
18
Elementy etyki lekarskiej. Kraków 2006 s. 85 n.
19
O negowaniu prawa naturalnego świadczy m.in. tego typu wypowiedź – „Nie jest
przecież możliwe utożsamianie terminu „sumienie lekarza” ze zbiorem norm zakazujacych
˛
lub
nakazujacych
˛
określone zachowanie w oparciu o uniwersalnie poje˛ te dobro lub zło. Dlatego
też nie można podzielać zdania, że sumienie lekarza stanowi jedno z kryteriów legalności jego
zachowania. Nie stanowi, bo ze swej istoty stanowić nie może. Sumienie to pewien mechanizm, a nie zespół norm”. K. P a w l i k o w s k a. Klauzula sumienia: rozważania prawno-moralne. http://prawoimedycyna.pl/index.php?str=artykul&id=176(14.05.2010). Podobne stano-
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Drugi trend, zreszta˛ powiazany
˛
z pierwszym, dotyczy przeakcentowania
autonomii pacjenta. Zbytnie podkreślanie autonomii pacjenta stanowi współczesne odreagowanie na panujacy
˛ przez długi czas układ paternalistyczny
w relacji lekarz−pacjent. Źródeł owego układu paternalistycznego poszukuje
sie˛ w samej Przysie˛ dze Hipokratesa20. Współcześnie podkreśla sie˛ , iż decydujaca
˛ w procesie leczenia jest autonomia pacjenta21.
Odpowiadajac
˛ na pierwsza˛ tendencje˛ należy stwierdzić, iż niemożliwa jest
neutralność światopogladowa
˛
ani lekarza, ani żadnego obywatela spełniajace˛
go określona˛ funkcje˛ społeczna.
˛ Każda bowiem osoba funkcjonuje w oparciu
o jakiś system wartości czy też światopoglad.
˛ Obecność klauzuli sumienia,
a przede wszystkim prawo do wyrażenia sprzeciwu zabezpiecza przed jaka˛
kolwiek forma˛ manipulacji ze strony władzy państwowej, która próbujac
˛ być
neutralna światopogladowo,
˛
może łatwo przerodzić sie˛ w jawny lub ukryty
totalitaryzm (por. CA 46, VS 101)22.
Analizujac
˛ druga˛ tendencje˛ trzeba powiedzieć, iż współczesne dowartościowanie podmiotowości pacjenta jest czymś słusznym, jednak jej przeakcentowanie prowadzi do uprzedmiotowienia samego lekarza, który staje sie˛ narze˛ dziem w re˛ ku pacjenta. Z kolei w sprzeciwie sumienia lekarza nie chodzi

wisko przywołuje J. Pawlikowski: „Nie jest […] możliwe utożsamienie terminu „sumienie lekarza” ze zbiorem norm zakazujacych
˛
lub nakazujacych
˛
określone zachowania w oparciu o uniwersalnie poje˛ te dobro lub zło, dlatego samo powołanie sie˛ na sumienie nie musi stanowić
o legalności jego zachowania”. Prawo do wyrażania sprzeciwu sumienia przez personel medyczny – problemy etyczno-prawne s. 34. Stanowisko to warto zestawić z tradycyjna˛ nauka˛ tomistyczna,
˛ wyróżniajac
˛ a˛ po pierwsze – sumienie aktualne, be˛ dace
˛ zastosowaniem prawa do konkretnego przypadku i które rzeczywiście można uznać jako forme˛ „mechanizmu” (funkcjonujacego
˛
w oparciu o sylogizm) i po drugie – sumienie habitualne (syndereze˛ ), czyli podstawowa˛
zasade˛ moralna˛ be˛ dac
˛ a˛ fundamentem dokonywania sadów
˛
przez sumienie aktualne. Por. VS 59;
E. C. M e r i n o, R. G. de H a r o. Teologia moralna fundamentalna. Tł. A. Liduchowska.
Kraków 2004 s. 332-337; T. Ś l i p k o. Zarys etyki ogólnej. Kraków 2002 s. 366-373.
20
Por. S z e w c z y k. Bioetyka s. 20 n.
21
O tendencji do absolutyzowania autonomii pacjenta pisze m.in. T. B i e s a g a.
Elementy etyki lekarskiej s. 68 n. Za szczególna˛ promocje˛ autonomii pacjenta (skadin
˛ ad
˛ słuszna)
˛ uznaje sie˛ dzieło T. Beauchampa oraz J. Childressa pt. Principles of biomedical ethics
opublikowane po raz pierwszy w 1979 r. (wydanie polskie: Zasady etyki medycznej. Warszawa
1996), w którym autorzy wskazali na cztery podstawowe zasady poste˛ powania w ramach etyki
lekarskiej; na pierwszym miejscu wymienili zasade˛ szacunku dla autonomii pacjenta, a naste˛ pnie zasady dobroczynienia, nieszkodzenia, sprawiedliwości. Por. B i e s a g a. Elementy etyki
lekarskiej s. 68.
22
„Medycyna oparta na prawie, a nie na sumieniu, może niezauważalnie stać sie˛ elementem działania systemu totalitarnego”. P a w l i k o w s k i. Prawo do wyrażania sprzeciwu
sumienia przez personel medyczny s. 41.
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o przekreślenie autonomii pacjenta, któremu lekarz nie może narzucać swojej
moralności23. Ostatecznie układ terapeutyczny to spotkanie dwóch podmiotów,
dwóch autonomii; i jak pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na proponowane
leczenie, tak lekarz ma prawo do sprzeciwu wobec żadań
˛
pacjenta24.
Nie umniejszajac
˛ wartości obecności klauzuli sumienia w ustawie o zawodzie lekarza, należy wskazać na istotny problem zwiazany
˛
z jej prawnym
kształtem, a mianowicie chodzi o obowiazek
˛
wskazania realnych możliwości
uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym zakładzie opieki
zdrowotnej. Dla niektórych etyków sprawa wydaje sie˛ oczywista i nie maja˛
zastrzeżeń do tego typu sformułowania. K. Szewczyk stwierdza w tym wzgle˛ dzie: „w przypadku niemożliwych do zaakceptowania przez biały personel
różnic mie˛ dzy ich światami wartości a dobrami moralnymi przyje˛ tymi przez
pacjentów, lekarze i piele˛ gniarki musza˛ czasowo porzucić role˛ opiekuna
i terapeuty i wejść w role˛ urze˛ dników. Rola urze˛ dnika polega na poinformowaniu pacjenta o miejscu systemu opieki zdrowotnej, w którym zostanie mu
udzielone dane świadczenie, skierowaniu do tego miejsca i upewnieniu sie˛ ,
czy świadczenie rzeczywiście be˛ dzie wykonane. W roli urze˛ dnika lekarz/pie˛ rodzace
˛ sie˛ tu pytanie o to, czy
le˛ gniarka musi być biurokrata”
˛ 25. Pomijajac
urze˛ dnik nie jest człowiekiem sumienia, należy stwierdzić, iż zalecenie tego
typu postawy prowadzi do rozdwojenia sumienia (czy wre˛ cz jego „schizofrenii”). Z etycznego punktu widzenia nie tylko nie należy realizować zła moralnego, ale także w nim współdziałać, o czym przypomniał Jan Paweł II
w encyklice Evangelium vitae: „stanowczy nakaz sumienia zabrania chrześcijanom, podobnie jak wszystkim ludziom dobrej woli, formalnego współudziału w praktykach, które zostały dopuszczone przez prawo państwowe, ale sa˛
sprzeczne z Prawem Bożym” (EV 74)26.
23
Por. T. B i e s a g a. Klauzula sumienia w etyce medycznej. „Medycyna Praktyczna”
2008 nr 12 s. 136.
24
„Nie powinna mieć […] miejsca sytuacja, w której autonomia pacjenta (prawo do
wykonania świadczenia) miałaby wie˛ ksze gwarancje prawne niż autonomia lekarza (odmowa
wykonania świadczenia). Tamże s. 41.
25
Bioetyka s. 227.
26
W tym miejscu należy przypomnieć, czym jest współudział formalny i materialny. Ten
drugi dotyczy działania samego w sobie moralnie dobrego, które zostanie przez inna˛ osobe˛
wykorzystane do złych celów. Zaś współudział formalny to świadomy udział w złym działaniu
drugiego człowieka. Por. A. D r o ż d ż. Wiara−nadzieja−miłość. Teologia moralna szczegółowa. Tarnów 1994 s. 125. Formy współudziału moga˛ być różne; człowiek ponosi odpowiedzialność za dokonanie zła moralnego przez innych, gdy w tym złu współdziała: uczestniczac
˛
w nim bezpośrednio lub pośrednio – nakazujac
˛ je, zlecajac,
˛ pochwalajac
˛ lub aprobujac;
˛ nie
wyjawiajac
˛ go lub nie przeszkadzajac
˛ mu, mimo że jest sie˛ do tego zobowiazanym,
˛
chroniac
˛
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Dalej Papież wyjaśnia: „takie współdziałanie ma miejsce wówczas, gdy
dokonany czyn – już to z samej natury, już to ze wzgle˛ du na określony kontekst kształtujacych
˛
go okoliczności – ma charakter bezpośredniego uczestnictwa w działaniu przeciwko niewinnemu życiu ludzkiemu albo też wyraża
poparcie dla niemoralnej intencji głównego sprawcy” (EV 74).
Wskazanie na innego lekarza wydaje sie˛ być bezpośrednim uczestnictwem
w działaniu przeciw życiu ludzkiemu. Problem odpowiedzialności moralnej
zawiera sie˛ bowiem w odpowiedzi na pytanie, czy można przewidzieć w sposób pewny lub prawdopodobny, że określone działanie zostanie źle wykorzystane; powinniśmy przecież czynić wszystko, co możliwe, aby nasze czyny
nie zostały wykorzystane do złego.
Z tego wynika, iż lekarz ma moralny obowiazek
˛
odmowy wskazania kogoś
innego. Jan Paweł II nauczał „odmowa współudziału w niesprawiedliwości
to nie tylko obowiazek
˛
moralny, ale także podstawowe ludzkie prawo. Gdyby
tak nie było, człowiek byłby zmuszony popełnić czyny z natury swojej uwłaczajace
˛ jego godności i w ten sposób jego wolność, której autentyczny sens
i cel polega na dażeniu
˛
do prawdy i dobra, zostałaby radykalnie naruszona”
(EV 74).
Sprawa komplikuje sie˛ , gdy na klauzule˛ sumienia powołuje sie˛ przełożony
jakiegoś oddziału medycznego. Jeśli bowiem klauzule˛ sumienia przywołuje
lekarz znajdujacy
˛ sie˛ u dołu hierarchii medycznej, to jeśli nie wskaże innego
lekarza, pacjent be˛ dzie sie˛ odwoływał do jego przełożonego. Czy przełożony
może powołać sie˛ na klauzule˛ sumienia? Odpowiedź brzmi: tak, przy czym
prawo stanowione nakazuje mu wskazać na innego lekarza, zaś prawo sprzeciwu sumienia mu tego zabrania. Czy rozwiazaniem
˛
dla przełożonego byłoby
wyznaczenie lekarza, o którym wie, iż nie ma dylematów moralnych i który
wyraźnie wyraża zgode˛ . I znów trzeba przywołać K. Szewczyka: „przypomne˛ ,
że klauzula sumienia, zgodnie z nazwa,
˛ pozwala w odmowie należnego
świadczenia odwołać sie˛ wyłacznie
˛
do instancji własnego sumienia. Ustawodawca nie przewidział czegoś w rodzaju «sumienia szpitala» czy innej instytucji systemu opieki zdrowotnej”27. W ten sposób autor wyraził dezaprobate˛
wobec faktu, iż w jednym ze szpitali istniał całkowity zakaz wykonywania
aborcji. I rzeczywiście autor słusznie zauważa, iż nie ma „sumienia szpitala”,

tych, którzy popełnili zło (por. RP 16; KKK 1868).
27
S z e w c z y k. Bioetyka s. 225. Zob. podobne sformułowanie K. Pawlikowskiej:
„zakład opieki zdrowotnej jako całość nie może złożyć deklaracji o niewykonaniu zabiegów
przerywania ciaży,
˛
gdyż jako jednostka organizacyjna nie posiada sumienia”. Klauzula sumienia: rozważania prawno-moralne.
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jednak sa˛ sumienia poszczególnych lekarzy, sumienia ordynatorów i wreszcie
sumienie dyrektora naczelnego; podobnie nie ma anonimowego zła społecznego, lecz zawsze jest to suma czynów pojedynczych osób28.
Wydaje sie˛ , iż w przypadkach, w których chodzi o życie człowieka, czyli
problem aborcji lub eutanazji, należy przyjać
˛ rozwiazanie
˛
tucjorystyczne,
czyli takie, w którym odrzuca sie˛ jakakolwiek
˛
watpliwość
˛
co do naruszenia
prawa moralnego29; oznacza to w praktyce odrzucenie jakiejkolwiek formy
współdziałania w zabijaniu życia. W tym miejscu rodzi sie˛ kolejny problem:
chodzi o anestezjologa znieczulajacego
˛
do zabiegu aborcji; na pewno jego
działanie jest współudziałem. Czy zatem anestezjolog odmawiajacy
˛ znieczulenia ma obowiazek
˛
niewskazywania anestezjologa gotowego znieczulić?
W tym bowiem przypadku mamy do czynienia z ewentualnym współdziałaniem ze współdziałajacym,
˛
a zatem mamy tu łańcuch trzech osób. Czy odległość mie˛ dzy pierwsza˛ a trzecia˛ nie jest na tyle duża, iż można mówić
o współudziale dalszym? Wydaje sie˛ , iż także tutaj należy przyjmować rozwiazanie
˛
tucjorystyczne30.

28

Szczególnie ważna w tym wzgle˛ dzie jest wypowiedź Jana Pawła II zawarta w adhortacji
apostolskiej Reconciliatio et paenitentia, w której przestrzega przed niewłaściwym rozumieniem
kategorii grzechu społecznego. Termin nie może prowadzić – pisze Papież – „do złagodzenia
lub prawie przekreślenia grzechu osobistego, dopuszczajac
˛ jedynie istnienie winy i odpowiedzialności społecznej”. Dalej Papież precyzuje „wypadki grzechu społecznego sa˛ jednocześnie
owocem, nagromadzeniem i zbiorem wielu grzechów osobistych. […] Prawdziwie odpowiedzialne sa˛ wie˛ c osoby” (RP 16). Na tej linii mieści sie˛ stwierdzenie J. Pawlikowskiego: „Dyskusyjna pod wzgle˛ dem etycznym jest także interpretacja, że zakład opieki zdrowotnej nie może
odmówić wykonania aborcji, ponieważ oznacza to, że dyrektor oddziału ginekologicznego
w sposób pośredni musi wziać
˛ udział w procedurze niezgodnej z jego sumieniem”. Prawo do
wyrażania sprzeciwu sumienia przez personel medyczny s. 38.
29
Tucjoryzm to jeden z systemów moralnych (obok laksyzmu, probabilizmu, ekwiprobabilizmu, probabilioryzmu oraz rygoryzmu), w którym zawsze należy przyjmować poglad
˛ przychylny wobec prawa, dzie˛ ki czemu unika sie˛ niebezpieczeństwa przekroczenia prawa. Por.
S. Th. P i n c k e a e r s. Źródła moralności chrześcijańskiej. Tł. A. Kuryś. Poznań 1994
s. 256.
30
Na omawiane wyżej przypadki, w których pojawia sie˛ problem współudziału w działaniu drugiego (wskazanie drugiego lekarza, dylematy przełożonych czy też anestezjologów),
warto spojrzeć w świetle prawnych rozwiazań
˛
przyje˛ tych w niektórych stanach USA, w których
broni sie˛ prawa pracowników służby zdrowia do odmowy w różnego typu współpracy w działaniu niezgodnym z sumieniem; chodzi tu na przykład o ustawodawstwo stanu Illinois, które
broni prawa do odmowy „przeprowadzenia, asystowania, doradzania, sugerowania, rekomendowania, skierowania lub uczestniczenia w jakiejkolwiek formie w świadczeniu, które jest niezgodne z sumieniem” („his or her refusal to perform, assist, counsel, suggest, recommend, refer
or participate in any way in any particular form of health care service which is contrary to the
conscience of such physician or health care personnel”). Na stronie internetowej http:// www.
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Warto zauważyć, iż klauzula sumienia inaczej jest sformułowana w Kodeksie Etyki Lekarskiej: „w szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz może
nie podjać
˛ sie˛ lub odstapić
˛
od leczenia chorego, z wyjatkiem
˛
przypadków nie
cierpiacych
˛
zwłoki. Nie podejmujac
˛ albo odste˛ pujac
˛ od leczenia lekarz winien
wskazać choremu inna˛ możliwość uzyskania pomocy lekarskiej”. Sformułowaniu temu zarzuca sie˛ , iż mowa jest o odstapieniu
˛
od leczenia, a nie o powstrzymaniu sie˛ od świadczenia zdrowotnego, co w opinii niektórych oznacza,
iż nie można powoływać sie˛ na klauzule˛ sumienia zawarta˛ w kodeksie w przypadku, np. odmowy wypisania środków antykoncepcyjnych; można natomiast
powołać sie˛ na przywołany wyżej art. 39 Ustawy o zawodzie lekarza…31.
Jednak należy podkreślić, iż sformułowanie kodeksowe wymagajace
˛ od lekarza
wskazania choremu „innej możliwości uzyskania pomocy lekarskiej” jest lepsze niż warunek sformułowany w ustawie, gdzie jest mowa o obowiazku
˛
wskazania „realnych możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza”. Sformułowanie kodeksowe nie zobowiazuje
˛
do wskazania „tego świadczenia”, czyli daje możliwość zasugerowania innych medycznych rozwiazań.
˛
Takie postawienie sprawy wpisuje sie˛ w to, co zostało powiedziane na poczat˛
˛
ku na temat sprzeciwu konstruktywnego32. Przykłady alternatywnych rozwiazań sa˛ liczne: zamiast eutanazji – opieka paliatywna, zamiast techniki in vitro
– naprotechnologia, zamiast antykoncepcji – wstrzemie˛ źliwość seksualna oraz
naturalne planowanie rodziny (NPR), zamiast aborcji w obliczu indykacji
kryminologicznej – wsparcie psychiczne, podobna alternatywa przy aborcji ze
wzgle˛ dów eugenicznych, przy aborcji ze wzgle˛ dów medycznych – należy
rozróżnić dwie sytuacje: pierwsza – to przypadek bezpośredniego zagrożenia
dla życia matki (np. przy ciaży
˛ pozamacicznej) i wówczas z punktu widzenia
moralnego można podejmować działania ratujace
˛ życie i zdrowie kobiety,
nawet jeśli skutkiem ubocznym be˛ dzie śmierć dziecka33, oraz druga sytuacja
– to przypadek, kiedy istnieje niebezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia
matki, wówczas alternatywa˛ dla aborcji ze wskazań medycznych be˛ dzie precy-

consciencelaws.org/Conscience-Laws-USA/Conscience-Laws-USA-03.html (14.05.2010) znajduje sie˛ przeglad
˛ ustawodawstwa poszczególnych stanów dotyczacego
˛
obrony sumienia.
31
Por. S z e w c z y k. Bioetyka s. 220.
32
Sprzeciw nie oznacza zatem bierności dla spokoju sumienia; a taki zarzut stawia sie˛
czasem tym, którzy powołuja˛ sie˛ na klauzule˛ sumienia. J. Pawlikowski pokazuje, iż tak właśnie
oceniane jest nieraz powołanie sie˛ na klauzule˛ sumienia. Por. tamże s. 35.
33
Por. J. T r o s k a. Moralność życia cielesnego. Poznań 1999 s. 127 n.; M. M a c h in e k. Życie w dyspozycji człowieka. Wybrane problemy etyczne w poczatku
˛
ludzkiego życia.
Olsztyn 2004 s. 196, 202.
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zyjne prowadzenie medyczne kobiety w ciaży
˛ w oparciu o zasade˛ , iż należy
ratować życie oraz zdrowie matki i dziecka.
Inna˛ sprawa˛ jest pytanie, czy takie zabiegi, jak aborcja, eutanazja, in vitro
– w ogóle można nazywać leczeniem badź
˛ świadczeniem zdrowotnym34.
Z kolei przeciwnicy tak formułowanych alternatyw moga˛ zarzucić, iż wsparcie psychiczne nie jest „pomoca˛ lekarska”
˛ czy też „świadczeniem zdrowotnym”. Trzeba jednak w tym miejscu powiedzieć, iż działania te mieszcza˛ sie˛
w zakresie dbałości o zdrowie psychiczne. Podobnie be˛ dzie formułowany
zarzut wobec naturalnego planowania rodziny. Tu z kolei należy przypomnieć, iż metody NPR sa˛ popierane przez WHO.
Trzeba w tym miejscu podkreślić, iż w Ustawie o zawodzie piele˛ gniarki
i położnej (art. 23) prawodawca przy klauzuli sumienia nie zobowiazuje
˛
piele˛ gniarki czy położnej do wskazywania realnej możliwości uzyskania określonego świadczenia gdzie indziej. Różnice w stosunku do klauzuli sumienia
lekarza tłumaczy sie˛ prawdopodobnie tym, iż w przeciwieństwie do lekarza,
piele˛ gniarka nie posiada na tyle fachowej wiedzy i waskiej
˛
specjalizacji, żeby
35
.
w ramach danej placówki nikt nie mógł jej zastapić
˛

III. SPRZECIW SUMIENIA FORMA˛ WSPÓŁCZESNEGO ME˛ CZEŃSTWA?

Z wcześniejszych analiz wynika naste˛ pujaca
˛ zależność: im wyższe stanowisko w hierarchii społecznej zajmuje dana osoba, tym poważniejsze problemy rodza˛ sie˛ z klauzula˛ sumienia, przynajmniej z taka˛ jej forma,
˛ która została skonstruowana w Ustawie o zawodzie lekarza... Rodzi sie˛ pytanie: czy
postawa odrzucenia jakiejkolwiek formy współudziału w złu powinna być
utrzymana także w przypadku, gdy grozi utrata stanowiska pracy? Czy nie
można by jakiejś formy współdziałania usprawiedliwić tym, iż czyni sie˛
wszystko, aby zminimalizować zło? Czy zgode˛ na pewne kompromisy można
usprawiedliwić tym, że pragnienie pozostania na określonym stanowisku nie
wiaże
˛ sie˛ z profitami ekonomicznymi, lecz podyktowane jest celami apostolskimi, czyli pragnieniem czynienia wszystkiego, aby odciagać
˛
pacjentów od
moralnie niegodziwych działań?

34

J. Pawlikowski przypomina w zwiazku
˛
z tym o istniejacym
˛
w literaturze rozróżnieniu
na działania medyczne oraz niemedyczne i do tych drugich zalicza sie˛ cze˛ sto działania zwiaza˛
ne z kontrola˛ urodzin, wie˛ kszościa˛ przypadków aborcji, zapłodnieniem pozaustrojowym. Por.
t e n ż e. Prawo do wyrażania sprzeciwu sumienia przez personel medyczny s. 40.
35
Por. tamże s. 32.
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Jan Paweł II nauczał w tym wzgle˛ dzie: „decyzje, które trzeba […] podjać,
˛
sa˛ nieraz bolesne i moga˛ wymagać rezygnacji z osiagnie
˛ ˛ tej pozycji zawodowej albo wyrzeczenia sie˛ słusznych oczekiwań zwiazanych
˛
z przyszła˛ kariera”
˛
(EV 74). Nieraz wierność prawdzie moralnej przeradza sie˛ w forme˛ me˛ czeństwa. Pisał o tym Jan Paweł II w encyklice Veritatis splendor: „jeśli me˛ czeństwo jest najwyższym świadectwem o prawdzie moralnej, do którego stosunkowo nieliczni sa˛ wezwani, to istnieje także obowiazek
˛
świadectwa, które
wszyscy chrześcijanie winni być gotowi składać każdego dnia, nawet za cene˛
cierpień i wielkich ofiar” (VS 92). W obliczu dobra podstawowego, jakim
jest życie ludzkie, taka postawa wydaje sie˛ być ścisłym obowiazkiem.
˛
Warto w tym miejscu przywołać odpowiedź, jaka˛ dał papież Jan Paweł II
biskupom niemieckim w sprawie katolickich poradni i wydawania przez nie
zaświadczeń o odbytej konsultacji w okresie ciaży.
˛
Na mocy obowiazuj
˛ acego
˛
prawa kobieta może wykorzystać zaświadczenie, aby bezkarnie usunać
˛ swoje
dziecko w publicznych przychodniach36. Argumentem strony kościelnej za
dalszym udziałem w sieci oficjalnych poradni był fakt, iż właśnie poradnie
katolickie w ramach poradnictwa czyniły wszystko, aby odwieźć kobiety od
dokonania aborcji, co w wielu przypadkach przynosiło pomyślne rezultaty;
jednak w innych – skutkowało dokonaniem aborcji na mocy wydanego zaświadczenia. Odpowiedź Papieża była w tym wzgle˛ dzie naste˛ pujaca:
˛
„po dogłe˛ bnym rozważeniu wszystkich argumentów musze˛ stwierdzić, że mamy tu
do czynienia z sytuacja˛ dwuznaczna,
˛ która rzuca cień na jasne i zdecydowane
świadectwo Kościoła i jego poradni. Dlatego chciałbym was, drodzy bracia,
usilnie prosić o znalezienie takiego rozwiazania,
˛
aby poradnie kościelne lub
Kościołowi podporzadkowane
˛
nie wydawały tego typu zaświadczeń. Jednocześnie prosze˛ was o przeprowadzenie tego w taki sposób, aby Kościół mógł
nadal skutecznie działać w poradniach dla kobiet szukajacych
˛
pomocy”37.
Sugestie Papieża (bo nie sa˛ to radykalne zobowiazania)
˛
ida˛ w kierunku czynienia wszystkiego, aby w żaden sposób nie współdziałać w złu aborcji, a równocześnie, by nie wycofywać sie˛ z miejsc działania apostolskiego38.
36

O niemieckim ustawodawstwie aborcyjnym zob.: M a c h i n e k. Życie w dyspozycji
człowieka s. 188 n.
37
J a n P a w e ł II. List do biskupów niemieckich w sprawie kościelnych poradni
rodzinnych (11.01.1998) nr 7. OsRomPol 19:1998 nr 4.
38
W nocie wyjaśniajacej
˛
stwierdza sie˛ , iż głównym powodem, dla którego Papież po
gruntownym przestudiowaniu wszystkich argumentów doszedł do przekonania, że powyższe
zaświadczenie nie powinno być wystawiane w kościelnych poradniach, jest to, że wystawianie
tego typu zaświadczeń rzuca cień na jasne i jednoznaczne świadectwo Kościoła i jego poradni.
W nocie stwierdza sie˛ , iż zasadniczy problem polega na tym, że ewangelia o życiu musi być
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To napie˛ cie mie˛ dzy sprzeciwem wobec współudziału w złu a niewycofywaniem sie˛ z zajmowanego stanowiska z racji ewangelizacyjnych jest widoczne w naste˛ pujacej
˛
wypowiedzi Papieża pojawiajacej
˛
sie˛ w Evangelium vitae
zaraz po wezwaniu do gotowości – w razie konieczności – do rezygnacji
z dalszej kariery zawodowej: „w innych przypadkach może sie˛ zdarzyć, że
wykonanie pewnych działań, ze swej natury oboje˛ tnych albo wre˛ cz pozytywnych, przewidzianych przez ustawy prawne globalnie niesprawiedliwe, pozwala na ratowanie zagrożonego życia. Z drugiej jednak strony można sie˛ słusznie obawiać, że gotowość do wykonania tych działań nie tylko wywoła zgorszenie i przyczyni sie˛ do osłabienia niezbe˛ dnego sprzeciwu wobec zamachów
na życie, ale doprowadzi niepostrzeżenie do coraz powszechniejszego ulegania permisywnej logice” (EV 74).
Tego typu napie˛ cia moralne wielokrotnie w historii towarzyszyły chrześcijanom. Warto w tym miejscu przywołać doświadczenia z czasów prześladowań
w starożytnym chrześcijaństwie. Z jednej strony istniało wówczas stanowcze
pote˛ pienie tzw. lapsi, czyli tych, którzy sie˛ złamali. Charakterystyczna w tym
wzgle˛ dzie jest wypowiedź Cypriana, który w traktacie o upadłych pisał: „Zaprawde˛ , nie ma słusznej i poważnej racji, która by usprawiedliwiała tak wielka˛
zbrodnie˛ . Bez watpienia
˛
trzeba było opuścić ojczyzne˛ i stracić majatek
˛
[…]
Wielu uwiodła ślepa miłość do majatku,
˛
bo też rzeczywiście trudno zdecydować sie˛ na ucieczke˛ ludziom, których mamona kre˛ puje niby kajdanami”39.
Widać, iż biskup Kartaginy pote˛ pia przede wszystkim to, iż chrześcijanie nie
byli gotowi ponieść poważnych strat w obronie wiary. I podobne watpliwości
˛
rodza˛ sie˛ współcześnie w stosunku do tych, którzy z le˛ ku przed utrata˛ korzyści
materialnej w poważny sposób łamia˛ prawo moralne, np. w dziedzinie ochrony
życia. Z drugiej jednak strony wiadomo, iż w pierwotnym chrześcijaństwie
w różny sposób radzono sobie z omijaniem nakazu składania ofiar bóstwom.
w pluralistycznym świecie głoszona skutecznie i wiarygodnie. Bezwarunkowa obrona każdego
nie narodzonego życia, która od samego poczatku
˛
odróżniała Kościół od otaczajacego
˛
go
świata, nie dopuszcza żadnych ulg, kompromisów czy dwuznaczności. Nota wyjaśniajaca
˛
OsRomPol 19:1998 nr 4 s. 12. Dyskusja nad rola˛ poradni katolickich w państwowym systemie
poradnictwa trwała jeszcze dość długo po przywołanym powyżej liście Jana Pawła II. Podejmowano próby różnych rozwiazań.
˛
We wrześniu 1999 r. dotarł do Kościoła niemieckiego list
kard. Ratzingera oraz kard. Sodano, w którym autorzy stwierdzili, iż pozostanie Kościoła
w państwowym systemie poradnictwa za cene˛ wydawania wymaganych ustawa˛ potwierdzeń jest
niemożliwe. Taka˛ też decyzje˛ podje˛ ła Rada Stała Konferencji Episkopatu Niemiec, choć nie
jednomyślnie. Szeroko problematyke˛ te˛ omawia M. Machinek: Kościół w Niemczech wobec liberalizacji prawa o aborcji. „Przeglad
˛ Powszechny” 2000 nr 3 s. 308-322.
39
Cyt. za E. W i p s z y c k a. Kościół w świecie późnego antyku. Warszawa 1994
s. 119.
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Wystarczy przywołać fakt, iż po pierwszej fazie prześladowań, wszcze˛ tych
przez Dioklecjana, biskup Aleksandrii Piotr w 306 r. wydał dokument zwany
Listem kanonicznym, ustalajacy
˛ zasady poste˛ powania z wiernymi, którzy nie
zachowali sie˛ tak, jak powinni. Dokument ten łagodnie traktuje tych, którzy
oszukali władze˛ , m.in. przechodzac
˛ tylko obok ołtarza (i nie składajac
˛ na nim
ofiary), badź
˛ też wysyłajac
˛ niechrześcijan w swym zaste˛ pstwie. Biskup pochwala spryt „dzie˛ ki wielkiej przezorności unikne˛ li tego, by własnymi re˛ kami zapalać ogień i okadzać nieczyste demony”) i wyznacza półroczna˛ pokute˛ . Dla
porównania ci, którzy złożyli dwa lub trzy razy ofiare˛ , musieli czekać na powrót do Kościoła sześć lat40.
Wynika z tego, iż każda postawa była traktowana jako zaparcie sie˛ wiary
i ci, którzy jej ulegli, były uznani za lapsi, jednak pierwszy przypadek polegajacy
˛ na zastosowaniu uniku był traktowany łagodniej. Czy jednak można
porównać wskazywanie innego lekarza przez lekarza powołujacego
˛
sie˛ na
klauzule˛ sumienia do wysyłania niechrześcijan, by oni w zaste˛ pstwie złożyli
ofiare˛ bóstwu? Wydaje sie˛ , że nie, gdyż status niechrześcijanina i chrześcijanina był inny i dlatego mieli oni różne odniesienie do ofiary składanej
bóstwu; zaś w przypadku problemu aborcji czy eutanazji – ontologiczne odniesienie każdego lekarza jest takie samo; każdy lekarz, na mocy prawa naturalnego, winien stać na straży ludzkiego życia, także ten, który w niektórych
przypadkach tego zadania nie dostrzega. Przekazanie pacjenta innemu lekarzowi jawi sie˛ jako „piłatowe umycie rak”,
˛
któremu towarzyszy stwierdzenie:
„nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz” (Mt 27, 24).
Wracajac
˛ do pytania o możliwość pozostawania na określonym stanowisku
w celach apostolskich za cene˛ pewnych kompromisów, wydaje sie˛ , iż możliwe jest stosowanie różnego rodzaju uników, jednak do momentu, gdy nie
chodzi bezpośrednio o sprawe˛ życia ludzkiego, czyli o aborcje˛ badź
˛ eutanazje˛ . W żaden sposób nie powinno sie˛ bowiem współdziałać w zabijaniu
człowieka, nawet za cene˛ utraty stanowiska wynikajacej
˛
z niewypełnienia
polecenia służbowego, które może być sformułowanie na mocy art. 39 ustawy
o zawodzie lekarza. Utrata stanowiska be˛ dzie w tym momencie forma˛ współczesnego me˛ czeństwa, potwierdzajacego
˛
szczególna˛ wartość życia ludzkiego.
Równocześnie jednak pozostaje możliwość obrony w oparciu o art. 53 Konstytucji RP, zawierajacy
˛ klauzule˛ wolności sumienia oraz, jeśli sprawa znalazłaby sie˛ w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, o art. 18 Mie˛ dzynaro-

40

Por. tamże s. 122 n.
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dowego Paktu Praw Publicznych i Obywatelskich, który zakazuje wymuszania
od kogoś działań wbrew jego sumieniu41.

*
Podsumowujac
˛ należy stwierdzić, iż w kontekście współczesnych tendencji
przeciwnych życiu klauzula sumienia, obecna w ustawach o zawodach zwia˛
zanych ze służba˛ zdrowia oraz kodeksach deontologicznych, stanowi cenny
i ważny zapis prawny, choć nie usuwajacy
˛ różnych dylematów moralnych.
Bez wzgle˛ du na sformułowania prawne pracownik ochrony zdrowia ma prawo
i obowiazek
˛
wyrazić sprzeciw sumienia wobec działania oraz współdziałania
moralnie niegodziwego. Warto w tym miejscu podkreślić, iż na temat klauzuli
sumienia powinno sie˛ podejmować dyskusje˛ nie tylko odnośnie do zawodów
zwiazanych
˛
ze zdrowiem, ale także w obszarze innych zawodów, przede
wszystkim psychoterapeuty, pracownika socjalnego oraz urze˛ dnika stanu
cywilnego (tego ostatniego w kontekście tendencji do legalizacji zwiazków
˛
homoseksualnych).

DEFENCE OF CONSCIENCE CLAUSE IN THE CONTEXT
OF CONTEMPORARY TENDENCIES AGAINST LIFE

S u m m a r y
Conscience clause is a special legal regulation that enables the individual to refrain from
certain actions, that he is obliged by the law, but which in his conviction, are contrary to his
conscience. On one hand, this article shows that clause of conscience in contemporary legislation seems to be something natural because it gives the individual freedom of conscience, but
on the other hand – some trends appear to legally narrow it or even to cancel the conscience
clause. These trends appear in the context of contemporary tendencies against life.
Presented analyses defend the conscience clause again and refer basically to medical professions. The base for this legal regulation constitutes the right to conscientious objection
whereas this objection should always be constructive. Existence of the right to conscientious

41

Na taka˛ możliwość wskazuje A. Zoll; zob. Wywiad J. Dziedziny z prof. Andrzejem
Zollem – Nie tylko konstytucja, „Gość Niedzielny” 84:2009 nr 49 s. 31. Stanowisko A. Zolla
przywołuje także J. Pawlikowski. Por. t e n ż e. Prawo do wyrażania sprzeciwu sumienia przez
personel medyczny s. 35.
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objection is confirmed by the analyses carried out on philosophical – ethical and theological
– moral levels, and especially by the concept of natural right. The article also depicts that deep
conviction of right to conscientious objection does mean that moral dilemmas concerning
refusal to participation in evil do not exist. In some cases conscientious objection becomes
contemporary form of martyrdom.

Słowa kluczowe: klauzula sumienia, sprzeciw sumienia, prawo naturalne, współudział w złu.
Key words: conscience clause, conscientious objection, natural right, participation in evil.
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CHRZEŚCIJAŃSKA WIZJA IDEI POSTE˛ PU
W KONTEKŚCIE PROPOZYCJI EUGENICZNYCH
ZARYSOWANIE PROBLEMATYKI

Ojciec Świe˛ ty Benedykt XVI w swoim pasterskim nauczaniu podejmuje
wiele aktualnych zagadnień społecznych dotyczacych
˛
nie tylko samych
chrześcijan, ale także wszystkich ludzi. Ta papieska troska o każdego człowieka ma swe głe˛ bokie uzasadnienie w chrześcijańskiej antropologii, zwłaszcza tej zwiazanej
˛
z prawda˛ o człowieku jako obrazie i podobieństwie Boga
i „jest dobrem wszystkich, wpisanym w owa˛ „gramatyke˛ ” naturalna,
˛ która˛
1
daje sie˛ odczytać z Bożego zamysłu stworzenia” .
Bez watpienia
˛
jednak swoista˛ prawde˛ chrześcijaństwa o człowieku należy
odczytywać w wydarzeniu zbawczym, jakim jest Wcielenie Syna Bożego,
nade wszystko zaś znajduje ona szczególny wyraz w darze, jaki złożył Chrystus, oddajac
˛ za nas swoje życie na krzyżu. W kontemplacji Jego cierpienia
i śmierci wszyscy ludzie moga˛ w coraz wyraźniejszy sposób rozpoznać bezgraniczna˛ miłość Boga do nich: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna
swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginał,
˛ ale
miał życie wieczne” (J 3, 16). Stad
˛ też Prawda, która˛ jest sam Jezus, „stanowi zasadnicza˛ siłe˛ nape˛ dowa˛ prawdziwego rozwoju każdego człowieka
i całej ludzkości”2.

Ks. dr WOJCIECH RZEPA − adiunkt Katedry Teologii Moralnej Ogólnej KUL; adres do
korespondencji: ul. Bazylianówka 85, 20-160 Lublin; e-mail: rzepa@kul.pl
1
B e n e d y k t XVI. Ore˛ dzie na Światowy Dzień Pokoju 2007: Osoba ludzka sercem
pokoju nr 6; por. J. K u p c z a k. Człowiek jako obraz i podobieństwo Boga w myśli Jana
Pawła II. W: Antropologia filozoficzna – inspiracje biblijne. Red. M. Grabowski, A. Słowikowski. Toruń 2009 s. 181-191.
2
B e n e d y k t XVI. Encyklika Caritas in veritate. Watykan 2009 nr 1.
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Obok tej chrześcijańskiej wizji rozwoju człowieka, ukierunkowanej na
Miłość i dokonujacej
˛ sie˛ poprzez miłość, jawia˛ sie˛ współczesnemu człowiekowi także inne propozycje oferujace
˛ mu wizje˛ jego spełnienia3. Papież Benedykt XVI dobitnie stwierdza, że „czasy obecne, zwłaszcza poczawszy
˛
od XIX
wieku, sa˛ zdominowane przez różne nurty filozofii poste˛ pu”4 i podkreśla, że
refleksja nad historia˛ powszechna˛ jest „w dużej mierze zdominowana przez
myśl o poste˛ pie”5. To dwukrotne użycie przez Ojca Świe˛ tego określenia
„zdominowanie” w odniesieniu do idei poste˛ pu zdaje sie˛ upoważniać do
bliższego przyjrzenia sie˛ tej kwestii, szczególnie w kontekście propozycji
eugenicznych.

I. KRÓTKA HISTORIA IDEI POSTE˛ PU

Nowożytne interpretacje poste˛ pu sa˛ bardzo różnorodne. Według jednej
z nich poste˛ p jawi sie˛ jako zjawisko integralne i celowe „w którym nie tylko
rosna˛ możliwości człowieka, ale również on sam sie˛ zmienia – nie tylko
panuje nad światem, lecz także nad soba”
˛ 6. Z. Krasnode˛ bski w swoim opracowaniu na temat tej idei zauważa, że „myślenie w kategoriach poste˛ pu oznacza, że dzieje, historia nie sa˛ rozumiane jako zwykłe naste˛ pstwo zdarzeń, ani
też jako wieczny powrót tego samego, lecz jako całościowy, linearny, ciagły
˛
proces, skierowany ku pewnemu, choćby nawet ostatecznie nieosiagalnemu,
˛
celowi – proces, w którym zachodzi jakaś zasadnicza, dodatnio oceniana
przemiana”7. Jeden ze sztandarowych piewców tej idei, J. B. Bury8, określa
poste˛ p jako synteze˛ przeszłości oraz proroctwo przyszłości9. Przyszłość w takim uje˛ ciu powinna być jakościowo różna od przeszłości, która zostaje tutaj
dezawuowana.
Myślenie o historii jako o czymś poste˛ pujacym
˛
jest dziedzictwem chrześcijaństwa. W starożytności czas rozumiany był jako pewna cykliczność (chro-

3

Por. J. N a g ó r n y. Technicyzacja ludzkiej prokreacji. W: Teologia i życie. Ksie˛ ga
pamiatkowa
˛
ku czci ks. prof. dra hab. Jana Kowalskiego. Cze˛ stochowa 1994 s. 339-365.
4
Encyklika Deus caritas est. Watykan 2005 nr 31.
5
Encyklika Spe salvi. Watykan 2007 nr 42.
6
J. K ł o s. Wolność. Indywidualizm. Poste˛ p. Liberalizm konserwatywny wobec nowoczesności. Lublin 2007 s. 301.
7
Upadek idei poste˛ pu. Warszawa 2008 s. 27.
8
Idea of Progress an Inquiry Into Its Origin and Growth. New York 2002.
9
K ł o s. Wolność. Indywidualizm. Poste˛ p s. 301-302.
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nos), dopiero − jak pisze Krasnode˛ bski − to chrześcijańska „idea Wcielenia
i oczekiwanie powtórnego przyjścia Pana sprawiły, że pojawia sie˛ linearne
rozumienie czasu (kairos) – czasu, w którym odbywa sie˛ we˛ drówka człowieka
do Boga”10. Tylko takie rozumienie dziejów pozwoliło na utworzenie koncepcji jedności ludzkiej historii, która legła u fundamentów idei poste˛ pu11.
Nowa propozycja rozumienia dziejów zmieniła jednak sens ujmowania historii
zaprezentowany przez chrześcijańska˛ teologie˛ , w której historia była czymś
istotnym w kontekście traktowania dziejów jako czegoś minionego, co nie
odnosi sie˛ do teraźniejszości i przyszłości.
Kolejny etap nowego sposobu myślenia wprowadza sekularyzacja wiaż
˛ aca
˛
12
sie˛ ze zwrotem antropocentrycznym zainicjowanym przez Kartezjusza . Aby
idea poste˛ pu mogła powstać, trzeba było „wyeliminować idee˛ Opatrzności.
Poste˛ p musi być dziełem człowieka – dopiero w czasach nowoczesnych powstaje takie uje˛ cie dziejów, dzie˛ ki któremu moga˛ być one rozumiane jako
coś, czego autorem jest sam człowiek, coś, co on sam «tworzy». Role˛ Boga
jako czynnika jedności rozwoju historycznego przejmuje gatunek ludzki”13.
Poste˛ p ludzkości miał być nie tylko poste˛ pem nauki i techniki, lecz poste˛ pem totalnym we wszystkich dziedzinach. Wszystko, co było nowe: nowe
odkrycia naukowe, nowe ustroje społeczne, nowe sposoby myślenia, były
w myśl zasady poste˛ pu lepsze od poprzednich, a powrót do czegoś wcześniejszego był rozumiany jako regres. Wśród wielu piewców idei poste˛ pu, jednym
z najbardziej modelowych zdaje sie˛ być J. Condorcet, którego poglady
˛ Kłos
streszcza naste˛ pujaco:
˛
„Towarzyszyło mu silne przeświadczenie o nieograniczonych wprost możliwościach doskonalenia sie˛ człowieka […]. Francuz nie
dopuszczał żadnego pana poza rozumem, był przekonany o poste˛ pie wiedzy
i poste˛ pie społeczeństwa, natomiast historie˛ cywilizacji utożsamiał z historia˛
Oświecenia”14. Do innych głosicieli poste˛ powej idei należeli: T. Malthus, I.
Kant, G. Vico, A. Comte czy też G. W. F. Hegel, który traktuje „cała˛ historie˛
jako egzemplifikacje˛ swego rodzaju konieczności historycznej, ujawniajacej
˛
proces rozwojowy, w którym określone stadium nie może nie ustapić
˛
miejsca
naste˛ pnemu. […] Racjonalny poste˛ p człowieka jest w historii poste˛ pem
myślenia. Jedna epoka zaste˛ puje druga˛ myślac
˛ bardziej wnikliwie i bardziej

10
11
12
13
14

K r a s n o d e˛ b s k i. Upadek idei poste˛ pu s. 33.
Por. tamże s. 34.
Por. K ł o s. Wolność. Indywidualizm. Poste˛ p s. 302.
K r a s n o d e˛ b s k i. Upadek idei poste˛ pu s. 36.
Wolność. Indywidualizm. Poste˛ p s. 304.
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racjonalnie”15. Wiara w doskonalenie człowieka we wszystkich sferach swoje praktyczne przełożenie miała na wiele antropologicznych wymiarów ludzkiej egzystencji.
W XX wieku doprowadziło to do wcielenia obrazu człowieka-twórcy
w nowoczesne mity, zwłaszcza zaś w laickie uje˛ cie zbawienia przez prace˛ ,
a w wersji naturalistycznej − w naukowych teoriach ewolucji gatunku homo
sapiens16. Owocem tej wizji stała sie˛ tzw. technicyzacja nauki, a nawet narodziny scjentyzmu głoszacego
˛
podporzadkowanie
˛
świata spraw ludzkich władzy nauki. Be˛ dac
˛ jakimś przedłużeniem pozytywizmu i neopozytywizmu, jest
on koncepcja˛ filozoficzna,
˛ która „nie uznaje innych form poznania niż formy
nauk ścisłych, spychajac
˛ do sfery wytworów wyobraźni zarówno poznanie
religijne i teologiczne, jak i wiedze˛ z dziedziny etyki i estetyki”17. Współczesna forma scjentyzmu sprowadza wartości do poziomu wytworów uczucia
i zajmuje sie˛ jedynie faktami. Stad
˛ też „scjentyzm zalicza wszystko, co dotyczy pytania o sens życia, do sfery irracjonalnej lub do domeny wyobraź˛ ˛ ć
ni”18. Skoncentrowanie sie˛ na faktach za pomoca˛ poste˛ pu nauki i osiagnie
technicznych przyczyniło sie˛ do rozpowszechnienia mentalności scjentystycznej, która „zdołała wpoić wielu ludziom poglad,
˛ iż wszystko to, co technicznie wykonalne, staje sie˛ tym samym także dopuszczalne moralnie”19. Negatywne skutki takiej mentalności staja˛ sie˛ wyraźnie widoczne w dziedzinie
seksualnej i w sferze medycznej, zwłaszcza gdy działania dotycza˛ poczatku
˛
lub końca ludzkiego życia.
Chociaż na przestrzeni dziejów idea poste˛ pu straciła na znaczeniu20, to
jednak, jak zauważa Krasnode˛ bski, jej elementy sa˛ obecne także we współczesnej kulturze, albowiem „nie można przecież po prostu twierdzić, iż idea
poste˛ pu znikne˛ ła całkowicie z naszej świadomości. Owszem, nasz stosunek

15
A. M a c I n t y r e. Krótka historia etyki. Historia filozofii moralności od czasów
Homera do XX wieku. Przeł. A. Chmielewski. Warszawa 1995 s. 269.
16
Por. A. S i e m i a n o w s k i. Człowiek – twórca samego siebie. „W drodze” 1991
nr 9(217) s. 10.
17
FR 88. Por. K. W o l s z a. Postmodernistyczne naste˛ pstwa rezygnacji z filozofii
przyrody. W: Ad libertatem in veritate. Ksie˛ ga Pamiatkowa
˛
dedykowana Ksie˛ dzu Profesorowi
Alojzemu Marcolowi w 65. rocznice˛ urodzin i 35-lecie pracy naukowej. Red. P. Morciniec.
Opole 1996 s. 693-703.
18
FR 88.
19
FR 88. Por. CA 18; SRS 24. Por także. T. B o r u t k a. Zadania społeczne laikatu.
Bielsko-Biała 1996 s. 24.
20
Por. F. K ö n i g. Kryzys idei poste˛ pu. „Chrześcijanin w Świecie” 8:1976 nr 10(48)
s. 1-9.
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do niej stał sie˛ bardziej ambiwalentny i ostrożny z jednej strony, skłonni
jesteśmy uważać ja˛ za naiwna,
˛ jej optymizm wydaje nam sie˛ zupełnie nieuzasadniony w świetle doświadczenia, zwłaszcza wtedy, gdy idea ta zostaje
wyrażona w niezawoalowanej, bezpośredniej formie. Z drugiej jednak strony,
nie jesteśmy w stanie do końca z niej zrezygnować, nie myśleć o poste˛ pie,
wtedy gdy myślimy o polityce i życiu społecznym, o życiu nas samych.
Nawet ci, którzy krytykuja˛ poste˛ p techniczny, nie chca˛ zrezygnować z korzyści, jakie przyniósł. Tak wie˛ c pewna forma wiary w poste˛ p – także poste˛ p
społeczny i moralny – jest nadal cecha˛ współczesnej mentalności”21.

II. EUGENIKA JAKO UCIELEŚNIENIE IDEI POSTE˛ PU

Warto zauważyć obecność idei poste˛ pu w kwestiach zwiazanych
˛
z eugenika,
˛ która − jak sie˛ zdaje − jest jej najbardziej naturalnym naste˛ pstwem. Stanowiła ona bowiem praktyczna˛ „kontynuacje˛ intelektualnych i społecznych
pradów,
˛
jakie ja˛ poprzedzały, a nawet – jak można by nieostrożnie dodać –
doskonałe ucieleśnienie utopijnych marzeń swych poprzedników”22. Technicyzacji uległa ludzka natura, a eugenika „stanowiła ucieleśnienie marzeń
o naukowym (w «przyrodoznawczym» rozumieniu) charakterze nauk o człowieku”, co stanowiło urzeczywistnienie marzenia o „poddaniu prawu poste˛ pu
samej istoty ludzkiej”23. Wyrazem poste˛ pu wiedzy, także zwiazanym
˛
z idea˛
eugeniki, było jej postrzeganie jako kolejnego elementu w łańcuchu historycznym poste˛ pu nauki dokonujacym
˛
sie˛ przez wieki. „Nimb naukowości, jaki
stał za eugenika,
˛ przyczyniał sie˛ do postrzegania jej jako kolejnego etapu
rozwoju wiedzy, wyższego, ale i bardziej wysublimowanego niż te, przez
które ludzkość przechodziła dotychczas”24.
Można wskazać na dwie zasadnicze płaszczyzny zwiazku
˛
idei poste˛ pu z eugenika.
˛ Sa˛ nimi najpierw wiara w poste˛ p wiedzy, a naste˛ pnie postrzeganie poste˛ pu w kategoriach poste˛ pu człowieka jako jednostki oraz społeczeństwa jako
całości25. Eugenika, jako wyraz poste˛ pu wiedzy, wyrażała sie˛ na dwa sposoby,
gdzie pierwszym było postrzeganie eugeniki jako ucieleśnienia marzeń o nauce,
21

Upadek idei poste˛ pu s. 46.
Por. K. M a r u l e w s k a. Eugenika w świetle idei poste˛ pu. Rozważania wokół
fundamentów filozoficznych. „Dialogi Polityczne” 10:2008 s. 65.
23
Tamże s. 75-76.
24
Tamże s. 76.
25
Por. tamże s. 66-67.
22
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potrafiacej
˛
przeobrazić człowieka w kogoś lepszego niż jest z „natury”26, lub
˛
sie˛ to
mówiac
˛ krótko byłaby wykonaniem myśli o poste˛ pie wiedzy27. Wiazało
ściśle z nowożytnym triumfem przyrodoznawstwa, który objawiał sie˛ tym, że
„wiedza stała sie˛ […] nie kontemplacja˛ prawdy, lecz raczej władza,
˛ panowaniem
nad natura,
˛ praktycznie stosowalna˛ recepta”
˛ 28.
Ważna˛ płaszczyzna˛ zwiazku
˛
idei poste˛ pu z jej praktycznym zastosowaniem
w obszarze eugeniki była wizja poste˛ pu człowieka oraz społeczeństwa. Sukces
nauk przyrodniczych prowadził do prób ich „przeniesienia” na człowieka
i społeczeństwo, co było wyrazem pragnienia doskonałości towarzyszacej
˛
ludzkości od jej zarania. Nowożytne rozumienie doskonałości różniło sie˛
jednak znacznie od tego, w jaki sposób ujmowano je w starożytności
i w średniowieczu. Można wskazać na dwa zasadnicze punkty różnic, a mianowicie brak jej kresu, gdyż w poste˛ pie ideałem była „doskonałość bez
granicy czy celu, jej celem było nieustanne doskonalenie”29. Starożytni Grecy cel doskonałości widzieli w doskonałości me˛ drca, a chrześcijanie
w dobrym życiu zgodnym z Ewangelia.
˛
Druga˛ różnica˛ było umiejscowienie dażeń
˛
do doskonałości w świecie tylko
doczesnym, a nie jak czyniło to chrześcijaństwo, w przyszłym życiu. Takie
postrzeganie ludzkiej doskonałości opierało sie˛ na redukcyjnej, materialistycznej wizji człowieka, a także koncepcji rozwoju społecznego opartej na prawach biologicznych30 i innych oświeceniowych teoriach rozwoju, do których
należy zaliczyć przede wszystkim teorie˛ przeludnienia T. Malthusa31. Eugenika była zatem narze˛ dziem realizacji doskonałości, spajajac
˛ w sobie zarówno
dażenia
˛
doskonalenia jednostki, jak i całego społeczeństwa.
Można stwierdzić, że współczesne tendencje wokół inżynierii genetycznej
stanowia˛ ciag
˛ dalszy projektów eugenicznych z poczatków
˛
XX wieku, gdyż
„eugenika liberalna nie znajduje sie˛ na przeciwległym krańcu w stosunku do
eugeniki z poczatków
˛
dwudziestego wieku; stanowi raczej − jak sie˛ wydaje
− inna˛ jej forme˛ , gdzie warunki życia zostały zastapione
˛
przez posiadane

26
Por. L. M. S i l v e r. Raj poprawiony. Nowy wspaniały świat? Przeł. S. Dubiski.
Warszawa 2002.
27
Por. M a r u l e w s k a. Eugenika w świetle idei poste˛ pu s. 72.
28
Tamże s. 74. Por. M. J e˛ d r a s z e w s k i. Iluzja społecznego i etycznego poste˛ pu.
„W drodze” 1993 nr 5(237) s. 85-92.
29
Tamże s. 78.
30
Dla przykładu można tu wspomnieć darwinizm społeczny. Por. W. O. W i l s o n.
O naturze ludzkiej. Przeł. B. Szacka. Warszawa 1988.
31
Por. Prawo ludności. Przeł. K. Stein. Warszawa 2003.
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środki”32. Różnica polega na przeniesieniu dażeń
˛
majacych
˛
na celu rozwój
całego społeczeństwa jako całości, na możliwość doskonalenia sie˛ be˛ dac
˛ a˛
w dyspozycji poszczególnych jednostek, dzie˛ ki współczesnej genetyce. „O ile
posiadaja˛ do tego środki, owe jednostki moga˛ podejmować decyzje˛ co do
che˛ ci posiadania dziecka (antykoncepcja), jego zdrowia (aborcja), płci,
a nawet poszczególnych cech, jak kolor oczu czy włosów (wybór genów). To
nastawienie na indywidualne decyzje jednostek stanowi zasadnicza˛ różnice˛
w stosunku do poczatków
˛
dwudziestego wieku”33. Natomiast to, że istotna˛
role˛ odgrywaja˛ tutaj środki finansowe, od których zależy to, na ile lepsze
potomstwo rodzice moga˛ posiadać, sprawia, że można nazwać eugenike˛ liberalna,
˛ „dzika˛ eugenika”:
˛ „jej stosowanie nie jest poddane żadnej kontroli, nie
wiadomo również jakie geny sa˛ «transmitowane» – czy sa˛ to geny geniuszy
czy jedynie rynkowych spryciarzy”34.
Eugenika liberalna swoje założenia wyprowadza nie tylko z odwiecznego
pragnienia ludzkiej doskonałości, ale sie˛ ga także do wielu paradygmatów współczesnej kultury. Sa˛ nimi dla przykładu redukcjonistyczna koncepcja człowieka,
ograniczajaca
˛ jego rozumienie do elementów biologii, czy też kategoria wolności
liberalnej, w imie˛ której domaga sie˛ coraz wie˛ kszej autonomii jednostek w każdej dziedzinie życia. Innym elementem, charakterystycznym dla współczesnej
kultury uprawiania etyki, jest a priori przyjmowana przez zwolenników eugeniki
za obowiazuj
˛ ac
˛ a˛ norma utylitarna, wraz z jej kategoriami jakości życia oraz tzw.
życia niewartego przeżycia. Kolejna˛ idea,
˛ która˛ zawieraja˛ w sobie eugeniczne
koncepty, jest przeświadczenie o potrzebie poste˛ pu, zwłaszcza jeśli chodzi o poste˛ p w dziedzinie doskonałości genowej człowieka.

III. ZARYS STOSUNKU KOŚCIOŁA DO IDEI POSTE˛ PU

Należy na samym poczatku
˛
stwierdzić, że Kościół katolicki w żadnym wypadku „nie sprzeciwia sie˛ poste˛ powi, wre˛ cz przeciwnie, uważa, iż «nauka
i technologia sa˛ wspaniałym produktem ludzkiej twórczości danej przez Boga,
otwierajacym
˛
niezwykłe możliwości, z których wszyscy korzystamy». Z tego
powodu jako ludzie wierzacy
˛ w Boga, który uznał, że natura przez Niego stworzona jest «dobra», korzystamy z owoców poste˛ pu technicznego i gospodarcze-

32
33
34

M a r u l e w s k a. Eugenika w świetle idei poste˛ pu s. 83.
Tamże s. 82-83.
Tamże s. 83.
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go, który stał sie˛ możliwy dzie˛ ki inteligencji człowieka”35. Jednocześnie z ta˛
pozytywna˛ wizja˛ stawiane sa˛ zasadnicze wymagania dotyczace
˛ tej kwestii. Warto przyjrzeć sie˛ choć pokrótce tym, które dotycza˛ kwestii eugenicznych.
W swoim nauczaniu Jan Paweł II, zauważajac,
˛ że w „naszej epoce dokonał
sie˛ ogromny poste˛ p w zakresie nauki o życiu – fundamentalnym darze Bo˛ ad
˛ zdumiewajacy
˛ poste˛ p, w którym
ga”36, podkreśla także, iż „ów skadin
trudno nie dostrzegać również tych rzeczywistych znamion wielkości człowieka, jakie w swych twórczych zalażkach
˛
objawiły sie˛ na kartach Ksie˛ gi
Rodzaju już w opisie jego stworzenia (por. Rdz 1−2), musi rodzić wielorakie
niepokoje”37. Da sie˛ bowiem zaobserwować negatywne zjawiska, które „nie
zanikaja,
˛ przeciwnie, ich zasie˛ g staje sie˛ raczej coraz szerszy: nowe perspektywy otwarte przez poste˛ p nauki i techniki daja˛ poczatek
˛
nowym formom
zamachów na godność ludzkiej istoty, jednocześnie zaś kształtuje sie˛ i utrwala nowa sytuacja kulturowa, w której przeste˛ pstwa przeciw życiu zyskuja˛
aspekt dotad
˛ nieznany i [...] bardziej niegodziwy”38. Należy stwierdzić, że
„życie i śmierć ludzi wydaja˛ sie˛ zależne jedynie od poste˛ pu naukowego
i technologicznego, rozwijajacego
˛
sie˛ o wiele szybciej niż ludzka zdolność
określania celów tegoż poste˛ pu i oceny jego kosztów”39.
Odnoszac
˛ sie˛ do inżynierii genetycznej, Jan Paweł II zauważa, że „określenie to ma wskazywać na niezwykłe możliwości oddziaływania na same źródła
życia, jakie otwiera przed nami współczesna nauka. Należy popierać wszelki
autentyczny poste˛ p na tym polu, pod warunkiem, że nauka szanować be˛ dzie
zawsze prawa i godność człowieka od chwili jego pocze˛ cia. Nikt bowiem nie
może rościć sobie prawa do niszczenia ludzkiego życia albo bezkarnego manipulowania nim”40. Dokonujac
˛ opisu mechanizmu prowadzacego
˛
do niewłaściwego wykorzystania zdobyczy poste˛ pu Magisterium Kościoła stwierdza,
że przyroda jawi sie˛ jako instrument w re˛ kach człowieka, jako rzeczywistość,
która˛ musi on bezustannie operować, zwłaszcza przy wsparciu technologii.

35

KNSK 457. Por. R. R o g o w s k i. Antropologiczne i chrystologiczne podstawy
poste˛ pu i rozwoju. „Chrześcijanin w Świecie” 6:1974 nr 6(32) s. 1-16.
36
J a n P a w e ł II. Ore˛ dzie na XI Światowy Dzień Chorego 2004: Niepokalana poczatkiem
˛
lepszego świata nr 6. „L’Osservatore Romano” 25:2004 nr 2(260) s. 8-9.
37
RH 15. Por. S i e m i a n o w s k i. Człowiek – twórca samego siebie s. 12.
38
EV 4. Por. J. K r a s i ń s k i. W obliczu poste˛ pu biologii i medycyny (implikacje
dogmatyczne). AK 83:1991 t. 116 z. 2(492) s. 259-272.
39
KNSK 575. Por. L. R o o s. Doświadczenie granicy. Etyka społeczna wobec kryzysu
idei poste˛ pu. „Communio” 3:1983 nr 6(18) s. 44-59.
40
J a n P a w e ł II. Ore˛ dzie Niepokalana poczatkiem
˛
lepszego świata nr 6.
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Wychodzac
˛ z błe˛ dnego przesłania, że w przyrodzie istnieje nieograniczona
pula energii i potencjału do eksploatacji, i że możliwe jest ich szybkie odtworzenie oraz że ujemne skutki manipulacji w porzadku
˛
naturalnym moga˛ zostać
łatwo naprawione, upowszechniła sie˛ redukcyjna koncepcja, która postrzega
świat przyrody w sposób mechanistyczny, a rozwój odczytuje w kluczu konsumizmu. Prym przypisany działaniu i posiadaniu bardziej niż byciu przyczynia sie˛ do powstania poważnych form alienacji człowieka41.
Mocno jednak zostaje podkreślone, że „tego rodzaju postawa nie wynika
z badań naukowych i technologicznych, lecz z ideologii scjentystycznej
i technokratycznej, od której jest ona coraz bardziej uzależniona. Nauka
i technika, wraz z ich poste˛ pem, nie eliminuja˛ potrzeby transcendencji i nie sa˛
same w sobie powodem pogłe˛ biajacej
˛ sie˛ sekularyzacji, która prowadzi do nihilizmu; wraz z ich rozwojem rodza˛ sie˛ pytania dotyczace
˛ ich sensu, a potrzeba
poszanowania transcendentnego wymiaru osoby ludzkiej i samego stworzenia
staje sie˛ coraz wie˛ ksza”42. Warto zauważyć za Janem Pawłem II, że „paradoksalnie można powiedzieć, że w miare˛ poste˛ pu wiedzy w świecie – w wymiarach
makro i mikro – człowiek coraz bardziej musi na gruncie poste˛ pu cywilizacji
scjentystyczno-technicznej bronić prawdy o samym sobie”43.
Jan Paweł II w swym nauczaniu uwrażliwiał współczesnych ludzi na te˛
możliwość zniewolenia, które płynie z poste˛ pu technologicznego i narastajacej
˛
wraz z nim mentalności technologicznej. Prowadzi to do zbytniego akcentowania znaczenia poste˛ pu ekonomicznego i gospodarczego dla pełnego rozwoju
życia społecznego. Papież Polak już w swej pierwszej, programowej encyklice
przestrzegał: „Istnieje bowiem bardzo realne i wyczuwalne już niebezpieczeństwo, że wraz z olbrzymim poste˛ pem w opanowaniu przez człowieka świata
rzeczy, człowiek gubi istotne watki
˛ swego wśród nich panowania, na różne
sposoby podporzadkowuje
˛
im swoje człowieczeństwo”44. Naste˛ pnie zaś apelował mówiac,
˛ że „człowiek nie może zrezygnować z siebie, ze swojego
właściwego miejsca w świecie widzialnym, nie może stać sie˛ niewolnikiem
rzeczy, samych stosunków ekonomicznych, niewolnikiem produkcji, niewolnikiem swoich własnych wytworów. Cywilizacja o profilu czysto materialistycz-

41

Por. KNSK 462.
Tamże.
43
Przemówienie Odpowiedzialność za prawde˛ poznawana˛ i przekazywana˛ (9.06.1987) nr 6.
W: J a n P a w e ł II. Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie. Kraków 2005 s. 399.
44
RH 16; Por. I. M r o c z k o w s k i. Zmagania mie˛ dzy kultura˛ życia i kultura˛ śmierci.
RT 46:1999 z. 3 s. 29-30.
42
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nym – z pewnościa˛ nieraz wbrew intencjom i założeniom swych pionierów
– oddaje człowieka w taka˛ niewole˛ ”45.
Warto zakończyć te rozważania apelem Jana Pawła II zawartym w Jego
ostatnim Ore˛ dziu wielkanocnym, be˛ dacym
˛
wielka˛ modlitwa˛ do Boga i równocześnie wezwaniem skierowanym ku każdemu człowiekowi: „Spraw, by materialny poste˛ p ludów nigdy nie usunał
˛ w cień wartości duchowych, które sa˛
dusza˛ ich cywilizacji”46. Jest to zadanie, które ciagle
˛
należy „stawiać przed
oczy” współczesnemu człowiekowi, tak bardzo zaabsorbowanemu swymi
własnymi możliwościami.
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lepszego świata. „L’Osservatore Romano” 25:2004 nr 2(260) s. 8-9.
J a n P a w e ł II: Przemówienie Odpowiedzialność za prawde˛ poznawana˛ i przekazywana˛
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RH 16; Por. P. G ó r a l c z y k. Perspektywy rozwoju społecznego w świetle „Centesimus annus”. W: Wartości u podstaw demokracji. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 2002
s. 14-19.
46
Ore˛ dzie Wielkanocne Mane nobiscum, Domine! Watykan 2005 nr 4.
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THE CHRISTIAN VISION OF THE IDEA OF PROGRESS
IN THE CONTEXT OF EUGENIC PROPOSITIONS
AN OUTLINE OF THE ISSUE

S u m m a r y
According to Pope Benedict XVI the essential concept that allows defining the contemporary world is the idea of progress. It gains a special significance in the context of the great
development of technological possibilities of contemporary medicine. This gives rise to
a temptation to improve, or even to technologically perfect the human nature, that is present
under the auspices of eugenic behaviors. The teaching of the Church remarks that all genuine
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progress in this area should be supported, on condition that science will always respect human
rights and dignity from the moment of the man’s conception. Nobody may claim the right to
destroy human life or manipulate it with impunity.
Translated by Tadeusz Karłowicz

Słowa kluczowe: poste˛ p, rozwój, eugenika, wolność, materializm.
Key words: progress, development, eugenics, freedom, materialism.
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MORALNA POSTAWA CZŁOWIEKA WOBEC BOGACTW
W ŚWIETLE BIBLII
Dla katolickiego nauczania na temat wiary i moralności zasadnicze źródło,
obok Tradycji i wypowiedzi Urze˛ du Nauczycielskiego Kościoła, stanowi
Pismo Świe˛ te. Sie˛ gajac
˛ do treści Objawienia, by odczytać przesłanie moralne
dotyczace
˛ jakiegoś wybranego obszaru ludzkiej aktywności, należy jednak
Biblie˛ traktować integralnie. Zasada ta znajduje swoje zastosowanie również
w wypadku interpretacji tekstów odnoszacych
˛
sie˛ do problematyki społecznej.
Przedmiotem dyskursu teologicznomoralnego niniejszego artykułu jest
problem, w jaki sposób biblijne teksty odpowiadaja˛ na pytanie o postawe˛
człowieka w stosunku do zdobywania, gromadzenia i korzystania z bogactw.
W zwiazku
˛
z tym celem jest możliwie całościowe, ale zarazem syntetyczne
omówienie tego zagadnienia, wychodzac
˛ od (1) wizji Starego Testamentu,
poprzez (2) sens wypowiedzi Chrystusa zawartych w Ewangelii, na przesłaniu
Dziejów i listów apostolskich kończac.
˛ Zostana˛ przedstawione biblijne założenia moralnych postaw wobec bogactw. Zwieńczeniem tych analiz be˛ dzie (3)
próba wskazania etycznych implikacji wynikajacych
˛
ze stosunku Pisma Świe˛ tego do dóbr materialnych.
W ramach uwag wste˛ pnych pewnego doprecyzowania domaga sie˛ sam
przedmiot rozważań niniejszego opracowania. Podje˛ cie bowiem zagadnienia
„etyki bogacenia sie˛ ” może sugerować, że chodzi jedynie o moralna˛ ocene˛
zdobywania dóbr. Problem dotyczy jednak również podejścia do już posiadanego bogactwa i tego, co z nim dalej wolno a czego nie wolno zrobić. Pojawia sie˛ wie˛ c kwestia nie tylko etyki kumulowania bogactw, ale i postawy
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moralnej zwiazanej
˛
z korzystaniem ze zgromadzonych dóbr doczesnych. Na
te˛ wielowymiarowość możliwych moralnych analiz problemu bogactw wskazuja˛ już pierwsze informacje etymologiczne. Okazuje sie˛ bowiem, że w starogreckim je˛ zyku na określenie bogactw używano słowa ploutos1 i właśnie ono
wyste˛ puje również w Nowym Testamencie oraz w Septuagincie. Znaczace
˛ jest
to, że w rdzeniu tego określenia znajduje sie˛ indoeuropejskie pel, oznaczajace
˛
zarazem „płynać”
˛ i „wypełniać”, co pozwala stwierdzić, że przynajmniej
etymologicznie konotacja˛ tego słowa może być dynamiczny ruch czy nawet
wzrost. Trzeba jednak pamie˛ tać, że w greckim wydaniu słowo ploutos posiadało wymowe˛ czegoś statycznego. Być bogatym oznaczało raczej „mieć bogactwo” niż uczestniczyć w procesie jego zdobywania, a już z cała˛ pewnościa˛
nie znaczyło tworzyć je. Ploutos było znakiem szcze˛ śliwego życia w ramach
stabilnego ładu, przy błogosławieństwie bogów2.
Ponadto trzeba zauważyć, że − w szerokim sensie – termin „bogactwa”
należy odnosić nie tylko do dóbr doczesnych, to znaczy zasobów materialnych i pienie˛ dzy stanowiacych
˛
własność człowieka, które pozwalaja˛ mu na
dostatnie życie, ale także do wartości duchowych, be˛ dacych
˛
w jego posiadaniu. Można przecież mówić o bogactwie wiedzy, myśli, uczuć. W tym wymiarze również znajduja˛ zastosowanie zasady etyczne porzadkuj
˛
ace
˛ kwestie
zachowań człowieka bogatego. Niemniej jednak w tym opracowaniu rozumienie bogactw zostanie zawe˛ żone do wartości materialnych.

I. STOSUNEK DO BOGACTW W STARYM TESTAMENCIE

Ocena bogactw w pismach żydowskich ma charakter ambiwalentny.
W świetle lektury Ksie˛ gi Rodzaju (rozdział 14 i 15) można zauważyć, że bogactwo jest zdobywane i powie˛ ksza sie˛ poprzez gromadzenie łupów wojennych, otrzymywanie darów i dzie˛ ki szcze˛ śliwej hodowli, a wszystkie te procesy dokonuja˛ sie˛ pod opieka˛ Bożej Opatrzności. Z Pieśni nad pieśniami (por.
28, 1-14) z kolei można dowiedzieć sie˛ , że bogactwa sa˛ darem Boga i znakiem Jego błogosławieństwa. Chodzi tu jednak o obfitość dóbr materialnych,
a nie o luksus. W tym sensie Stary Testament wyraża uznanie dla szeroko

1

Na marginesie warto zauważyć, iż od ploutos wywodzi sie˛ termin „plutokrata” oznaczajacy
˛ bogacza majacego
˛
wpływy i znaczenie dzie˛ ki posiadanym pieniadzom.
˛
Por. Słownik
wyrazów obcych. Red. E. Sobol. Wydawnictwo PWN [b.r.w.] s. 871.
2
Por. R. J. N e u h a u s. Bogactwo i beztroska: być bogatym, bogactwo tworzyć. W:
Etyka kapitalizmu. Red. P. L. Berger. Tł. H. Woźniakowski. Kraków 1994 s. 172.
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doste˛ pnych dóbr doczesnych, uważajac
˛ je po prostu za coś niezbe˛ dnego do
3
życia .
W okresie prorockim w kwestii bogactw ujawnia sie˛ dosyć mocno moralny
znak zapytania. Ma to zwiazek
˛
przede wszystkim z wyraźna˛ zmiana˛ warunków społecznych. Obok waskiej
˛
grupy bogaczy, istniała rzesza ludzi żyjacych
˛
w skrajnym ubóstwie. W obliczu takiej sytuacji prorocy zgodnie widzieli
w niej przejawy moralnego skandalu. Pote˛ piaja˛ oszustwa, lichwe˛ , wykorzystywanie, bezprawie, zwłaszcza w stosunku do biednych. Takie podejście reprezentuje Izajasz (por. Iz 58, 3-11), Jeremiasz (por. Jr 7, 4-7), Ozeasz (por. Oz
4, 1-2), Amos (por. Am 2, 6-7) i Micheasz (por. Mi 2, 1-2). „Gniew proroków rozpalały w szczególności pogwałcenia wierności Przymierzu, takie jak
praca przymusowa i branie w niewole˛ rodaków oraz nadużycia pozbawiajace
˛
wdowy i sieroty należnych im praw. Zwłaszcza Izajasz łaczy
˛
bogactwo
z pycha˛ (Iz 5, 14. 32-33) i prorokuje, że ziemia pochłonie wielkość i chwałe˛
Jerozolimy, jej bogactwa rozsypia˛ sie˛ jak plewy, miasto zostanie zrujnowane
i spustoszone, a wdowy szlachetnie urodzonych podziela˛ los biedaków, który˛
w ubóstwie uciśnionych
mi pierwej gardziły”4. Ten obraz zła tkwiacego
przedstawiany przez tradycje˛ prorocka˛ prowadzi także do ukazania sytuacji
człowieka, który winien uznać, że to od Boga pochodzi wszelkie dobro i że
jest ono darem, o który należy sie˛ troszczyć i sie˛ nim dzielić5.
Literatura madrościowa
˛
charakteryzuje sie˛ bardziej pozytywnym nastawieniem wobec bogactw, sugerujac
˛ m.in., że ich zdobyciu sprzyja życie w cnocie. Doświadczenie praktyczne podpowiada, że człowiek staje sie˛ bogaty, jeśli
jest oszcze˛ dny (por. Prz 24, 4), zapobiegliwy (por. Syr 31, 3), mocny (por.
Prz 10, 4) i jeśli broni sie˛ przed zepsuciem. Z bycia człowiekiem bogatym
płynie też wiele korzyści, takich jak: bezpieczeństwo (por. Prz 10, 15), posiadanie przyjaciół (por. Prz 14, 20), honor (por. Syr 10, 30), szcze˛ śliwe życie
(por. Syr 44, 1-8) i możność rozdawania jałmużny (por. Syr 31, 8; Tob 12,
8). Należy jednak podkreślić, iż pomimo tego przychylnego pogladu
˛ na bogactwo w tym okresie, to, co krytykowali prorocy, pozostaje nadal aktualne.
Przede wszystkim pozostaje uwypuklone niebezpieczeństwo pychy i przekładania zaufania w posiadanych zasobach materialnych ponad ufność Bogu6.
Ksie˛ gi madrościowe
˛
nie pote˛ piaja˛ wie˛ c bogactw samych w sobie, ale jedynie
3
Por. tamże; Papieska Rada Iustitia et Pax. Kompendium Nauki Społecznej Kościoła.
Kielce 2005 [dalej KNSK] nr 323.
4
N e u h a u s. Bogactwo i beztroska s. 174.
5
Por. KNSK nr 323.
6
Por. N e u h a u s. Bogactwo i beztroska s. 174-175.
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złe ich wykorzystanie. Opisuja˛ przy tym ubóstwo materialne jako konsekwencje˛ lenistwa i braku pracowitości (por. Prz 10, 4) oraz jako rzecz naturalna˛
(por. Prz 22, 2)7. W Ksie˛ dze Hioba wybrzmiewa pytanie o to, dlaczego nikczemnik dobrze sie˛ miewa, podczas gdy człowiek prawy cierpi niedostatek?
Kwestia ta w okresie mie˛ dzytestamentalnym rozwine˛ ła sie˛ w kierunku eschatologicznym, tzn. rozbudzajacym
˛
nadzieje˛ na Dzień Sadu
˛ Ostatecznego, kiedy
wszystkie niesprawiedliwości zostana˛ naprawione. I właśnie przez ów akcent
eschatologiczny zdominowane jest nowotestamentalne rozumienie bogactwa8.

II. STOSUNEK DO BOGACTW W NOWYM TESTAMENCIE

Chrystus, przejmujac
˛ cała˛ tradycje˛ Starego Testamentu dotyczac
˛ a˛ dóbr
materialnych i nadajac
˛ jej ostateczna˛ pełnie˛ i jasność9, nie pote˛ piał bogactw,
jednakże za najwie˛ ksza˛ wartość uważał Królestwo Boże, w którego zdobyciu
nieuporzadkowane
˛
przywiazanie
˛
do dóbr doczesnych może stać sie˛ przeszkoda˛
(por. Mk 4, 19). Dlatego też nie widział możliwości jednoczesnego służenia
Bogu i mamonie (por. Mt 6, 24; Łk 16, 13). W zwiazku
˛
z tym od swoich
uczniów, chcacych
˛
pójść za Nim, wymagał, by porzucili wszystko, co posiadali (np. Mt 4, 20) i pracujac
˛ jako misjonarze głoszacy
˛ Dobra˛ Nowine˛ , by sie˛
nie martwili o pokarm i odzienie, gdyż to be˛ dzie im dodane (por. Mt 6, 2532; Łk 12, 22-30). Niebezpieczeństwo przywiazania
˛
do posiadanych bogactw
jest − według Jezusa − tak wielkie, że metaforycznie rzecz ujmujac,
˛ łatwiej
wielbład
˛ przeciśnie sie˛ przez ucho igielne, aniżeli bogaty wejdzie do królestwa niebieskiego (por. Mk 10, 25). Do bogatych Chrystus kierował wre˛ cz
groźby (por. Łk 6, 24-26), ostrzegajac
˛ ich przed chciwościa˛ (por. Łk 12, 1620) i brakiem miłosierdzia (por. Łk 16, 19-31).
Z drugiej strony pozytywnie wypowiadał sie˛ o tych, którzy potrafili dobrze
swe bogactwa spożytkować i stawiał ich za przykład do naśladowania innym.
Tak było w przypadku setnika, który w Kafarnaum wybudował synagoge˛
(por. Łk 7, 5); Samarytanina, który nie szcze˛ dzac
˛ swoich pienie˛ dzy i czasu
uratował człowieka napadnie˛ tego przez zbójców (por. Łk 10, 30-35); czy też
kobiet, które wspomagały Jezusa i apostołów, służac
˛ im praca˛ swoich rak
˛
(por. Łk 8, 3). Przykład zaś Zacheusza pokazuje, że spotkanie z Jezusem

7
8
9

Por. KNSK nr 323.
Por. N e u h a u s. Bogactwo i beztroska s. 175.
Por. KNSK nr 325.

MORALNA POSTAWA CZŁOWIEKA WOBEC BOGACTW

143

może przemienić nawet najbardziej zepsute chciwościa˛ ludzkie serce, gdyż ten
bardzo bogaty celnik pod wpływem Mistrza z Nazaretu połowe˛ ze swego majatku
˛
rozdał ubogim, a skrzywdzonych wynagrodził czterokrotnie (por. Łk 19,
10
1-10) .
Dzieje Apostolskie ukazuja˛ podejście pierwotnego Kościoła do dóbr materialnych, podkreślajac
˛ ich role˛ w budowaniu wspólnoty chrześcijan. W duchu
solidarności zamożni członkowie pierwszych gmin chrześcijańskich dzielili
sie˛ swoimi bogactwami z braćmi bardziej potrzebujacymi.
˛
Można wie˛ c stwierdzić, że Jezusowy stosunek do własności prywatnej (dóbr materialnych) pierwotny Kościół chrześcijański w Jerozolimie zinterpretował na swój sposób11: „Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majatki
˛ i dobra i rozdzielali każdemu według potrzeby” (Dz
2, 44); „Jeden duch i jedno serce ożywiało wszystkich wierzacych.
˛
Żaden nie
nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne […] Nikt nie
cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniadze
˛
[uzyskane] ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby” (Dz 4, 32. 34-35).
W swoich listach św. Paweł, wskazujac
˛ na niebezpieczeństwa zwiazane
˛
z bogactwem (por. 1 Tm 6, 9), polecał, by za bogactwo uznawać nie tylko
majatek,
˛
ale też pełnienie dobrych uczynków (por. 1 Tm 6, 17-19) oraz takie
postawy, jak: dobroć, cierpliwość i wielkoduszność (por. Rz 2, 4), madrość
˛
i wiedze˛ (por. Rz 11, 33). Bogactwem człowieka jest również chwała, jaka˛
Bóg okazał człowiekowi w Osobie Jezusa Chrystusa (por. Rz 9, 23). Apostoł
Narodów wskazywał ponadto, iż warto innych wzbogacać, wspierajac
˛ ich
w potrzebie. Przeciw nadużyciom w korzystaniu z dóbr materialnych wyste˛ pował również św. Jakub (por. Jk 5, 1-5).

10
Por. F. G r y g l e w i c z. Bogactwo [II. Aspekt teologiczny, 1. W Piśmie Świe˛ tym].
W: Encyklopedia Katolicka. T. 2. Red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski. Lublin 1995
k. 708.
11
Por. S. G a˛ d e c k i. Biblijne podstawy etosu własności prywatnej. W: Społeczny
wymiar ore˛ dzia biblijnego. [VII Bydgoskie Dni Społeczne (15-19 III 1993) zorganizowane
przez Komisje˛ Episkopatu Polski „Iustitia et Pax”]. Red. T. Makowski. Gniezno−Bydgoszcz
1994 s. 72.
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III. MORALNE IMPLIKACJE BIBLIJNEGO NASTAWIENIA
DO DÓBR MATERIALNYCH

Przechodzac
˛ do ukazania moralnych konsekwencji wynikajacych
˛
z ore˛ dzia
biblijnego na temat bogactw, warto najpierw przypomnieć fundamentalne
rozumienie moralności objawionej. Jak stwierdza dokument Papieskiej Komisji Biblijnej Biblia a moralność, „[w] perspektywie biblijnej moralność
zakorzenia sie˛ w uprzednim darze życia, rozumu i wolnej woli (stworzenie),
a przede wszystkim w całkowicie darmowym ofiarowaniu uprzywilejowanej,
wewne˛ trznej relacji człowieka z Bogiem (przymierze). Nie jest ona na pierwszym miejscu odpowiedzia˛ człowieka, ale odkrywaniem Bożego zamiaru i darem Bożym. Innymi słowy, dla Biblii, moralność naste˛ puje po doświadczeniu
Boga, dokładniej po doświadczeniu, które Bóg nakazuje człowiekowi przeży˛
wać na mocy całkowicie darmowego daru”12. Moralne wezwania wynikajace
z tekstów biblijnych nie sa˛ wie˛ c jakimś heteronomicznym zestawem nakazów
i zakazów narzuconym człowiekowi przez Boga, ale w swoim najgłe˛ bszym
sensie sa˛ Bożym darem pobudzajacym
˛
wierzacego
˛
od wewnatrz
˛ poprzez sumienie do podje˛ cia takiej postawy, która − dzie˛ ki Duchowi Świe˛ temu – staje
sie˛ adekwatna˛ odpowiedzia˛ na Boży zamysł wobec ludzkiego życia.
Dobra doczesne, postrzegane w świetle biblijnych tekstów jako wyraz
Bożego błogosławieństwa, należy przyjmować w kategoriach daru (por. Koh
3, 12), pochodzacego
˛
„z re˛ ki Bożej” (Koh 2, 24). Dlatego też, mie˛ dzy innymi, bogato zastawiony stół (por. Ps 23, 5), używanie wina (por. Ps 104, 1415) czy płodna miłość małżeńska (por. Ps 128) spotykaja˛ sie˛ w Biblii z aprobata.
˛ Pismo Świe˛ te nie wzywa do ucieczki od świata, ale do roztropnego
i odpowiedzialnego korzystania z jego zasobów. Świadcza˛ o tym na przykład
teksty z ksiag
˛ madrościowych,
˛
m.in. takie jak: „W weselu chleb swój spożywaj i w radości pij swoje wino” (Koh 9, 7); „Nie pozbawiaj sie˛ dobra obecnej chwili, a przedmiot szlachetnego pożadania
˛
niech cie˛ nie omija!” (Syr 14,
14); „Jeżeli człowiek żyje wiele lat, ze wszystkich niech sie˛ cieszy” (Koh 11,
8; por. też Prz 5, 15-19; Koh 9, 9; Ne 8, 10; Flp 4, 4). Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, iż zache˛ cajac
˛ do korzystania z dóbr tej ziemi, Biblia nigdzie
nie pochwala nieograniczonego gromadzenia dóbr, wre˛ cz przeciwnie, pote˛ pia
taka˛ postawe˛ : „Biada tym, którzy przydaja˛ dom do domu, role˛ do roli” –
wołał prorok Izajasz (Iz 5, 8; por. też Am 8, 5).

12

Papieska Komisja Biblijna. Biblia a moralność. Biblijne korzenie poste˛ powania chrześcijańskiego. Kielce 2009 s. 18.

MORALNA POSTAWA CZŁOWIEKA WOBEC BOGACTW

145

Dlatego człowiek powinien pamie˛ tać, że ze sposobu używania dóbr ziemskich be˛ dzie musiał kiedyś zdać sprawe˛ przed Bogiem: „Raduj sie˛ , młodzieńcze, w młodości twojej i niech sie˛ cieszy twe serce w dniach twej młodości!
Chodź drogami serca twego i za tym, co widza˛ twe oczy, lecz wiedz, że
z tego wszystkiego osadzi
˛
cie˛ Bóg” (Koh 11, 9)13.
W tym świetle można wie˛ c stwierdzić, że w biblijnej ocenie dóbr materialnych zalecany jest umiar, powściagliwość
˛
i odpowiedzialność. Jak trafnie
zauważył św. Paweł: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść” (1 Kor 6, 12; 10, 23). W innym miejscu Biblia pote˛ pia hedonistyczna˛
i nieopanowana˛ postawe˛ wyrażana˛ w słowach: „Jedzmy i pijmy, bo jutro
pomrzemy” (Iz 22, 13; por. 1 Kor 15, 32; Mdr 2, 6-9), przypominajac,
˛ że
„[z] przejedzenia wielu umarło, ale umiarkowany przedłuży swe życie” (Syr
37, 31). Dlatego swoista synteza biblijnego myślenia na ten temat mogłaby
brzmieć: „To bogactwo jest dobre, które jest bez grzechu” (Syr 13, 24; por.
Jr 5, 27-28) i w stosunku do którego człowiek umie zachować rezerwe˛ (por.
Pwt 17, 17; Prz 30, 8-10). Jak należy to realizować w codziennej praktyce
życiowej? Odpowiedzia˛ i cenna˛ wskazówka˛ sa˛ słowa modlitewnej prośby
z Ksie˛ gi Przysłów: „Nie dawaj mi bogactwa ni ne˛ dzy, żyw mnie chlebem niezbe˛ dnym, bym syty nie stał sie˛ niewiernym i nie rzekł: A któż to jest Jahwe?
– lub z biedy nie zaczał
˛ kraść i imie˛ mego Boga znieważać” (Prz 30, 8-9).
Chodzi bowiem o to, że nadmiar bogactw, ale i skrajna ne˛ dza materialna nie
sa˛ dla człowieka dobre, gdyż moga˛ stać sie˛ pokusa˛ do złego i prowadzić do
wypaczenia jego moralnej postawy. Biblijnym ideałem jest umieje˛ tność zadowolenia z każdej sytuacji, w jakiej sie˛ człowiek znajdzie. Jako dobry przykład
może tu posłużyć św. Paweł, który mówił o sobie: „Umiem cierpieć biede˛ ,
umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony:
i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko
moge˛ w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4, 12-13)14.
W tym kontekście łatwiej zrozumieć postawe˛ ubóstwa, która „urasta do
wartości moralnej, kiedy ukazuje sie˛ jako pokorna dyspozycyjność i otwarcie
sie˛ na Boga, pokładanie w Nim zaufania. Taka postawa czyni człowieka
zdolnym do rozpoznania wzgle˛ dności dóbr materialnych oraz korzystania
z nich jako z darów Bożych, którymi trzeba odpowiednio zarzadzać
˛
i dzielić
sie˛ nimi, ponieważ wszystkie dobra należa˛ w pierwszym rze˛ dzie do Bo-

13
14

Por. M. F i l i p i a k. Problematyka społeczna w Biblii. Warszawa 1985 s. 203-204.
Por. tamże s. 204-205.
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ga”15. W tej perspektywie „bogaty”, jako przeciwieństwo „ubogiego”, przyjmuje postawe˛ odwrotna,
˛ swoja˛ ufność pokładajac
˛ nie tyle w Bogu, co nade
wszystko w posiadanych dobrach i sile własnych rak
˛ badź
˛ intelektu. Dlatego
też Pismo Świe˛ te traktuje bogactwo jako coś, co kryje w sobie liczne niebezpieczeństwa16. Ksie˛ ga Przysłów stwierdza: „Kto ufa bogactwu – upadnie”
(Prz 11, 28). Gdy sie˛ ma wiele dóbr materialnych, trudno jest trwać w wierności Bogu, bo „tłuszcz znieczula serce” (por. Pwt 31, 20; 32, 15; Hi 15,
27). Autor Psalmu 73, 7 stwierdza, że z „otyłości”, która jest w Biblii synonimem bogactwa, pochodzi nieprawość. Niegodziwi bogacze chlubia˛ sie˛ swoimi dobrami i czynia˛ sobie z nich twierdze˛ (por. Prz 10, 15), ale kto takiej
twierdzy ufa, pre˛ dzej czy później srogo sie˛ zawiedzie (por. Prz 11, 28; Jr 9,
22). Dlatego psalmista nawołuje: „Do bogactw, choćby rosły, serc nie przywiazujcie”
˛
(Ps 62, 11). Biblia wymaga wie˛ c od każdego człowieka dystansu
wobec dóbr tej ziemi.
Problem polega też na tym, że kuszony przez dobra tego świata, człowiek
łatwo może zamknać
˛ sie˛ we własnym egoizmie, zagarniajac
˛ je wyłacznie
˛
dla
siebie, podczas gdy powinien jedynie współuczestniczyć w ich posiadaniu17
(por. Prz 11, 4; 19, 17; Ps 37, 16; Tb 4, 21; Syr 5, 8; a także Mt 19, 23-24;
Mk 12, 15-21; Jk 5, 1-6). Zło tkwi tutaj nie w samym bogactwie, lecz w ludzkiej postawie wobec niego. Przede wszystkim niebezpieczeństwo posiadania
polega na tym, że wyzwala w człowieku egoistyczna˛ żadze
˛ ˛ , zniewalajac
˛ a˛ go
przez przywiazanie
˛
do dóbr tej ziemi. To właśnie dlatego Jezus apelował do
swoich uczniów: „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza
niszcza˛ i gdzie złodzieje włamuja˛ sie˛ i kradna.
˛ Gromadźcie sobie skarby w nie-

15

KNSK nr 324.
Bogactwo samo w sobie ma też swoje aspekty negatywne w tym sensie, że po pierwsze
– jest ono czymś nietrwałym. Człowiek bogaty wie o tym i dlatego żyje ze świadomościa,
˛ że
majatek
˛
zgromadzony żmudna˛ praca˛ wielu lat można łatwo stracić przez jakiś trudny do przewidzenia nieszcze˛ śliwy przypadek (por. Koh 5, 12-13; Prz 23, 4-5). Po drugie − nawet najwie˛ ksze dobra doczesne bez wewne˛ trznego pokoju nie maja˛ żadnego znaczenia, dlatego „lepiej
posiadać mało i mieć bojaźń Jahwe niż skarb wielki wraz z niepokojem” (Prz 15, 16-17; por.
też Ps 37, 16; Tb 4, 21). Okazuje sie˛ to prawda,
˛ zwłaszcza wtedy, gdy dochody nabyte zostały
bezprawnie. Nie przynosza˛ one prawdziwego szcze˛ ścia (Prz 16, 8), a w dniu doświadczenia
na nic sie˛ nie przydadza:
˛ „Nie polegaj na bogactwach niesprawiedliwie nabytych, nic ci bowiem nie pomoga˛ w nieszcze˛ ściu” (Syr 5, 8). Po trzecie – prawda˛ jest też to, że bogactwo
wzbudza zazdrość u bliźnich (Koh 4, 4) oraz jest cze˛ sto źródłem niezgody mie˛ dzy ludźmi (Prz
17, 1), a nawet nienawiści (Prz 15, 17). Por. F i l i p i a k. Problematyka społlłeczna s. 205.
17
Por. szerzej na ten temat: KNSK nr 171-184; J. G o c k o. Porzadek
˛
własności w kontekście powszechnego przeznaczenia dóbr. W: Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia społecznego. Red. J. Kupny, S. Fel. Katowice 2003 s. 103-118.
16
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bie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszcza˛ i gdzie złodzieje nie włamuja˛ sie˛ i nie
kradna.
˛ Bo gdzie jest twój skarb, tam be˛ dzie i serce twoje” (Mt 6, 19-21)18.
Poza tym Pismo Świe˛ te ostrzega przed niebezpieczeństwem, jakie bogactwo
może stanowić dla zdrowia duchowego i moralnego (por. Ez 7, 19-20). Rzecz
w tym, że nieuporzadkowane
˛
posiadanie bogactw może przemienić sie˛ w siłe˛
współzawodniczac
˛ a˛ z Bogiem i pozbawiajac
˛ a˛ człowieka podstawowych uczuć
religijnych (por. Mt 6, 21. 24; Hi 22, 23-26). Co wie˛ cej, pożadanie
˛
bogactw
może też zniszczyć wiare˛ dajac
˛ a˛ zbawienie (por. 1 Tm 6, 9-10)19.
W zwiazku
˛
z tym dla chrześcijan w staraniach o Królestwo Boże, wartości
ziemskie musza˛ zejść na drugi plan, bowiem prawdziwe bogactwo tkwi tylko
w Chrystusie, który apelował: „Nie troszczcie sie˛ zbytnio o swoje życie, o to,
co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym sie˛ macie przyodziać. Czyż życie
nie znaczy wie˛ cej niż pokarm, a ciało wie˛ cej niż odzienie? [...] Starajcie sie˛
naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a wszystko inne be˛ dzie
wam dodane” (Mt 6, 25. 33). „Wszystko inne” jest też dla człowieka, ale
ujmowane musi być w perspektywie Królestwa Bożego, co oznacza, że ma
służyć ubogaceniu życia ludzkiego i sprzyjać jego wszechstronnemu rozwojowi.
Przy czym dla ucznia Jezusa prawdziwe bogactwo be˛ dzie zawsze stanowiła
dana przez Boga madrość
˛
i jej owoce (por. Prz 8, 11. 18-19) oraz miłosierdzie
i łaski, które On daje swoim umiłowanym (por. Ef 1, 7; 2, 4; 1 Tm 1, 14),
a także miłość, która˛ wlewa w ludzkie serca (por. Rz 5, 5; Flp 1, 9)20.
Ostatecznie nie chodzi jednak o deprecjonowanie wartości ziemskich, lecz
o ich właściwe miejsce w hierarchii wartości. Prawda˛ jest, że „nie samym
chlebem” żyje człowiek, ale przecież też nie da sie˛ żyć samym Słowem Bożym. Dlatego pamie˛ tajac,
˛ że dobra duchowe musza˛ zajmować miejsce nadrze˛ dne, człowiek wierzacy
˛ winien dawać im pierwszeństwo, ale nie wyłacz˛
ność, która oderwałaby go od ziemskich zadań. Z pewnościa˛ nie jest to łatwe,
gdyż mie˛ dzy rzeczami tego świata a wewne˛ trznym pragnieniem doskonałości
człowieka istnieje stały wewne˛ trzny antagonizm. Być może dlatego Chrystus
wypowiedział te znamienne zdania: „Bogaty z trudnościa˛ wejdzie do Królestwa niebieskiego. [...] Łatwiej jest wielbładowi
˛
przejść przez ucho igielne
niż bogatemu wejść do Królestwa niebieskiego” (Mt 19, 23-24; Mk 10, 25;

18

Por. F i l i p i a k. Problematyka społeczna s. 205-206.
Por. S. C. M o t t. Bogactwo. W: Encyklopedia biblijna. Red. P. J. Achtemeier. Warszawa 1999 s. 128.
20
Por. F. R i e n e c k e r, G. M a i e r. Leksykon biblijny. Tł. D. Irmińska. Warszawa
2001 s. 96.
19
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Łk 18, 25)21. Jak zauważa Filipiak, „[t]en antagonizm trzeba nieustannie
pokonywać, aby wypracować sobie dystans wobec dóbr materialnych i całkowite nad nimi panowanie. Człowiek może posiadać rzeczy, ale rzeczy nie
moga˛ posiadać człowieka. Człowiek dorastajacy
˛ do pełni rozwoju to człowiek
wewne˛ trznie wolny, wolny w używaniu dóbr materialnych i wolny w rezygnowaniu z nich. Św. Paweł wyraził to w formule: «Trzeba, aby [...] ci, którzy
nabywaja,
˛ tak żyli, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używaja˛ tego świata,
tak żyli jakby z niego nie korzystali» (1 Kor 7, 29-31). Nie wolno przewartościować bogactwa. Nie wolno dewaluować Boga jako najwyższej wartości.
Ale opowiedzenie sie˛ za Bogiem jako najwyższa˛ wartościa˛ nie oznacza, że
dobra materialne nie sa˛ żadna˛ wartościa.
˛ Tak samo głoszenie pierwszeństwa
wartości duchowych nie oznacza przekreślenia wartości materialnych i doczesnych. «Nie troszczcie sie˛ zbytnio […] o to, co macie jeść i pić, ani
o swoje ciało, czym sie˛ macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy wie˛ cej niż
pokarm, a ciało wie˛ cej niż odzienie?» (Mt 6, 25). Życie ludzkie jest wartościa˛
nadrze˛ dna,
˛ a wszystko inne (pokarm, napój, odzienie) musi mu być podporzadkowane,
˛
musi mu służyć”22.
Dokładnego wyjaśnienia domaga sie˛ w końcu kwestia oceny ludzi bogatych i materialnie ubogich, gdyż rodzi ona czasem pewne nieporozumienia
i niewłaściwe wobec nich postawy. Z cała˛ stanowczościa˛ trzeba wie˛ c podkreślić, iż bogactwo samo w sobie nie może być żadna˛ podstawa˛ do pote˛ pienia posiadajacego
˛
je człowieka. Podobnie też ubóstwo materialne nie może
stać sie˛ podstawa˛ do nagradzania czy podziwiania cierpiacego
˛
je człowieka.
Może bowiem być bogactwo dzie˛ ki pracowitości, a ubóstwo może wynikać
z lenistwa. Ma to również swoje znaczenie nie tylko w dziedzinie społecznej,
ale także w życiu religijnym. Lepszemu zrozumieniu tej prawdy może służyć
dobre rozważenie sensu przypowieści o bogaczu i ubogim Łazarzu (por.
Łk 16, 19-31). W przesłaniu tej perykopy ewangelicznej nie chodzi o manichejskie pote˛ pienie bogatych i pochwałe˛ biednych. Jest to raczej przestroga,
aby nawrócić sie˛ , otworzyć oczy i sprawiedliwie posługiwać sie˛ „niegodziwa˛
mamona”
˛ (por. Łk 16, 9). Bogacz opływał we wszystko, ubogi Łazarz zaś,
schorowany, żebrał u bram jego pałacu. Ich losy zmieniły sie˛ po śmierci, ale
nie z powodu bogactwa jednego czy ubóstwa drugiego. Bogacz cierpi udre˛ ki
nie jako kare˛ za swoje bogactwo, lecz dlatego, że z bogactwa uczyniwszy

21
22

Por. F i l i p i a k. Problematyka społeczna s. 206-207.
Tamże s. 208.
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wyłaczny
˛
ideał życiowy, zaniedbał czynienia miłosierdzia23. „Ubogi zaś Łazarz na udział w radości nieba zasłużył nie swoim ubóstwem, lecz dobrocia;
˛
mógłby na nia˛ zasłużyć również bogacz, gdyby słuchał Mojżesza i proroków.
Ubóstwo nie może być wystarczajacym
˛
motywem uznania człowieka za prawego, dysponujacym
˛
go do zaje˛ cia miejsca w Królestwie niebieskim. Ubogi,
który byłby jednocześnie człowiekiem niegodziwym, nie może liczyć na swoje ubóstwo jako wystarczajacy
˛ powód do nagrody w Królestwie niebieskim.
Jezus kierował do bogaczy swoje «biada» nie z powodu ich zasobności. Kiedy nawiedził dom bogatego Zacheusza czy nocny wypoczynek poświe˛ cił na
rozmowe˛ z ksie˛ ciem Nikodemem, prawdopodobnie już przez ten fakt chciał
powiedzieć, że nie bogactwo jako takie jest tym elementem, który ze swej
natury może im zagrodzić droge˛ do Królestwa niebieskiego, lecz jedynie
bogactwo, które staje sie˛ celem samo w sobie, przesłaniajac
˛ wszelkie cele
i wartości nadrze˛ dne”24.
Na koniec stosownego wyjaśnienia domagaja˛ sie˛ teksty z Dziejów Apostolskich, odzwierciedlajace
˛ wczesnochrześcijański entuzjazm w kwestii dzielenia
sie˛ własnościa˛ prywatna˛ z innymi członkami wspólnoty (por. Dz 2, 43-45).
Warto tego dokonać, gdyż cze˛ sto interpretuje sie˛ opisana˛ w tej ksie˛ dze Pisma
Świe˛ tego sytuacje˛ jako przykład wczesnochrześcijańskiego komunizmu. Przed
taka˛ błe˛ dna˛ interpretacja˛ przestrzegaja˛ jednak m.in. naste˛ pujace
˛ fakty: rezygnacja z dóbr była aktem dobrowolnym (por. Dz 5, 4), a pozbywanie sie˛ własnego mienia nie było warunkiem niezbe˛ dnym do wstapienia
˛
do wspólnoty;
rezygnacja nie naste˛ powała ze wzgle˛ du na przekreślenie słuszności prawa
o własności prywatnej, ale ze wzgle˛ du na ubogich braci (por. Dz 6, 1); rozdawano swoja,
˛ a nie cudza˛ własność; rezygnacja z dóbr należała raczej do
faktów jednostkowych, z tego powodu godnych odnotowania i pochwały (por.
Dz 4, 36-37). W zwiazku
˛
z tym zamiast o komunizmie w pierwotnej gminie
chrześcijańskiej należy raczej mówić o „komunionizmie” (od słowa communio), tj. systemie własności opartym na wspólnocie duchowej z biednymi25.
Poza tym trzeba pamie˛ tać, że „[w]cześni chrześcijanie uważali, że Jezus ma
prawo zarówno do nich samych, jak i do ich majatku
˛
(por. Dz 4, 32). Sprzedawali swoje dobra, by zaspokajać potrzeby w miare˛ jak sie˛ pojawiały we

23

Por. C. S. K e e n e r. Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu.
Tł. Z. Kościuk. Warszawa 2000 s. 164; S. F a u s t i. Wspólnota czyta Ewangelie˛ według św.
Łukasza. Tł. K. Kozak. Cze˛ stochowa 2006 s. 614-619; F i l i p i a k. Problematyka społeczna
s. 207.
24
F i l i p i a k. Problematyka społeczna s. 207.
25
Por. G a˛ d e c k i. Biblijne podstawy etosu s. 72.
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wspólnocie (Dz 4, 34-35), otwierali też swoje domy dla współwyznawców
(Dz 2, 46). Działania te nie odzwierciedlaja˛ ideału ascetycznego, jak to miało
miejsce w pewnych greckich i żydowskich sektach, lecz praktyke˛ radykalnego
przedkładania wartości człowieka ponad wartość dobra materialnego. Przekazy
o takim poste˛ powaniu chrześcijan sie˛ gaja˛ aż do II w. po Chr. Taki styl życia
był długo przedmiotem szyderstw ze strony pogan i w końcu przetrwał tylko
we wspólnotach monastycznych”26.
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Papieska Rada Iustitia et Pax. Kompendium Nauki Społecznej Kościoła. Kielce: Jedność 2005.
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A MAN’S MORAL ATTITUDE TOWARDS THE RICHES
IN THE LIGHT OF THE BIBLE

S u m m a r y
The subject of the analyses presented in the article is the problem of how Biblical texts
answer the question about a man’s attitude towards winning, accumulating and using riches.
Starting from (1) the Old Testament vision, through (2) the meaning of Christ’s utterances that
are contained in the Gospel, and ending with the message in the Acts and the Epistles, the
author presents the biblical assumptions of moral attitudes towards material goods. The discussion is concluded with (3) an attempt to indicate ethical implications resulting from the Holy
Scriptures’ attitude towards worldly goods.
Translated by Tadeusz Karłowicz

Słowa kluczowe: bogactwo, dobra materialne, Biblia, etyka, postawa moralna.
Key words: riches, material goods, Bible, ethics, moral attitude.
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METODOLOGICZNE IMPLIKACJE
MODELI EKLEZJOLOGICZNYCH
W TEOLOGII MORALNEJ SPOŁECZNEJ
Dynamiczne zmiany w obre˛ bie katolickiej eklezjologii na przestrzeni ostatniego stulecia z pewnościa˛ pomogły Kościołowi odkryć nowa˛ świadomość
siebie samego i własnej misji, która daleko wykracza poza wasko
˛
rozumiany
wymiar konfesyjny. Zmiany te jednak domagaja˛ sie˛ także ciagłej
˛
pogłe˛ bionej
refleksji teologicznej, która jest zadaniem nie tylko teologii fundamentalnej,
ale i innych działów teologii, zwłaszcza podejmujacych
˛
w swoich badaniach
problematyke˛ eklezjologiczna˛ i społeczna,
˛ w tym także teologii moralnej
społecznej. Studia te wiaż
˛ a˛ sie˛ także z koniecznościa˛ dalszych badań nad
Soborem Watykańskim II oraz jego ustawicznej percepcji.
Okres recepcji poszczególnych ustaleń soborowych był zawsze czasem
pewnych napie˛ ć. Potwierdzaja˛ to wszystkie wielkie sobory, poczawszy
˛
od
Nicei, poprzez Efez, aż po Trydent. Doświadczane obecnie napie˛ cia i polemiki wewnatrz
˛ Kościoła sa˛ w pewnym sensie odbiciem istniejacych
˛
już przed
Soborem napie˛ ć, które można było dostrzec przy próbach odnowy eklezjologii
katolickiej w XIX i XX wieku. Choć nie brakowało wewnatrz
˛ Kościoła nurtów wzywajacych
˛
do odrzucenia wszelkich kontaktów ze światem pooświeceniowym oraz pomimo tendencji wzywajacych
˛
do zawe˛ żenia misji Kościoła
do wasko
˛
rozumianego sacrum, Sobór w sposób zdecydowany otworzył
horyzonty posłannictwa Kościoła na wymiar społeczny i historyczny. Konstytucja Gaudium et spes w cze˛ ści wprowadzajacej
˛
podkreśla to otwarcie zwracajac
˛ uwage˛ na teologiczne znaczenie problemów społecznych współczes-
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ności. Sa˛ to problemy, które dotycza˛ również samego Kościoła. Nie znajduja˛
sie˛ one na zewnatrz
˛ Kościoła, ale poprzez jego własna˛ historyczność dotykaja˛
go w samej istocie.
Zanim zostanie podje˛ ta charakterystyka określonych modeli eklezjologicznych i analiza ich ewentualnego wpływu na niektóre kwestie metodologiczne
w teologii moralnej społecznej należy podkreślić, że problematyka relacji
Kościoła do świata, a także odczytania świata jako nowego horyzontu posłannictwa Kościoła, stała sie˛ ważnym elementem dociekań zwłaszcza teologów
XX wieku, i to zarówno katolickich, jak i protestanckich. W swoich badaniach wypracowali oni szereg modeli relacji Kościoła do świata, niekiedy
wzajemnie sie˛ wykluczajacych.
˛
Do najważniejszych należy zaliczyć modele
w sposób umowny określane jako teorie inkarnacjonizmu, polaryzacji (korelacji), sekularyzacji (ekskluzywizmu), partycypacji integralnej, partycypacji
krytycznej, inglobalizacji (całościowego wchłonie˛ cia) oraz niektóre nurty
eschatologizmu. Analiza najważniejszych aspektów tych teorii czy nurtów
pozwoli lepiej uchwycić wielka˛ żywotność i znaczenie zagadnienia relacji do
świata w życiu całego Kościoła, niepozbawionego także elementów kontrowersyjnych i mogacych
˛
rodzić nieporozumienia.

I. INKARNACJONIZM

Pierwszy model eklezjologiczny, nawiazuj
˛ acy
˛ do teorii inkarnacjonizmu –
jest przykładem stanowiska wypośrodkowanego w uje˛ ciu relacji Kościoła do
świata. Mimo że teoria ta została zaproponowana już przez św. Tomasza
z Akwinu, nie wywierała przez długi okres wie˛ kszego wpływu na teologie˛ .
Dopiero w czasach współczesnych stała sie˛ modelem, do którego odwołuje
sie˛ wie˛ kszość teologów katolickich. Wśród tych, którzy przyczynili sie˛ do jej
ponownego odkrycia, należy wymienić J. Maritaina, Y. Congara, G. Thilsa,
J. C. Murray’a oraz C. Dawsona. Oddaje ona także w pełni intencje i ducha
Soboru Watykańskiego II.
Opierajac
˛ sie˛ na schemacie chalcedońskim, wyróżnia w strukturze Kościoła
dwa wymiary be˛ dace
˛ analogia˛ do dwóch natur Chrystusa zwiazanych
˛
nierozerwalna˛ jednościa.
˛ Wymiar ludzki Kościoła zarówno w sensie materialnym,
jak i duchowym należy do świata doczesnego, stanowi jego czastke
˛ ˛ . To właśnie w tym wymiarze Kościół jest obecny w świecie, realizuje sie˛ w nim,
posługuje sie˛ światem, korzysta z doświadczeń, instytucji, sposobów działania
świata. Świat dla Kościoła jest niejako „ciałem”, jego „natura”
˛ stworzona.
˛
Wymiar boski Kościoła pochodzi od Boga, stanowi „świat” nadprzyrodzony
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wykraczajacy
˛ poza wszelka˛ doczesność. Poprzez te˛ rzeczywistość Kościół
ofiaruje zbawienie, łaske˛ , przemiane˛ , przebóstwienie, Objawienie Boże.
W tym wymiarze Kościół jest niejako pierwiastkiem Boskim, który wciela sie˛
w świat doczesny. Oba wymiary Kościoła nie utożsamiaja˛ sie˛ , ani nie mieszaja˛ wzajemnie, tworzac
˛ jakaś
˛ nowa˛ jakość, ale także nie pozostaja˛ od siebie
nawzajem izolowane. Sa˛ raczej wzgle˛ dem siebie konwergentne, tzn. wzajemnie sie˛ potrzebuja˛ i uzupełniaja˛1.
Jak już zauważono, schemat określany inkarnacjonizmem badź
˛
teoria˛
dwóch poziomów, znalazł szeroki odzew wśród teologów katolickich i został
zaproponowany jako oficjalna wykładnia Kościoła w Konstytucji Gaudium et
spes. Jednak w burzliwym okresie posoborowym wraz z wieloma innymi
kwestiami zacze˛ to podawać go w watpliwość,
˛
zarzucajac
˛ mu zbytni abstrakcjonizm i odgórnie narzucony podział rzeczywistości według wzorca metafizycznego – podczas gdy istnieje tylko jeden jedyny porzadek
˛
historyczny,
który obejmuje cała˛ rzeczywistość – oraz popieranie zbyt ograniczonego
zaangażowania społecznego Kościoła i jego członków w rzeczywistość doczesna,
˛ a zwłaszcza w sfere˛ polityczna˛ i społeczna.
˛ Zaproponowano wie˛ c
nowe modele relacji Kościoła do świata, gdzie rozróżnienie mie˛ dzy tymi
dwoma rzeczywistościami było stonowane, podczas gdy osadzenie Kościoła
w świecie okazywało sie˛ o wiele bardziej pogłe˛ bione, uczestnictwo jeszcze
bardziej intymne, już nie tyle pośrednie, co raczej bezpośrednie. Dotychczasowe uje˛ cia relacji mie˛ dzy Kościołem a światem znalazły dalsza˛ ewolucje˛
w kierunku partycypacji integralnej i partycypacji krytycznej.

II. MODEL PARTYCYPACJI INTEGRALNEJ

Wielu przedstawicieli partycypacji integralnej nie podejmuje szerszych
analiz wzajemnej relacji Kościoła i świata trzymajac
˛ sie˛ werbalnie prostego
rozróżnienia mie˛ dzy Kościołem i światem, sacrum i profanum, łaska˛ i natura,
˛
wiara˛ i historia,
˛ inni z kolei, jak G. Gutiérrez, wyznaja˛ jakiś rodzaj marksizmu chrześcijańskiego, jeszcze inni, jak P. Teilhard de Chardin, zmierzaja˛ do
pewnej formy mistycyzmu o nastawieniu panteistycznym. Tylko M.-D. Chenu,
dla którego podstawowym punktem odniesienia była problematyka ludzkiej
pracy, potrafił uchronić sie˛ przed tymi dwuznacznościami. W swoich analizach próbował ukazać, że posiada ona wewne˛ trzny walor zbawczy i to nie

1

Por. C. S. B a r t n i k. Kościół Jezusa Chrystusa. Wrocław 1982 s. 291-292.
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tylko w wymiarze materialnym, ale także formalnym. Według francuskiego
dominikanina praca sama w sobie jest bezpośrednim wkładem w realizacje˛
królestwa Bożego i to niezależnie od intencji tego, kto ja˛ wykonuje. Przyczyne˛ sprawcza˛ upatruje w fakcie Wcielenia Chrystusa: „Bóg staje sie˛ człowiekiem; wszystko, co ludzkie, jest przedmiotem działania łaski. Praca, jeżeli
przyobleka sie˛ w ludzka˛ treść – i tylko wtedy – wchodzi do ekonomii łaski
[…]. Wcielenie dokonuje sie˛ dalej w Ciele Mistycznym Chrystusa”2. Kościół, popierajac
˛ prace˛ , technike˛ , industrializacje˛ , dobrobyt, wypełnia autentyczne dzieło zbawienia i aktualizuje Królestwo Boże3.
W tym samym nurcie analiz co Chenu, tylko zmieniajac
˛ akcenty z techniki
na polityke˛ , lokuja˛ sie˛ współcześnie liczni teologowie katoliccy i protestanccy. W swoich założeniach opieraja˛ sie˛ na podwójnej przesłance: po pierwsze
konstatuja,
˛ że współczesne losy świata sa˛ w re˛ kach polityków, po wtóre, na
obecnym etapie rozwoju społeczno-politycznego nie brak systemów politycznych, które badź
˛ to służa˛ rozwojowi człowieka, jego realizacji, wolności,
szcze˛ ściu, badź
˛ degraduja˛ go w jego człowieczeństwie i zniewalaja.
˛ Dlatego
Kościół może przyczynić sie˛ do ocalenia ludzkości i realizacji Królestwa
Bożego, jeśli właczy
˛
sie˛ aktywnie w nurt polityki, podejmujac
˛ również działania o charakterze wyzwoleńczo-rewolucyjnym. Autorem, który w sposób
najbardziej całościowy wypracował model integralnej partycypacji politycznej,
był wspomniany już Gutiérrez4. Propozycja ta spotkała sie˛ jednak z szeroka˛
krytyka.
˛ Zarzucano jej przede wszystkim powrót do nowej formy integryzmu,
zaprzeczenie wymiarowi duchowemu Ewangelii, wykorzystywanie jej do
sankcjonowania ideologii politycznych nie majacych
˛
z nia˛ wiele wspólnego,
a w końcu inspiracje˛ utopijna˛ koncepcja˛ dziejów jako nieustannego, pewnego
i nieprzerwanego rozwoju ludzkości w kierunku życia bardziej szcze˛ śliwego,
sprawiedliwszego i lepszego5.
W nurcie partycypacji integralnej należy umieścić także niektóre kierunki
panteizujace.
˛
Cze˛ ść z nich, w skrajnych swych odmianach, przypisywała
doczesności niemal boskie atrybuty, uważajac
˛ człowieka za czastke
˛ ˛ bóstwa,
a cały świat, także materialny, za „Ciało Chrystusa”. Cze˛ ściej jednak wyste˛ -

2

O teologie˛ pracy. [Tł. zbiorowe. Opr. Z. Wiackowski].
˛
W: M.-D. C h e n u. Wybór
pism. Warszawa 1971 s. 383.
3
Por. t e n ż e. Théologie de la metière. Civilisation technique et spiritualité chrétienne.
Paris 1967 s. 16-22.
4
Por. Teologia wyzwolenia. Historia, polityka i zbawienie. Tł. J. Szewczyk. Warszawa 1976.
5
Por. B. M o n d i n. La Chiesa, primizia del Regno. Trattato di ecclesiologia. Bologna
1986 s. 488.
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powały mniej skrajne uje˛ cia, nazywane teokratyzmem, triumfalizmem, integryzmem lub panchrystianizmem. Według nich Chrystus miałby stanowić
bezpośrednia˛ zasade˛ wszelkiej rzeczywistości ziemskiej, całości życia doczesnego, kultury, ekonomii, techniki, życia społecznego. Analogicznie do Chrystusa także Kościół miałby być najwyższa˛ racja,
˛ se˛ dzia˛ i wzorem całego życia
doczesnego, również w wymiarze świeckim. Była to pewnego rodzaju próba
nawrotu do wielu religii pierwotnych, które pretendowały do roli duszy
wszelkiego życia doczesnego: ekonomicznego, politycznego, społecznego.
W chrześcijaństwie oznaczałoby to, że Kościół stanowi nadrze˛ dna˛ strukture˛
świata doczesnego, nie różniac
˛ sie˛ istotnie od tego świata, a raczej stanowiac
˛
6
jego szczyt, wykwit i bezpośredni cel .
Dla P. Teilharda de Chardin działalność w wymiarze doczesnym była
bezpośrednia˛ aktualizacja˛ i przedłużeniem woli Bożej w świecie. Przestał
patrzeć na nia˛ jako na pewnego rodzaju zło konieczne wynikłe z grzechu
pierworodnego, słabość ludzkiej natury czy element peryferyjny w życiu
chrześcijanina. Poprzez swoje zaangażowanie w świecie człowiek przedłuża
realizacje˛ Bożego planu wzgle˛ dem tego świata i jest za niego odpowiedzialny.
Po wniebowstapieniu
˛
Chrystusa odpowiedzialność ta spadła w sposób szczególny na Kościół i jego członków. Według Teilharda de Chardin istota życia
chrześcijańskiego polega na prowadzeniu ludzkości i całego wszechświata do
odnowienia w Chrystusie, jako ich celu ostatecznym (punkcie Omega) 7.
Przedstawiciele nurtu panchrystianizmu, a zwłaszcza Teilhard de Chardin,
nadużywali tekstów biblijnych o chrystologii kosmicznej. Jednak skrajność
ich pogladów
˛
nie polegała na tym, że we Wcielonym Słowie widzieli punkt
Omega wszelkiego stworzenia, ale na tym, że wymiary Kościoła i świata
naste˛ puja˛ wprost po sobie jako pewnego rodzaju kontynuacja, że mieszali
płaszczyzne˛ religijna˛ i doczesna,
˛ że Chrystusa jako Głowe˛ stworzenia ujmowali za mało misteryjnie. Taka „chrystokracja” mogła negować autonomie˛
porzadku
˛
doczesnego, prowadzić do pomniejszenia prawdy o stworzeniu
świata przez Boga, do przeoczenia granicy mie˛ dzy porzadkiem
˛
stworzenia
i zbawienia. Przede wszystkim jednak popadała w nowoczesny religijny gnostycyzm8.

6
7
8

Por. B a r t n i k. Kościół Jezusa Chrystusa s. 290-291.
Por. P. T e i l h a r d d e C h a r d i n. Science et Christ. Paris 1965 s. 96.
Por. B a r t n i k. Kościół Jezusa Chrystusa s. 291.
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III. MODEL PARTYCYPACJI KRYTYCZNEJ

W nurcie krytyki partycypacji pośredniej należy umieścić także teorie˛ partycypacji krytycznej, reprezentowana˛ przez takich teologów, jak: J. B. Metz czy
J. Moltmann. Wyrosła ona z jednej strony z przekonania o niemożności prostego przełożenia przesłania ewangelicznego na struktury i instytucje polityczne,
z drugiej zaś z przeświadczenia, że przesłanie to w tym samym czasie ma do
spełnienia bardzo konkretna˛ i niezbe˛ dna˛ role˛ także w wymiarze życia ludzkiego.
Zwolennicy teorii partycypacji krytycznej uważaja,
˛ że Kościół winien złaczyć
˛
swoje wysiłki ze światem, aby wspólnie znaleźć rozwiazanie
˛
najbardziej pala˛
cych problemów ludzkości: głodu, niesprawiedliwości, rasizmu, pokoju itp. Jego
wkład jednak powinien polegać nie tyle na szukaniu konkretnych rozwiazań
˛
strukturalnych, co raczej na weryfikacji istniejacych
˛
i proponowanych modeli
w oparciu o kryterium prawdy absolutnej, która˛ dysponuje9.
J. B. Metz w jednym ze swoich dzieł, w którym stworzył podstawy teologii politycznej, poddaje zdecydowanej krytyce zbyt indywidualistyczna,
˛
spirytualistyczna˛ i nazbyt sprywatyzowana˛ interpretacje˛ , która w przeszłości
cechowała przesłanie chrześcijańskie wzgle˛ dem świata, i proponuje spojrzeć
na Chrystusa jako na osobe˛ publiczna,
˛ a w zbawieniu ludzkości wyróżnia
wyraźny wymiar polityczny10. Zakładajac
˛ charakter publiczny i społeczny
Objawienia upatruje podstawowe zadanie Kościoła w budzeniu sumień
w rzeczywistości społecznej, która osadzona jest mie˛ dzy dwiema osiami: nauczaniem Jezusa i rzeczywistościa˛ społeczno-polityczna˛ tego świata. Metz
precyzuje, że Kościół jest obecny w świecie i w historii jako instytucja profetyczno-krytyczna11.
W pogladach
˛
Moltmanna na relacje˛ Kościoła i świata można zauważyć
pewnego rodzaju ewolucje˛ polegajac
˛ a˛ na przejściu od stanowiska partycypacji
integralnej ku partycypacji krytycznej, zwłaszcza gdy sie˛ porówna Theologie
der Hoffnung12 z dziełem Der gekreuzigte Gott13, w którym przypisuje

9

Por. M o n d i n. La Chiesa, primizia del Regno s. 490.
Por. Zur Theologie der Welt. Mainz−München 1968.
11
Por. t e n ż e. I rapporti tra la chiesa e il mondo alla luce di una teologia politica.
W: Teologia del rinnovamento. Red. V. Pagani. Assisi 1969 s. 268-277. Por. także: T. H e r r.
Wprowadzenie do katolickiej nauki społecznej. Tł. A. Mosurek. Kraków 1999 s. 62-64.
12
Por. Theologie der Hoffnung. Untersuchungen zur Begründung und zu den Konsequenzen einer christlichen Eschatologie. München 1964.
13
Por. Der gekreuzigte Gott. Das Kreuz Christi als Grund und Kritik christlicher Theologie. München 1972.
10
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teologii funkcje˛ krytyczna.
˛ Jej zadaniem pozostaje denuncjacja ograniczeń
rozumu ludzkiego we wszystkich jego przejawach: w religii, polityce, ekonomii, nauce, życiu społecznym itd. Instrumentem pomocnym w realizacji tego
zadania pozostaje Krzyż, jako fundament i krytyka teologii chrześcijańskiej.
Moltmann zdecydowanie odsłania zdrade˛ chrześcijaństwa popełniana˛ przez
tych, którzy redukuja˛ go do jakieś formy filantropii, socjalizmu czy psychoanalizy. Chrześcijaństwo jest czymś zdecydowanie różnym, co potwierdza
najpełniej misterium Krzyża, z czym nie moga˛ sie˛ pogodzić ambicje przedstawicieli polityki, nauki i techniki14.
Koncepcje Metza i Moltmanna wywołały szereg polemik. Należy im zarzucić przede wszystkim to, że obie koncepcje usiłowały interpretować całość
Objawienia wyłacznie
˛
w kluczu polityki lub eschatologii. Jednak ich wkład
w interpretacje˛ stosunku Kościoła i świata jest na pewno istotny, aczkolwiek
domaga sie˛ głe˛ bszych analiz dotyczacych
˛
specyfiki samej natury Kościoła
i świata. Zwłaszcza u Moltmanna widać raczej zbyt duży nacisk na krytyke˛
niż na zaangażowanie w świecie, choć po przesycie inkarnacjonizmem
w latach sześćdziesiatych
˛
pewna zmiana akcentów była zrozumiała15.
Niektóre istotne założenia formuły partycypacji krytycznej na pewno maja˛
ważna˛ role˛ do spełnienia, potwierdza to zreszta˛ rozumienie katolickiej nauki
społecznej zaproponowane przez Jana Pawła II, która winna mieć przede
wszystkim charakter profetyczno-krytyczny16. Kościół nie może sie˛ jednak
zadowolić sama˛ krytyka.
˛ Jego wkład musi mieć także charakter konstruktywny i pozytywny. Musi być czujny wobec tego, co dzieje sie˛ na arenie świata,
ale także powinien właczać
˛
sie˛ odważnie w rozwiazywanie
˛
jego palacych
˛
problemów. Kierowany Słowem Bożym i Duchem Świe˛ tym oraz inspirowany
istotnymi elementami własnej nadprzyrodzonej kultury jest w stanie zaproponować różnego rodzaju nowe rozwiazania,
˛
prawa, instytucje, struktury i obyczaje, które przyczynia˛ sie˛ do zapanowania w tym świecie Królestwa wie˛ kszej
sprawiedliwości, braterstwa, zgody, solidarności, dobrobytu i szcze˛ ścia. Zwolennicy partycypacji krytycznej podkreślaja˛ także, że Kościół nie może sie˛
zadowolić jedynie krytyka˛ świata, niejednokrotnie te˛ sama˛ krytyke˛ musi odnieść do samego siebie, co uwyraźnił zdecydowanie Sobór Watykański II.
Funkcja krytyczna Kościoła wobec świata pozwala mu także zachować ko-

14

Por. M o n d i n. La Chiesa, primizia del Regno s. 492.
Por. S. D i a n i c h. La missione della chiesa nella teologia recente. W: Associazione
Teologica Italiana. Coscenza e missione di Chiesa. Assisi 1977 s. 166-175.
16
Por. J a n P a w e ł II. Encyklika Sollicitudo rei socialis. Watykan 1987 nr 41.
15

160

JERZY GOCKO SDB

nieczny dystans wzgle˛ dem niego, co prowadzi w konsekwencji do bycia
znakiem sprzeciwu zwłaszcza wobec wszelkich redukcjonizmów i alienacji.

IV. MODEL INGLOBALIZACJI

Inny model relacji Kościoła i świata, ewangelizacji i rozwoju człowieka,
zbawienia i wyzwolenia doczesnego został zaproponowany przez Y. Congara.
Można określić go jako forme˛ wchłonie˛ cia (inglobalizacji) Kościoła, a przez
to zbawienia i ewangelizacji przez świat na rzecz promocji człowieka i jego
wyzwolenia17. „W gruncie rzeczy – zauważa Congar – Kościół i świat potrzebuja˛ siebie nawzajem. Kościół jest dla świata zbawieniem, ale świat jest
dla Kościoła zdrowiem: bez świata Kościół byłby narażony na introwertyczne
zamknie˛ cie sie˛ we własnej czystości i izolacji. Schemat przedstawiajacy
˛ Kościół i świat jako rzeczywistości nie tylko odre˛ bne, ale istniejace
˛ obok siebie,
każda «na swoim», posiada swoja˛ wartość: szczególnie z punktu widzenia
prawnego lub politycznego, a wie˛ c również dyplomatycznego. Z punktu widzenia duchowego, z punktu widzenia pełnej egzystencji chrześcijańskiej, jest
on niewystarczajacy.
˛
Z tego punktu widzenia Kościół i świat sa˛ stracone
˛
w historie˛ nie jeden obok drugiego, ale w zwarciu”18.
Wydaje sie˛ , że formuła zaproponowana przez Congara jest ciekawa i słuszna głównie na płaszczyźnie celów. Jest oczywiste, że Kościół w swojej misji
zbawczej, a wie˛ c ukierunkowanej na cel transcendentny i metahistoryczny, nie
wyklucza także celów immanentnych czy historycznych, zwłaszcza, jeśli sa˛
one traktowane jako etapy pośrednie na drodze całkowitego wyzwolenia.
Zbawienie, choć ma przede wszystkim transcendentny wymiar, nie wyklucza,
a nawet wprost zakłada wyzwolenie z niesprawiedliwości, chorób, dyskryminacji itp. Trudności pojawiaja˛ sie˛ natomiast na płaszczyźnie środków. Jest
oczywiste, że środki zbawienia – jako dar Boga – przynależa˛ do Kościoła
i jego członków, a środki wyzwolenia ludzkiego sa˛ przypisane ludziom świeckim, jako obywatelom świata. W myśl teorii Congara należałoby twierdzić,
że środki te nie przynależa˛ tylko świeckim, ale również Kościołowi i chrześcijanom jako takim.
Warto w tym miejscu wspomnieć o jeszcze jednym modelu stosunku Kościoła do świata, który ma znaczenie przede wszystkim historyczne, a obecnie

17
18

Por. Y. C o n g a r. Un popolo messianico. Brescia 1976.
Por. t e n ż e. Chrystus i zbawienie świata. Tł. A. Turowiczowa. Kraków 1968 s. 192.
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cechuje niektóre ekskluzywne grupy wewnatrz
˛ chrześcijaństwa. Jest to postawa umiarkowanego negatywizmu wzgle˛ dem świata. Skrajny pesymizm w ocenie świata, według którego świat jest synonimem zła, wrogości wobec Boga
i Kościoła, charakterystyczny dla gnozy oraz niektórych form manicheizmu
i skrajnego ascetyzmu, zawsze był zjawiskiem peryferyjnym w obre˛ bie
chrześcijaństwa. Nie brakowało natomiast nurtów umiarkowanych, które można określić mianem eschatologizmu. Orientacja ta odwołujac
˛ sie˛ do licznych
tekstów biblijnych, a zwłaszcza do Janowej wizji świata, odmawia w pewnym
stopniu światu stworzonemu wartości, dobra, autonomii i ustawia go w perspektywie pokusy ludzkiej, zwodniczości i bezsensu. W konsekwencji uważa
sie˛ , że również każdy poste˛ p w świecie doczesnym stanowi marność, próżność, a nawet odchodzenie od Królestwa niebieskiego. Świat jawi sie˛ jako
zagrożenie dla zbawienia wiecznego i dla duszy chrześcijanina, dlatego prawdziwy poste˛ p polegałby na walce ze sprawami tego świata. Konsekwencja˛
takiego myślenia był izolacjonizm w stosunku do świata, zwalczanie pychy
tego świata, negatywizm wzgle˛ dem nauk świeckich, a niekiedy także i teolo˛
gii, kultury, zwłaszcza materialnej, techniki, materii, jako rzeczy, które odciagaja˛ człowieka od eschatologii, zagrażaja˛ chrześcijańskiej doskonałości, świe˛ tości i zbawieniu19.

V. MODEL POLARYZACJI (KORELACJI)

Najbardziej znaczacym
˛
przedstawicielem kolejnego modelu relacji Kościół–świat, który można określić jako teorie˛ polaryzacji czy korelacji, był
niemiecko-amerykański teolog protestancki P. Tillich. Choć teoria ta nie
wyrasta wprost z ore˛ dzia soborowego, warto o niej wspomnieć, ponieważ
cieszyła sie˛ sporym zainteresowaniem także kre˛ gów katolickich zwłaszcza
w Stanach Zjednoczonych. Jej propagatorami byli tacy przedstawiciele teologii wartości, jak Reinhold i Richard Niebuhr oraz J. Macquarrie20.
W odpowiedzi na tradycyjna˛ protestancka˛ interpretacje˛ stosunku Kościoła
do świata, charakteryzujac
˛ a˛ sie˛ radykalnym dualizmem wywodzacym
˛
sie˛ jeszcze z nauki o dwóch Królestwach Marcina Lutra, której goracym
˛
zwolennikiem był m.in. K. Barth, Tillich zaproponował uje˛ cie Kościoła i świata nie
19

Por. B a r t n i k. Kościół Jezusa Chrystusa s. 290.
Nie brakowało pod jej adresem także zarzutów, dotyczacych
˛
zwłaszcza ukrytego panteizmu oraz braku wystarczajacego
˛
rozdzielenia mie˛ dzy sacrum a profanum, Kościołem a światem, Bogiem a człowiekiem.
20
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jako dwóch odre˛ bnych rzeczywistości, lecz jako dwa skorelowane wymiary tej
samej rzeczywistości: świat obrazuje w niej wymiar widzialny, Kościół natomiast duchowy. Tradycyjnemu luterańskiemu schematowi dwóch porzadków,
˛
w którym Kościół zainteresowany był tylko i wyłacznie
˛
zbawieniem wiecznym
dusz, a państwo zajmowało sie˛ tylko zabezpieczeniem dóbr materialnych obywateli, Tillich przeciwstawia model, w którym państwo i Kościół, świat ludzki
i Królestwo Boże sa˛ wzajemnie ściśle powiazane
˛
i wzajemnie sie˛ dopełniaja.
˛
Definiuje religie˛ jako wymiar głe˛ bi we wszystkich funkcjach życia duchowego
człowieka, odrzucajac
˛ barthowska˛ niezdolność człowieka odnośnie do tego, co
boskie oraz laickie rozumienie religii jako tranzytorii stwórczej ducha ludzkiego. W jego definicji znika wszelki rozłam mie˛ dzy tym, co przynależy do sfery
sacrum, a rzeczywistościa˛ profanum. W konsekwencji w miejsce manichejskiej
antytezy religii i kultury, Kościoła i świata, Tillich konstatuje w każdej rzeczy,
w każdym akcie człowieka, w nawet najbardziej intymnym poruszeniu duszy
istnienie pierwiastka boskiego, a jednocześnie uznaje, że sa˛ one naznaczone
nieuchronnym znamieniem kultury. Religia jawi sie˛ jako istota kultury, która
nadaje jej ostateczne znaczenie, z kolei kultura, be˛ dac
˛ jakaś
˛ totalnościa˛ form,
staje sie˛ wyrazem religii21.
Dokładna analiza różnorakich systemów i nurtów nauki, polityki, życia
społecznego, filozofii, literatury, sztuki pozwoliła Tillichowi w każdym z nich
odkryć pierwiastek religijny: wiare˛ , poszukiwanie, ostateczny niepokój (ultimate concern), te˛ sknote˛ za tym, co absolutne. Co wie˛ cej, o ile bardziej każdy
z tych systemów (filozoficzny, polityczny, społeczny itp.) ma tendencje totalitarne czy absolutne (np. neopozytywizm, nazizm, marksizm, strukturalizm
itp.), tym łatwiej można w nich odkryć charakter religijny, nawet jeśli przyjmuje on formy demoniczne22.
Wymiar religijny, tak żywo obecny w różnych przejawach kultury, otrzymał w chrześcijaństwie swój autentyczny i ostateczny przejaw. Dokonuje sie˛
to jednak – według Tillicha – nie tyle w poszczególnych Kościołach, co
raczej w tym, co nazywa on „wspólnota˛ duchowa”.
˛ Jest to „wspólnota Nowego Istnienia, stworzona przez Ducha, która objawia sie˛ w Nowym Istnieniu
w Jezusie jako Chrystusie”23. Wspólnota ta ma z jednej strony wymiar historyczny, z drugiej zaś odznacza sie˛ ponadhistorycznościa.
˛ Jako wspólnota
21

Por. P. T i l l i c h. Theology of culture. London 1959 s. 42. Por. także: S. S p i ns a n t i. Sviluppi della teologia della missione nel pensiero protestante post-barthiano. W: Associazione Teologica Italiana. Coscienza e missione di Chiesa s. 353-376.
22
Por. M o n d i n. La Chiesa, primizia del Regno s. 483.
23
Por. Systematic theology. T. 3. Chicago 1965 s. 155.
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historyczna uczestniczy w dynamizmie historii dzie˛ ki tej rzeczywistości socjologicznej, która˛ jest Kościół. Z kolei poprzez wymiar ponadhistoryczny odpowiada na ponadczasowe wezwania człowieka i świata. Wspólnota ta zarówno
wobec świata, jak i Kościoła spełnia podwójna˛ funkcje˛ : krytyczna˛ zwłaszcza
wobec wszelkich zafałszowań i redukcji oraz konstruktywna,
˛ przyczyniajac
˛
sie˛ do realizacji Królestwa Bożego, do którego został powołany zarówno
Kościół, jak i świat.

VI. MODEL SEKULARYZACJI

Warto w tym miejscu wspomnieć jeszcze o wywodzacym
˛
sie˛ także z tradycji protestanckiej modelu sekularyzacji czy ekskluzywizmu, który poniekad
˛
zbliżony jest do teorii partycypacji integralnej. Ich podobieństwo widoczne
jest w analogicznym całkowitym zanurzeniu Kościoła w świecie, zbawienia
w historii oraz wiary w praxis. Obie teorie diametralnie jednak różni stosunek
do struktur kościelnych, wymiaru transcendentnego i sfery sacrum. Nurt sekularyzacyjny kontestował oczywiście wszelkie struktury eklezjalne, negował
rzeczywistość boska˛ i odrzucał sfere˛ sacrum, podczas gdy przedstawiciele
teorii partycypacji integralnej zatrzymuja˛ wszystkie te wymiary.
Według teorii sekularyzacji i wyłaczności
˛
relacja Kościoła i świata jest
interpretowana jako całkowita służba Kościoła wzgle˛ dem świata, lecz nie tyle
w celu doprowadzenia świata do zbawienia wiecznego, co raczej dla aktualizacji wszystkich wartości czy dóbr, które sa˛ mu właściwe. Zwolennikami tego
modelu sa˛ przede wszystkim przedstawiciele teologii radykalnych, określanych
jako teologia laicyzacji czy „teologia śmierci Boga” (P. M. van Buren, H. Cox,
J. A. T. Robinson, W. Hamilton, Th. Altizer), a także ci teologowie, którzy
sprowadzaja˛ misje˛ Kościoła do pomocy ubogim, obrony robotników, bezdomnych, a także wyzwolenia z różnego rodzaju niewoli, zwłaszcza o wymiarze społecznym. Interpretacja ta została już zaproponowana przez D. Bönhoeffera w jego teorii chrześcijaństwa areligijnego. Według niego celem chrześcijaństwa jest nie tyle rozwój czy obrona Kościoła, co raczej posługa miłości
wzgle˛ dem bliźniego oraz promocja sprawiedliwości i pokoju w świecie.
Teologia laicyzacji wyrosła w nurcie teologii protestanckiej jako jeden ze
schematów interpretacji relacji Kościół−świat, sacrum i profanum, i była
odpowiedzia˛ na skrajny dualizm, jaki cechował protestantyzm aż do poczat˛
ków ubiegłego stulecia, czego konsekwencja˛ była całkowita nieobecność
Kościoła w jakichkolwiek przejawach życia społecznego, politycznego, świeckiego itp. Odrzucajac
˛ ten dualizm, przywykły oddzielać transcendentnego
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Boga od grzesznego człowieka wraz z całym stworzonym światem, teologowie protestanccy z nurtu teologii radykalnych przeszli na drugie skrajne stanowisko – całkowitego inkarnacjonizmu, który z kolei prowadził do desakralizacji, a potem do wyeliminowania wszelkich wartości duchowych. Cox
w swojej pracy The Secular City24 wykłada teze˛ , że „państwo świeckie”,
be˛ dace
˛ wynikiem procesów laicyzacji, odpowiada planowi Bożemu i otwiera
nowe możliwości dla wiary chrześcijańskiej. Za F. Gogartenem wyjaśnia
także, że poczatków
˛
laicyzacji należy szukać w Biblii. Nauka o stworzeniu
świata „odczarowuje” przyrode˛ ; przedstawiona jako dzieło Boga, powierzone
odpowiedzialnej władzy człowieka, przyroda traci swój magiczny i boski
charakter. Podobnie Ksie˛ ga Wyjścia odbóstwia władze˛ polityczna:
˛ opisuje ona
powstanie skierowane przeciw faraonowi, którego władza nie jest już uznawana za boska,
˛ dlatego od tej pory żaden monarcha nie be˛ dzie już mógł uzurpować sobie prawa do nieograniczonej władzy sakralnej. Podobnie Przymierze
zawarte u stóp góry Synaj, wraz z zakazem oddawania czci innym bogom
i ogłoszeniem Dekalogu, desakralizuje wartość i pote˛ ge˛ człowieka. W tym
nurcie laicyzacji, która˛ odróżnia od sekularyzmu, Cox dostrzega miejsce dla
człowieka jako partnera Boga w budowie świata. Teologia winna pełnić role˛
polityki, która z kolei – jako je˛ zyk teologii w epoce państwa świeckiego –
zaste˛ puje metafizyke˛ . W Kościele natomiast Cox upatruje te˛ cze˛ ść ludzkości,
która jest zdolna do uznania tego, co Bóg czyni dla świata oraz do właczenia
˛
sie˛ w jego dzieło. Misja Kościoła wobec świata be˛ dzie sie˛ dokonywała
w takim stopniu, w jakim opatruje rany, doprowadza do pojednania i czuwa
nad kondycja˛ moralna˛ organizmu społecznego25.

*
Przywołanie wybranych modeli relacji Kościoła do świata wskazuje, że
problematyka ta jest bardzo żywotna w obre˛ bie teologii, i to zarówno katolickiej, jak i protestanckiej. Analiza najważniejszych aspektów tych teorii czy
nurtów pozwoliła lepiej uchwycić znaczenie – nie pozbawionego także elementów kontrowersyjnych i mogacych
˛
rodzić nieporozumienia – zagadnienia
relacji do świata w życiu całego Kościoła.

24

Boston 1965.
Por. R. W i n l i n g. Teologia współczesna. Tł. K. Kisielewska-Sławińska. Kraków
1990 s. 256-258.
25
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Uwzgle˛ dnianie w badaniach teologicznych nad społeczna˛ problematyka˛
moralna˛ eklezjalnych aspektów moralności czy nowych osiagnie
˛ ˛ ć z dziedziny
eklezjologii, jest niewatpliwie
˛
ważna˛ cecha˛ społecznej reorientacji w uprawianiu teologii moralnej. Przemawia za tym eklezjalny charakter nauczania oraz
fakt, że przeżywanie społecznego wymiaru egzystencji ludzkiej dokonuje sie˛
we wspólnocie Kościoła. Wspólnota zreszta˛ jest typowa˛ ilustracja˛ paradoksu,
któremu łatwo ulega teologia moralna eksponujac
˛ niekiedy jej socjologiczne
i filozoficzno-antropologiczne watki
˛ z o wiele wie˛ ksza˛ predylekcja,
˛ niż fundamentalne podstawy eklezjalne. Przykładem tego moga˛ być niektóre traktaty
z zakresu teologii społecznej podległe ponad miare˛ treściom katolickiej nauki
społecznej uprawianej filozoficznie26.
Jest oczywiste, że przytoczone teorie nie wyczerpuja˛ całości zagadnienia.
Sa˛ one raczej zwróceniem uwagi na pierwszy – najbardziej burzliwy – etap
recepcji Soboru, w którym dominował dynamiczny rozwój eklezjologii zorientowanych horyzontalnie. Dalsza reinterpretacja soborowej wizji Kościoła,
zwłaszcza w oparciu o kategorie˛ communio, pozwoli zapewne w przyszłości
nie tylko głe˛ biej wniknać
˛ w jego teandryczna˛ strukture˛ , dynamike˛ jego urzeczywistniania sie˛ w ludzkiej społeczności, ale także w nowym świetle odczytać zbawcze posłannictwo wobec świata.
Ukazanie relacji Kościoła do świata przede wszystkim w perspektywie
historycznej potwierdziło, że otwarcie Kościoła na świat stało sie˛ faktem.
Kluczowa˛ role˛ w tym aspekcie odegrał Sobór Watykański II wraz z tym
wszystkim, co ze soba˛ niósł, a co umownie określono jako „wydarzenie soborowe”. Poprzez odwołanie sie˛ z jednej strony do całego bogactwa Tradycji
chrześcijańskiej, a z drugiej dzie˛ ki otwarciu nowych horyzontów myślowych
czyni on doświadczenie Kościoła ciagle
˛
żywym, nowym i jeszcze bardziej
bliskim, a tym samym pozwala odkryć jego niezmierne bogactwo właśnie
jako powszechnego środowiska życia odnowionego w Bogu, obejmujacego
˛
swoim zakresem cała˛ rzeczywistość.

26

Ta˛ kontrowersyjna˛ kwestia˛ zajmuje sie˛ szerzej w swoich artykułach T. Sikorski. Por.
Wokół projektu teologii społecznej. W: W kierunku chrześcijańskiej kultury. Red. B. Bejze.
Warszawa 1978 s. 86-102; Teologia społeczna w kre˛ gu problematyki teologicznej.
W: W kierunku prawdy. Red. B. Bejze. Warszawa 1976 s. 265-275.
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METHODOLOGICAL IMPLICATIONS OF ECCLESIOLOGICAL MODELS
IN SOCIAL MORAL THEOLOGY

S u m m a r y
The article presents a characteristic of defined ecclesiological models and it subjects to
analysis their possible influence on some methodological questions in social moral theology,
especially on the issue of the relation between the Church and the world. The dynamic changes
within the Catholic ecclesiology during the recent century have resulted, inter alia, in working
out several models of the relation between the Church and the world, sometimes ones excluding each other. The most important ones include models conventionally defined as theories
of incarnationism (indirect participation), polarization (correlation), secularization (exclusivism),
integral participation, critical participation, inglobalization (global absorption) and some trends
of eschatologism. Analysis of the most important aspects of these theories or trends allows
a better comprehension of the great vitality and significance of the problem of relation to the
world in the life of the whole Church, having also controversial elements and ones that may
give rise to misunderstandings.
Translated by Tadeusz Karłowicz

Słowa kluczowe: Kościół, modele eklezjologiczne, posłannictwo Kościoła w świecie.
Key words: Church, ecclesiological models, Church’s mission in the world.
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Abp Reinhard M a r x. Kapitał. Mowa w obronie człowieka (we współpracy
z dr. Arndtem Küppersem). Tł. Janusz Serafin CSsR, wprowadzenie Jacek
Salij OP. Kraków: Wyd. Homo Dei 2009 ss. 308 [Tytuł oryginału: Das Kapital. Ein Plädoyer für den Menschen. Monachium: Pattloch Verlag, 2008].
Kiedy jesienia˛ 2008 r., w wyniku krachu na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych, najwie˛ kszy po 1929 r. kryzys gospodarczy rozlał sie˛ błyskawicznie po
całym świecie, wówczas wielu z niecierpliwościa˛ zacze˛ ło oczekiwać na głos Kościoła. Jednak pierwsza, formułowana na goraco,
˛
refleksja natury etycznogospodarczej
należała do środowisk lewicowych. Głosili oni albo koniec kapitalizmu w ogóle, albo
też jedynie koniec jego dotychczasowego kształtu, określanego niekiedy mianem
turbokapitalizmu. Głos Kościoła jakby sie˛ nieco opóźniał, aż do dnia 29 czerwca
2009 r., kiedy to ogłoszona została najnowsza encyklika społeczna Caritas in veritate
Benedykta XVI. Zanim jednak to nastapiło,
˛
już wcześniej w 2008 roku została
w Niemczech wydana ważna ksiażka,
˛
w której zawarte zostały idee tożsame z przyświecajacymi
˛
powstaniu, pierwszej po Centesimus annus, nowej społecznej encykliki.
Ksiażka
˛
ta stała sie˛ w Niemczech bestsellerem, w ciagu
˛ dwóch pierwszych tygodni
od wydania sprzedano jej 40 tys. egzemplarzy, a sam autor otrzymał za nia˛ prestiżowa,
˛ mie˛ dzynarodowa˛ nagrode˛ „Corine” w kategorii ksiażki
˛
ekonomicznej.
Omawiana pozycja to dzieło abpa Reinharda Marxa (obecnie już kardynała), Kapitał.
Mowa w obronie człowieka. Napisał ja,
˛ jeszcze przed wybuchem kryzysu, arcybiskup
Monachium i Fryzyngi, naste˛ pca na stolicy biskupiej obecnego Papieża. Jej motto wypisane na okładce brzmi: „Kapitalizm bez człowieczeństwa, solidarności i sprawiedliwości
jest niemoralny i nie ma przed soba˛ przyszłości”. Treść tego dzieła, podzielona na
osiem rozdziałów, stanowi krytyke˛ obecnego kształtu globalnego kapitalizmu, prezentacje˛ katolickich zasad etycznogospodarczych oraz próbe˛ nakreślenia dróg wyjścia z obecnej niesprawiedliwej sytuacji. Wste˛ p do pracy stanowi swoista˛ polemike˛ autora z Karolem Marksem, uwzgle˛ dniajac
˛ a˛ tożsamość nazwisk obu autorów, do czego zreszta˛ nawia˛
zuje sam tytuł – „Kapitał”. To, co ich łaczy,
˛
to ostra, krytyczna ocena panujacych
˛
współcześnie stosunków gospodarczych i społecznych, ale prócz tego różni ich prawie
wszystko. W pierwszym rozdziale monachijski arcybiskup stara sie˛ wytłumaczyć, jak
rozumieja˛ wolność liberalizm i chrześcijaństwo. Twierdzi on, że człowiek biedny nie
może być prawdziwie wolnym i tym samym, w swej ocenie różni sie˛ od liberałów, dla
których wolność jest najważniejszym i wyłacznym
˛
celem. Ale Marx różni sie˛ także
w zasadniczy sposób od marksistów ukazujac
˛ przede wszystkim fundament antropologiczno-moralny, na jakim powinny być osadzone stosunki społeczno-gospodarcze. Utrata
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tegoż fundamentu prowadzi do powstania nadużyć w postaci kreatywnej ksie˛ gowości
czy innych afer finansowych ostatnich czasów. Autor twierdzi, że obecny kryzys ma
swa˛ przyczyne˛ : „nie w jakichś anonimowych, automatycznych mechanizmach globalizacji, ile raczej w pozbawionej umiaru żadzy
˛
zysku banków inwestycyjnych i funduszy
hedgingowych, które w ostatnich latach w znacznym stopniu sfinansowały na kredyt
swoja˛ gonitwe˛ za nierealnym oprocentowaniem. Teraz, gdy odpowiedzialni za te firmy,
obłowieni sutymi zyskami, w znacznej cze˛ ści opuścili już plac gry, wrzód pe˛ ka i panuje
nastrój kaca” (s. 59-60). Marx odrzuca naiwna˛ wiare˛ liberałów, że sam rynek jest
w stanie doprowadzić ludzi do szcze˛ ścia i bogactwa. Podobnie dzieje sie˛ z wolnościa.
˛
Sama abstrakcyjna idea wolności nikogo nie uczyniła i nie uczyni wolnym. Wolność
musi być wypełniona treścia˛ moralna.
˛
Drugi rozdział noszacy
˛ tytuł: „Ekonomia dla człowieka – gospodarka rynkowa
i etyka” stanowi rozwinie˛ cie zasygnalizowanych już uprzednio treści. Tytuł, zaczerpnie˛ ty z ksiażki
˛
Amarty’i Sena, staje sie˛ myśla˛ przewodnia˛ dla konfrontacji myśli
społecznej Kościoła z doktryna˛ założycieli liberalizmu. Marx twierdzi, że tylko władza państwowa jest w stanie zapewnić rynkowi autentyczna˛ wolność. Nie oznacza
to bynajmniej, że monachijski kardynał jest zwolennikiem rozwiazań
˛
kolektywistycznych. Pisze on, że to „dopiero gospodarka rynkowa stworzyła podstawy nieznanego
w historii dobrobytu szerokich warstw ludności. […] Tego ogólnego dobrobytu nie
przyniósł jakiś niewidzialny automatyzm rynku, lecz przyczyniły sie˛ do niego –
wywalczone m. in. przez, i to jako czynnik bynajmniej nie bagatelny, chrześcijański
ruch społeczny – polityczne środki zaradcze, które dopiero otworzyły robotnikom
możliwość uczestnictwa w ekonomicznych rezultatach rynkowego systemu gospodarki” (s. 85). Swój wywód Marx ilustruje przykładami rozwoju katolickiej nauki społecznej, jako inspiracji dla powstania niemieckiego systemu ordoliberalizmu, czyli
społecznej gospodarki rynkowej. Przywołuje tu ogromny dorobek kard. J. Höffnera.
Kolejny trzeci rozdział, noszacy
˛ tytuł: „Zejdź na bok! – Bieda w społeczeństwie
dobrobytu”, ukazuje szereg przykładów poste˛ pujacego
˛
ubóstwa i rozwarstwienia
społecznego, jakie dotyka kraje uważane do tej pory za bogate, a mianowicie Niemcy
i USA. Autor z własnej praktyki duszpasterskiej obserwuje jak wielu Niemców
korzysta z pomocy kościelnych organizacji charytatywnych. Zwraca przy tym szczególna˛ uwage˛ na niesprawiedliwości niemieckiego systemu podatkowego, który jest
w praktyce antyrodzinny, gdyż prowadzi do sytuacji, że posiadanie dziecka staje sie˛
jakaś
˛ luksusowa˛ zachcianka.
˛ Przestrzega, że obecny wzrost ubóstwa w Niemczech
rodzi poczucie analogii z wielkim kryzysem z lat 30., który doprowadził pośrednio
do przeje˛ cia władzy przez nazistów. Powołujac
˛ sie˛ , z kolei, na obserwacje amerykańskie L. C. Turowa, dostrzega analogie mie˛ dzy working poor, wykluczonymi społecznie przedstawicielami underclass i marksistowskim lumpenproletariatem.
W czwartym rozdziale, zatytułowanym: „O dawnych i współczesnych bandach
rozbójniczych – dlaczego potrzebujemy zasady sprawiedliwości”, niemiecki purpurat
upatruje współczesnych rabusiów w funduszach inwestycyjnych handlujacych
˛
długami
państw trzeciego świata. Marx określa takie instytucje mianem „se˛ pich funduszy”,
gdyż ich właściciele urzadzaj
˛
a˛ swe luksusowe rezydencje i siedziby kosztem ne˛ dzy
panujacej
˛
w trzecim świecie. Skupuja˛ długi biednych państw (np. Peru), żadaj
˛ ac
˛
potem rychłego oddania całej kwoty powie˛ kszonej o lichwiarskie odsetki. Jako przy-
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kład podaje postać Paula Singera, właściciela „Eliot Associates”, twórcy podobnych
„modeli inwestycyjnych”. Opisowi niesprawiedliwych sytuacji Marx przeciwstawia
biblijne zasady sprawiedliwości sie˛ gajac
˛ do Starego Testamentu.
W piatym
˛
rozdziale, zatytułowanym: „Przemyśleć na nowo kwestie˛ społeczna˛ –
o sprawiedliwa˛ i długofalowa˛ polityke˛ reform”, niemiecki duchowny rozpoczyna
formułowanie konkretnych postulatów majacych
˛
na celu budowanie i reformowanie
już istniejacych
˛
instytucji społecznych zdolnych do walki z nowym ubóstwem. Jako
przykład podaje wzór zaangażowania społecznego, ojca katolickiej nauki społecznej,
W. E. von Kettelera. Marx wybiera, w przeciwieństwie do swego imiennika, droge˛
reform, a nie rewolucji.
Konkretyzacje˛ tych reform można poznać na kartach szóstego rozdziału zatytułowanego: „Rozdać karty na nowo – praca, wykształcenie, rodzina”. Autor, jako zwolennik interwencjonizmu państwowego, pozytywnie ocenia reformy „new dealu”
wprowadzonego przez prezydenta Roosvelta w Ameryce, w naste˛ pstwie kryzysu lat
trzydziestych, postuluje aby zmodyfikowany podobny program zaczać
˛ realizować
także w dzisiejszych Niemczech. Nade wszystko jednak monachijski arcybiskup jest
zaniepokojony trudnymi warunkami do założenia i utrzymania rodziny chcac,
˛ aby to
reformy, a to nie odbe˛ dzie sie˛ bez zawłaśnie w kierunku prorodzinnym podażyły
˛
gwarantowania wzgle˛ dnie stałej, sprawiedliwie opłacanej, pracy. Autor sprzeciwia sie˛
stanowczo zaste˛ powaniu rodziców przez państwo, a w swej krytyce systemu antyrodzinnego przywołuje słowa założyciela niemieckiej ekonomicznej szkoły historycznej F. Lista, który już ponad sto lat temu zarzucił swoim współrodakom postawe˛
twierdzac
˛ a,
˛ że: „kto hoduje świnie, jest produktywnym, kto wychowuje ludzi, nieproduktywnym członkiem społeczeństwa” (s. 213).
Siódmy rozdział dzieła dotyka kwestii etyki biznesu, a zatytułowany jest: „Moralność dla kapitału – odpowiedzialność społeczna przedsie˛ biorców”. Krytykujac
˛ przenoszenie fabryk do biedniejszych krajów, przez wielkie korporacje, w celu poszukiwania taniej siły roboczej i polityke˛ cie˛ cia kosztów, Marx odwołuje sie˛ do zasady
stakeholders, czyli liczenia sie˛ z głosem interesariuszy.
Dzieło niemieckiego Kardynała wieńczy rozdział poświe˛ cony wymiarowi globalnemu omówionych uprzednio problemów, zatytułowany: „Globalizacja sprawiedliwości
– mowa obrończa na rzecz solidarnego porzadku
˛
światowego”. Autor, ukazujac
˛ na
jego wste˛ pie tragiczne naste˛ pstwa globalizacji w Chinach, upatruje szans na poprawe˛
tej niesprawiedliwej sytuacji zwracajac
˛ sie˛ znów w strone˛ ładu instytucjonalnego,
domagajac
˛ sie˛ reformy. Jego zdaniem potrzeba nadal globalnych instytucji, takich jak
ONZ, Mie˛ dzynarodowa Organizacja Pracy czy Bank Światowy. Kardynał z Monachium, w przeciwieństwie do lewicowych antyglobalistów, nie żada
˛ likwidacji światowych instytucji, dostrzegajac
˛ nawet, że sa˛ one opanowane przez rzeczników wielkiego kapitału i lobby neomaltuzjańskie. Chce koniecznych reform, aby mogły one
działać zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Zakończeniem pracy niemieckiego
Kardynała jest apel: „Dla człowieka – o globalna˛ społeczna˛ gospodarke˛ rynkowa”.
˛
Ksiażka,
˛
naste˛ pcy Josepha Ratzingera na monachijskiej stolicy biskupiej, jest
napisana znakomitym je˛ zykiem, za wierne przekazanie słowa pochwały należa˛ sie˛
także tłumaczowi. Lekki styl narracji i wielość barwnych przykładów powoduje, że
na polskim rynku wydawniczym nie ma lepszej ksiażki
˛
propagujacej
˛
idee zawarte
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w najnowszej encyklice społecznej. Trudno także, aktualnie, o znalezienie lepszej
ksiażki
˛
promujacej
˛ katolicka˛ nauke˛ społeczna,
˛ której autor jest bardzo kompetentnym
znawca.
˛ Z każdej stronicy przebija troska o współczesnego człowieka, cze˛ sto bezradnego wobec wyzwania, jakie niosa˛ burzliwe i dynamiczne procesy globalizacyjne
dotykajace
˛ każdego człowieka na ziemi. Marx jawi sie˛ polskiemu czytelnikowi nie
tylko jako teoretyk, ale także jako duszpasterz, bo i narracja dzieła niekiedy przypomina swoistego rodzaju homilie˛ społeczna,
˛ w której obok ostrzeżeń proroków Starego
Testamentu i cytatów z Ewangelii, egzystuja˛ np. historie z życia młodego Kettelera
i relacje z niesprawiedliwego wyzysku w chińskich obozach pracy. Inna˛ zasługa˛
Marxa jest przypomnienie polskiemu czytelnikowi mniej znanych prekursorów katolickiej nauki społecznej, takich jak np. Luigi Taparelli.
Marx jawi sie˛ jako surowy krytyk rozwiazań
˛
neoliberalnych, z tego powodu omawiana pozycja wydawnicza z pewnościa˛ nie spodoba sie˛ katolickim zwolennikom rozwiazań
˛
neoliberalnych (np. M. Novak, T. E. Woods, M. Zie˛ ba OP). Wypada przy tej okazji
˛ Na gruncie katolickiej nauki spowskazać na pewnego rodzaju nieścisłość poje˛ ciowa.
łecznej pod poje˛ ciem „neoliberalizm” rozumie sie˛ doktryne˛ „interwencjonizmu państwowego”, jaka zrodziła sie˛ po kryzysie gospodarczym 1929 r. pod wpływem nauki J. M.
Keynesa, zaś w potocznym dyskursie publicystycznym pod poje˛ ciem „neoliberalizmu”
rozumie sie˛ renesans rozwiazań
˛
nawiazuj
˛ acych
˛
do wolnościowych klasyków, jakie zacze˛ to realizować na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku w postaci tzw. reganomiki
i tatcheryzmu, a zwiazane
˛
były one ściśle z pogladami
˛
M. Friedmana.
Marx nawiazuje
˛
w swym wywodzie do myśli, uznanych za lewicujacych,
˛
autorów
takich, jak: L. C. Thurow, A. Sen, M. Albert, J. Stiglitz, w zwiazku
˛
z tym omawiana
praca spotkała sie˛ z przychylnym przyje˛ ciem środowisk antyglobalizacyjnych. Redaktor naczelny „Magazynu Obywatel” Remigiusz Okraska, w swojej recenzji ksiażki
˛
Marxa pisze: „Cieszyć sie˛ zatem należy, iż pojawiła sie˛ w Polsce ksiażka
˛
ukazujaca,
˛
że ów «kato-liberalizm» nie jest jedyna,
˛ ani nawet szczególnie uprawniona˛ na gruncie nauki Kościoła doktryna˛ w kwestiach społeczno-gospodarczych. […] Ksiażka
˛
Marxa jest ich [„kato-liberałów”] odwrotnościa:
˛ napisana˛ fachowo, lecz przyste˛ pnie,
mocno osadzona˛ w realiach ostatniej dekady, a w kwestiach teoretycznych odważna˛
i pozbawiona˛ sekciarstwa”1. Słabości omawianej ksiażki
˛ Okraska dopatruje sie˛ w braku konkretnych propozycji rozwiazań
˛
problemów niesprawiedliwego podziału pracy
i bogactwa, jakich oczekiwaliby antyglobaliści.
Inni, katoliccy, recenzenci ukazuja˛ odmienne aspekty omawianej pracy. Dyrektor
Wyd. Homo Dei o. Wojciech Zagrodzki CSsR stwierdził, że impulsem do opublikowania polskiego wydania ksiażki
˛
była jedna z intrygujacych
˛
myśli zawartych w dziele − jeżeli współczesny kapitalizm nie zostanie uporzadkowany
˛
i uczłowieczony, to
marksizm, który pojawił sie˛ w kontekście kapitalizmu XIX-wiecznego, powróci jako
nowy upiór dziejów (por. s. 290). Z kolei Adam Bartosiewicz, politolog z UKSW,
podkreślił, że praca Marxa nie snuje tylko refleksji nad kondycja˛ współczesnej gospodarki globalnej, przez co nie można jej traktować jako katolickiej odpowiedzi na
alterglobalistyczny bestseller N. Klein No Logo, w którym autorka dokonała miażdża˛

1

Młot na neoliberałów. „Magazyn Obywatel” 2010 nr 3 s. 145-149.
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cej krytyki liberalnej gospodarki. Arcybiskup Marx nie jest jednak wyłacznie
˛
jej
krytykiem, gdyż przytaczane przykłady poddaje analizie pod wzgle˛ dem skutków
polityki ekonomicznej2. Wszystkie zamieszczone wyżej opinie ukazuja,
˛ że jest to
wyjatkowa
˛
w dzisiejszych czasach ksiażka.
˛
Ks. Krzysztof Adamski
Instytut Teologii Moralnej KUL

Ks. Jan K u l i g. Posłannictwo twórców przekazu medialnego w świetle
nauczania Jana Pawła II. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 ss. 275.
Narastajaca
˛ świadomość wagi mediów we współczesnym świecie rodzi sie˛ z doświadczania ich wielorakiego wpływu na kształt życia miliardów ludzi. Media sa˛
dzisiaj nie tylko „czwarta˛ władza”,
˛ ale niekiedy przejmuja˛ zupełny „rzad
˛ dusz” i staja˛ sie˛ podstawowym narze˛ dziem formowania obrazu świata i przyjmowanych opinii.
Traktowane jako elektroniczna niańka dla dzieci, źródło rozrywki i wiedzy dla młodzieży, a także wirtualny świat seriali oraz programów informacyjnych i rozrywkowych, w których odnajduja˛ sie˛ starsi, media sa˛ dzisiaj podstawowym punktem odniesienia w kontakcie ze światem zewne˛ trznym. To poprzez media ludzie ucza˛ sie˛
i bawia,
˛ zyskuja˛ informacje i urabiaja˛ swoje opinie. Ogromna podatność na manipulacje˛ staje sie˛ zagrożeniem dla milinów ludzi, którzy nastawieni na korzystanie
z łatwo doste˛ pnej kultury masowej, nie zdaja˛ sobie sprawy, że zaczynaja˛ żyć
w sztucznie kreowanym świecie, w którym panuja˛ reguły niezgodne z ich światopogladem
˛
chrześcijańskim.
Dlatego refleksja nad zagadnieniem odpowiedzialności za treść przekazu medialnego jest ważnym zadaniem teologii moralnej. Chodzi nie tylko o formowanie samych pracowników środków społecznej komunikacji, ale też o wychowywanie szerokich rzesz czytelników, słuchaczy i telewidzów do krytycznego i twórczego odbioru
przekazu medialnego. Istotna jest już sama nazwa używana do określenia tej dziedziny. Jednostronnie rozumiana rzeczywistość mediów obejmujacych
˛
prase˛ , radio i telewizje˛ oraz Internet jest określana mianem środków przekazu. Zakłada to raczej
monolog dziennikarzy i twórców, którzy wysyłaja˛ swe komunikaty do biernych odbiorców, gotowych do przyje˛ cia wszystkiego, co im sie˛ proponuje. Kościół, zwracajac
˛ uwage˛ na konieczność twórczego i krytycznego korzystania z mediów, nazywa
je środkami społecznej komunikacji, gdyż podkreśla sie˛ potrzebe˛ prowadzenia spo-

2

Por. http://ekai.pl/wydarzenia/x23083/abp-marx-polemizuje-z-karolem-marksem
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łecznego dialogu, w której obie strony tegoż dialogu zachowuja˛ swoja˛ tożsamość
i odpowiedzialność za kształt życia społecznego.
Wydana w ramach serii „Lubelskie Studia Teologicznomoralne” Wydawnictwa
KUL w Lublinie ksiażka
˛
ks. Jana Kuliga, wykładowcy w Wyższym Seminarium
Duchownym w Rzeszowie, zatytułowana Posłannictwo twórców przekazu medialnego
w świetle nauczania Jana Pawła II, podejmuje zadanie prezentacji komunikacji medialnej w kontekście współczesnego znaczenia mediów w kulturze masowej. Zwracajac
˛ uwage˛ na podmiotowy i przedmiotowy wymiar przekazu medialnego ks. Kulig
podaje właściwa˛ ocene˛ posłannictwa twórców przekazu medialnego oraz wskazuje
kierunki działań, które należy podjać
˛ w celu promowania prawdziwych wartości
służacych
˛
rozwojowi osoby.
Recenzowana ksiażka
˛
opiera sie˛ na nauczaniu Jana Pawła II, który doskonale
rozumiejac
˛ znaczenie mediów we współczesnej kulturze, wielokrotnie wypowiadał
sie˛ na temat posłannictwa osób pracujacych
˛
w środkach społecznej komunikacji.
Papieskie stwierdzenia nic nie straciły ze swej aktualności i ukazujac
˛ złożoność
problematyki zawieraja˛ pozytywne wskazania, jakie wartości winny wnosić środki
społecznego komunikowania. Odpowiedzialność pracowników przekazu medialnego
wynika z wezwania do świadczenia o swej wierze i dzielenia sie˛ ore˛ dziem zbawienia
otrzymanym od Boga. Służenie prawdzie, dobru i pie˛ knu jest podstawa˛ posłannictwa
dziennikarzy i redaktorów, którzy, jak każdy chrześcijanin, sa˛ odpowiedzialni za
swoje i innych zbawienie.
Podje˛ ta przez ks. Kuliga praca badawcza na ten temat zawiera wiele istotnych
treści i opierajac
˛ sie˛ na solidnych źródłach dochodzi do postawienia właściwych
postulatów. Ks. Jan, podejmujac
˛ temat posłannictwa twórców przekazu medialnego,
zajał
˛ sie˛ zagadnieniem środków społecznego przekazu od strony osobowej i wskazał
na role˛ człowieka w nadawaniu i odbiorze komunikatu w ramach procesu komunikacji. Analizujac
˛ szerokie nauczanie papieskie wydobył z niego istotne wskazania
i ukazał ich praktyczny charakter. Temat jest bardzo użyteczny i potrzebny. Jego
sformułowanie wskazuje na całościowe uje˛ cie problemu i ujawnia personalistyczne
potraktowanie zagadnienia.
W rozdziale pierwszym autor przedstawia współczesny kontekst komunikacji
medialnej i ukazuje znaczenie mediów oraz płynace
˛ z nich zagrożenia. Media nie
tylko dostarczaja˛ informacji i bawia,
˛ ale też kształtuja˛ opinie˛ społeczna˛ i podpowiadaja˛ sposób reagowania na wyzwania codzienności. Przez to rodza˛ sie˛ zagrożenia
manipulacji oraz obniżania poziomu wrażliwości na dobro i zło. Nadmierne eksponowanie zła i pogoń za skandalami, które sie˛ dobrze sprzedaja,
˛ sprawia, że kreuje sie˛
negatywny obraz świata, w którym nie ma miejsca na dobro i bezinteresowność.
Rozdział drugi poświe˛ cony jest prezentacji podmiotowego wymiaru przekazu medialnego. Istota˛ rozważań zamieszczonych w tym rozdziale jest koncentracja na chrześcijańskiej wizji komunikacji poje˛ tej jako proces mie˛ dzyosobowego dialogu, w którym
sa˛ zaangażowani zarówno twórcy, jak i odbiorcy. Całość procesu komunikacji dokonuje sie˛ na płaszczyźnie realizacji powołania do budowania relacji społecznych.
W rozdziale trzecim autor ujmuje przekaz medialny od strony przedmiotowej
i zajmuje sie˛ narze˛ dziami, którymi posługuja˛ sie˛ twórcy, dziennikarze i redaktorzy.
Jest cze˛ ść pracy, która ukazuje elementy warsztatu dziennikarskiego i pomaga zrozu-
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mieć sposób oddziaływania mediów na odbiorce˛ . Istotne jest wyliczenie poszczególnych etapów historycznego rozwoju środków przekazu informacji i wskazanie na ich
możliwości perswazyjne oraz formacyjne. Poprzez media można wpływać na kształtowanie opinii publicznej i uczyć oraz dostarczać godziwej rozrywki. Można też niestety
promować zło i szerzyć brak poszanowania dla wartości ludzkiego życia. Informacja,
rozrywka i łaczenie
˛
ludzi ma ogromna˛ moc oddziaływania i dlatego jest konieczne
stosowanie etycznych kryteriów w odpowiedzialnym posługiwaniu sie˛ mediami.
Rozdział czwarty ukazuje zadania mediów, które sa˛ postulowane w nauczaniu
Jana Pawła II. Biorac
˛ odpowiedzialność za wychowanie młodego pokolenia i kształtowanie odpowiedniego obrazu świata oraz relacji społecznych, twórcy przekazu
medialnego winni głosić prawde˛ , troszczyć sie˛ o dobro i otwierać na prawdziwe
pie˛ kno. Te zadania sa˛ możliwe do spełnienia pod warunkiem dobrze ukształtowanego
sumienia twórców, którzy w swojej działalności wzniosa˛ sie˛ ponad ambicje polityczne i dażenia
˛
do maksymalizacji zysku. Dysponujac
˛ ogromnym narze˛ dziem formacji
osób twórcy mediów sa˛ wezwani do zachowania wrażliwości na wartości.
Ks. Kulig ukazał bogactwo nauczania papieskiego na temat mediów oraz precyzyjnie opisał adresatów owego przesłania, które jest skierowane nie tylko do twórców
katolickich, ale do wszystkich ludzi dobrej woli. Papieskie słowa bazuja˛ bowiem na
właściwej wizji osoby i wskazuja˛ na uniwersalne znaczenie prawdy o człowieku,
która winna być podstawowym wyznacznikiem w ocenie działań mediów. Ks. Jan ma
świadomość konieczności etycznego ujmowania posłannictwa twórców, które jest
zakorzenione w łasce powołania Bożego. Świadomość własnej godności, odczytywanej z faktu stworzenia człowieka przez Boga i powołania do wiecznej komunii
w niebie, nakłada na twórców chrześcijańskich konieczność uwzgle˛ dniania wymiaru
transcendentalnego i religijnego w przekazywanych programach.
W ksiażce
˛
znajduje sie˛ wiele informacji na temat specyfiki pracy twórców oraz
został podany zarys historii komunikacji medialnej. Autor, sie˛ gajac
˛ do nauczania
Kościoła, ukazuje je na tle rozważań medioznawczych i rysuje spójny obraz etyki
pracowników mediów publicznych i prywatnych. Analizujac
˛ motywy podejmowania
pracy w mediach, przeciwstawia pogoni za pienie˛ dzmi i sława˛ konieczność głe˛ bokiego rozumienia misji twórcy nadanej mu przez Boga.
Aktualny i ważny temat rozprawy, zasadnie postawiony problem badawczy
i właściwie uje˛ ty przedmiot materialny oraz formalny badanego zagadnienia czynia˛
prace˛ ks. Jana Kuliga znaczacym
˛
osiagnie
˛ ˛ ciem naukowym i popularyzatorskim godnym polecenia nie tylko pracownikom mediów, ale też szerokiemu gronu czytelników, którzy na co dzień stykaja˛ sie˛ z owocami pracy dziennikarzy i redaktorów.
Potrzeba głe˛ bokiej formacji do odpowiedzialnego korzystania ze środków społecznej
komunikacji znajduje w niniejszej ksiażce
˛
dobre wsparcie pomagajace
˛ właściwie
ocenić i wykorzystać treści oraz metody stosowane we współczesnych mediach.
Andrzej Derdziuk OFMCap
Instytut Teologii Moralnej KUL
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Ks. Antoni B a r t o s z e k. Seksualność osób niepełnosprawnych. Studium
teologicznomoralne. Katowice: Ksie˛ garnia Św. Jacka 2009 ss. 411.
Narastajace
˛ zainteresowanie problematyka˛ osób niepełnosprawnych jest wyrazem
personalistycznego podejścia do człowieka, którego osobowa godność, niezależnie od
stopnia sprawności fizycznej i intelektualnej domaga sie˛ szacunku i uznania. Publikacje ukazujace
˛ sie˛ na ten temat sa˛ tym bardziej cenne, że dzisiaj szerzy sie˛ kultura
jakości życia, w myśl której życie osoby niepełnosprawnej nie ma wartości i winno
być eliminowane. Dlatego badanie różnych zakresów aktywności osób niepełnosprawnych, ukazujace
˛ wzniosłość ich powołania, jest ważne w szerzeniu Ewangelii życia
uwrażliwiajacej
˛
na należna˛ osobie godność.
W ten nurt wpisuje sie˛ ksiażka
˛
katowickiego teologa moralisty ks. Antoniego
Bartoszka, która jest jego rozprawa˛ habilitacyjna.
˛ Ks. Bartoszek, zajmujacy
˛ sie˛ problematyka˛ osób chorych i cierpiacych
˛
oraz kwestiami opieki paliatywnej, podjał
˛
˛
temat, który jest trudny i mało eksplorowany. Praca jest cennym przykładem połaczenia wnikliwego uje˛ cia teoretycznego z praktycznym nastawieniem Autora, który
be˛ dac
˛ kapelanem Domu Opieki Społecznej i głe˛ boko rozumiejac
˛ zagadnienie seksualności osób z upośledzeniem intelektualnym, ujał
˛ je integralnie i przejrzyście w świetle nauki Kościoła.
Praca składa sie˛ z sześciu rozdziałów poprzedzonych wste˛ pem oraz z zakończenia
i wykazu bibliografii. Poszczególne partie ksiażki
˛
wzajemnie sie˛ zakładaja˛ i uzupełniaja,
˛ dajac
˛ spójny obraz badanej rzeczywistości opisanej od strony kontekstowej
i treściowej. Przedstawiajac
˛ tło i definiujac
˛ poje˛ cia, Autor dostarcza kryteriów do
oceny zjawiska i dokonuje krytycznego przedstawienia poszczególnych kwestii o charakterze szczegółowym. Praca ma charakter nie tylko opisowy, ale też wiele wyjaśnia
i rozstrzyga. Ks. Bartoszek wskazuje na geneze˛ zjawisk, przytacza różne poglady
˛
i proponuje własne rozwiazania
˛
oparte na rozstrzygnie˛ ciach nauczania magisterialnego Kościoła.
Rozdział pierwszy podejmuje kwestie˛ ukazania rozumienia niepełnosprawności we
współczesnym kontekście kulturowym od strony rozumienia poje˛ ć jak i ambiwalentnego oraz redukcjonistycznego jej ujmowania. Autor połaczył
˛
rozważania o charakterze historycznym z ocena˛ współczesnych nurtów kulturowych. W drugim rozdziale
zawarto bardzo ważne rozważania na temat istoty ludzkiej seksualności i ukazano
specyficzna˛ sytuacje˛ osób niepełnosprawnych. Wychodzac
˛ od przedstawienia niezbywalnej godności osoby, Autor skupił sie˛ na ukazaniu poprawnej wizji antropologicznej, w kontekście której została umieszczona perspektywa ludzkiej seksualności.
Na końcu wskazano na rzeczywistość grzechu i nawrócenia. Bardzo istotne sa˛ refleksje na temat niepełnosprawności moralnej. Rozdział ten stanowi bardzo cenna˛ i ciekawa˛ cze˛ ść pracy, która wprowadza wiele nowych poje˛ ć, nieobecnych w polskiej
literaturze teologicznomoralnej. Wydaje sie˛ , że potrzebne byłoby zwrócenie uwagi
na toczac
˛ a˛ sie˛ dyskusje˛ teologów moralistów wokół zagadnienia stopnia odpowie-
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dzialności moralnej dzieci, co pokazałoby wie˛ ksza˛ złożoność kwestii odpowiedzialności moralnej osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Trzeci rozdział prezentuje kryteria do oceny zachowań osób niepełnosprawnych
oraz podaje wskazania dotyczace
˛ zachowań ich opiekunów. Tym szczególnym kryterium jest czystość, ukazana od strony pozytywnej jako rzeczywistość wzywajaca
˛ do
zintegrowania swoich zachowań i poddania ich zasadzie miłości, opisywanej w pracy
jako norma personalistyczna. Ciekawe rozważania zawarte w tym rozdziale dobrze
wpisuja˛ sie˛ w tok narracji i daja˛ integralny obraz czystości oraz troski o formacje˛
do dojrzałego panowania nad swoja˛ seksualnościa.
˛ Rozdział czwarty, opisujacy
˛ zagadnienia dezintegrujacych
˛
działań seksualnych i odpowiedzi na nie, ujmuje szeroka˛
problematyke˛ współżycia seksualnego w małżeństwie i zawiera zarówno opisy zjawisk, jak i ich ocene˛ . Niekiedy jednak ma sie˛ wrażenie zbyt małej konkluzywności
stwierdzeń Autora, zwłaszcza w dwu pierwszych paragrafach rozdziału. Autor wskazuje jednak na własne oceny i przedstawiajac
˛ stanowiska przeciwne etyce chrześcijańskiej, stara sie˛ prezentować argumenty je odrzucajace.
˛
Rozdział piaty
˛ podejmuje kwestie zwiazane
˛
z istota˛ małżeństwa i wskazuje na
istotne elementy konstytuujace
˛ wie˛ ź małżeńska.
˛ W ukazaniu różnych aspektów zwiaz˛
ków mie˛ dzy osobami niepełnosprawnymi zwrócono uwage˛ na watpliwości
˛
dotyczace
˛
ważności zawieranego przez nich małżeństwa oraz na trudności wyste˛ pujace
˛ we wzajemnym pożyciu. Lepszemu zrozumieniu i wyjaśnieniu sytuacji osób niepełnosprawnych służy paragraf poświe˛ cony bezżenności, która staje sie˛ niekiedy wymuszona
przez stan zdrowia. Rozdział szósty rozprawy poświe˛ cony jest problematyce przekazywania życia w kontekście rodzin zakładanych przez osoby niepełnosprawne. Autor
nie zatrzymuje sie˛ jedynie na opisie konkretnych trudności, ale wskazuje na zjawiska
społeczne, które modyfikuja˛ spojrzenie na małżeństwo osób niepełnosprawnych. Do
tych zjawisk należy ruch eugeniczny i upowszechnienie sterylizacji oraz antykoncepcji. Dopełnieniem rozważań w tym rozdziale jest wskazanie na społeczna˛ zasade˛
pomocniczości regulujac
˛ a˛ towarzyszenie małżeństwom osób niepełnosprawnych.
Praca stanowi bardzo cenny wkład w teologicznomoralna˛ refleksje˛ nad posłannictwem osób niepełnosprawnych. Seksualność wpisana w kontekst rozwoju osobowego
została ukazana jako szczególne wyzwanie, które może stać sie˛ szcze˛ ściorodnym
czynnikiem wyzwalajacym
˛
zdolność do miłości. Ks. Bartoszek w sposób odważny
i wyważony podszedł do zagadnienia, które prezentuje z perspektywy empatii i zrozumienia przy zachowaniu jasnych zasad refleksji etycznej. Ksiażka
˛
napisana je˛ zykiem precyzyjnym i literacko poprawnym może stanowić ciekawa˛ lekture˛ dla osób
opiekujacych
˛
sie˛ niepełnosprawnymi, jak i dla wszystkich pragnacych
˛
lepiej zrozumieć miejsce seksualności w życiu osoby.
Andrzej Derdziuk OFMCap
Instytut Teologii Moralnej KUL
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Vittorio P o s s e n t i. Rewolucja ducha. Doktryna społeczna Kościoła
widziana oczyma kard. Karola Wojtyły. Tł. R. Skrzypczak. Warszawa: Centrum Myśli Jana Pawła II, Wydawnictwo Fronda 2007 ss. 168.
W styczniu 1979 r., kilka miesie˛ cy po inauguracji pontyfikatu, Jan Paweł II przemawiał do Konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej CELAM w Puebla. Przypomniał tam, jak wielka˛ wartość i siłe˛ profetyczna˛ ma nauka społeczna Kościoła. Podczas
wizyty w kraju, gdzie szerzyła sie˛ teologia wyzwolenia, zauważył, że nie można
mieszać spraw Bożych z polityka,
˛ a marksizm nie może odegrać w chrześcijańskiej
teologii tej roli, jaka˛ arystotelizm odgrywał w tomizmie.
Kwestie społeczne były obecne w nauczaniu papieża-Polaka już od poczatku
˛
jego
posługi naste˛ pcy św. Piotra. Podejmował je w trzech wielkich encyklikach społecznych: Laborem exercens (1981 r.), Sollicitudo rei socialis (1987 r.), Centesimus
annus (1991 r.) oraz w dziesiatkach
˛
innych przemówień i dokumentów. Problematyka
społeczna była bliska Karolowi Wojtyle również w czasach jego studiów i pracy
naukowej, a także podczas posługi na katedrze arcybiskupa krakowskiego.
Kolejnym dowodem spójności jego życia i myśli oraz continuum nauczania społecznego jest wydany na poczatku
˛
2007 r. wywiad-rzeka pt. Rewolucja ducha. Doktryna społeczna Kościoła widziana oczyma kard. Karola Wojtyły. Jak zauważa
ks. Robert Skrzypczak, tłumacz polskiego wydania, był to najprawdopodobniej ostatni
wywiad, przygotowany na piśmie przez arcybiskupa krakowskiego przed jego wyborem na Stolice˛ św. Piotra.
Rozmowe˛ z krakowskim Kardynałem przeprowadził prof. Vittorio Possenti
(ur. w 1938 r.), wybitny włoski filozof, intelektualny uczeń J. Maritaina, członek
m.in. Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Prof. Possenti naukowo zajmuje
sie˛ filozofia˛ polityki oraz kwestiami bioetycznymi, manipulacjami genetycznymi
i nihilizmem w nauce. We wprowadzeniu wspomina ciekawe okoliczności powstania
wywiadu. Opisujac
˛ kryzys różnych sfer życia współczesnego człowieka, a także
różnorodne nurty, które pojawiły sie˛ w filozofii i teologii lat 50. i 60. XX w., włoski
profesor zauważa, że ten impas dotyczył również nauki społecznej Kościoła, która
także w środowisku kościelnym „była uznawana za przestarzała˛ i nie nadajac
˛ a˛ sie˛
do zastosowania, zwłaszcza przez cze˛ ść przedstawicieli teologii wyzwolenia i teologii
politycznej. […] W konsekwencji przyjał
˛ sie˛ poglad
˛ o jej nieaktualności” (s. 15).
Wrzawe˛ wywołał też M. D. Chenu, który w wydanej w 1977 r. ksiażce
˛
pt. Nauka
społeczna Kościoła 1891-1971 doszedł do wniosku, że katolicka nauka społeczna ma
znamiona ideologii.
W tym czasie prof. Possenti wysłuchał konferencji pt. „Problem konstytuowania
sie˛ kultury poprzez ludzka˛ praxis”, wygłoszonej przez kard. Wojtyłe˛ na Uniwersytecie w Mediolanie. Wtedy też postanowił przeprowadzić z nim wywiad na tematy
społeczne. Arcybiskup miał przygotować odpowiedzi na przedstawione 21 czerwca
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1978 r. w Mediolanie pytania. Kard. Wojtyła odpowiedzi napisał, jednak włoski
filozof nie zobaczył ich przez wiele lat, gdyż... Wojtyła został papieżem.
Wywiad, odnaleziony w archiwum, wydrukowano w je˛ zyku włoskim dopiero
w 1991 r. w biuletynie Il Nuovo Areopago. Tekst polski opublikował po raz pierwszy
(w śladowych ilościach) w Rzymie w 1998 r. Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu
Jana Pawła II. Dzie˛ ki staraniom Wydawnictwa Fronda i Centrum Myśli Jana Pawła II, wywiad, wraz z opracowaniem naukowym, trafił do polskich czytelników.
Rewolucja ducha to niewielka ksiażka
˛
zawierajaca
˛ rozważania na temat doktryny
społecznej Kościoła katolickiego. Wywiad został przeprowadzony na piśmie, sprawia
wie˛ c czasem wrażenie suchego, mało atrakcyjnego wywodu akademickiego. Autor
jednak nie miał możliwości dopytania przyszłego papieża o pewne watki.
˛
Wyjaśnianie nauki społecznej to zazwyczaj pie˛ ta achillesowa dla wielu katolików, tutaj zaś
znajdujemy klarowna˛ i zwie˛ zła˛ wykładnie˛ najważniejszych zagadnień społecznych.
Pierwsza˛ cze˛ ść, liczacej
˛
168 stron, publikacji stanowi zbiór trzydziestu pytań
i odpowiedzi, pod wspólnym tytułem: „Czy jest możliwa nauka społeczna Kościoła?”.
Poprzedzono je wprowadzeniem autora wywiadu – prof. Vittorio Possentiego oraz
przedmowa˛ ks. Roberta Skrzypczaka, redaktora polskiego tłumaczenia. Warto dodać,
że Kardynał Wojtyła napisał odpowiedzi w je˛ zyku polskim, były one jednak pozbawione jakiejkolwiek aparatury naukowej. Za zgoda˛ Jana Pawła II ks. prof. Stanisław
Pamuła opatrzył tekst przypisami obejmujacymi
˛
źródła wydane do 1978 r.
Czytajac
˛ wywiad, można prześledzić pewna˛ droge˛ myślowa.
˛ Najpierw poruszane
sa˛ wie˛ c zagadnienia fundamentalne, zwiazane
˛
z sensem istnienia i naukowościa˛ katolickiej nauki społecznej, jej charakterem i celem oraz różnica˛ mie˛ dzy „nauczaniem
społecznym” a „nauka˛ społeczna”
˛ Kościoła. Kardynał Wojtyła, powołujac
˛ sie˛ na soborowa˛ konstytucje˛ Gaudium et spes (która˛ współtworzył, a która – jak sam pisze „prawie że nie wychodzi z moich rak”),
˛
wyjaśnia, że „nauczanie społeczne Kościoła wchodzi gruntownie w treść ewangelizacji” (s. 28). Dodaje też, że jest ono oryginalne, bo
ma swoje źródło w Ewangelii. Ta zaś jest oryginalna nie tylko przez swoja˛ „teologie˛ ”,
ale też przez swa˛ „antropologie˛ ”. Arcybiskup krakowski podkreśla jednak, że nauka
społeczna nie jest złotym środkiem mie˛ dzy marksizmem a liberalizmem.
W dalszej cze˛ ści rozmowy pada odpowiedź na pytanie, czy można pogodzić
marksizm i katolicyzm. Wojtyła stwierdza: „Marksizm jest praktyka˛ i doktryna˛ rewolucji klasowej. Myśle˛ , że o wiele głe˛ biej jeszcze wpisana jest w sercu człowieka
i ludzkości owa rewolucja Ducha, jaka˛ przyniósł Chrystus” (s. 32). Kardynał wskazuje, że marksizm jako system zbudowany jest na zasadzie pierwszeństwa praxis
wzgle˛ dem teorii, co niesie z soba˛ „niebezpieczeństwo utylitaryzmu” w indywidualistycznej lub kolektywistycznej postaci. Chrześcijaństwo zaś nie jest, jak twierdza˛
autorzy marksistowscy, gatunkiem filozoficznego idealizmu – ma ono realistyczna˛
wizje˛ stosunku teoria–praxis. „Klucz do rozwiazania
˛
tego problemu – konkluduje
Karol Wojtyła – znajduje sie˛ w człowieku, w antropologii, w odpowiedzi na pytanie
o właściwy sens ludzkiej wolności” (s. 49).
Kolejne kwestie dotycza˛ historii i kontekstu rozwoju nauki społecznej Kościoła, jej
ewolucji w czasie pontyfikatów Jana XXIII i Pawła VI. Kardynał Wojtyła wskazuje, iż
nauka społeczna, która stanowi integralna˛ cze˛ ść posłannictwa nauczycielskiego i pasterskiego Kościoła, nie przedawnia sie˛ , choć trzeba czytać „znaki czasu” i czuwać, aby
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„nie zapóźnić sie˛ w stosunku do rzeczywistych problemów i procesów”. Z naste˛ pnych
odpowiedzi wyłania sie˛ głe˛ bokie przekonanie przyszłego papieża, że wszystkie normy
i cały wysiłek profetyczny tej nauki musza˛ służyć budowaniu społeczeństwa jako wspólnoty osób. Kardynał zajmuje też – aktualne także w dzisiejszej rzeczywistości – stanowisko w konkretnych kwestiach społecznych, takich jak: rodzina, nowy mie˛ dzynarodowy
porzadek
˛
ekonomiczny i polityczny, kapitał i własność, eksplozja demograficzna, pokój
i groźba wojny atomowej czy podstawowe prawa człowieka.
Z tych też przyczyn, według Kardynała Wojtyły, odbiorcami tak rozumianej nauki
społecznej Kościoła sa˛ nie tylko katolicy, chrześcijanie, ale „wszyscy ludzie dobrej
woli”. Nauka ta staje sie˛ wie˛ c narze˛ dziem dialogu, ale też wyzwaniem dla poszczególnych grup wiernych. Każdy katolik bowiem, we właściwy dla siebie sposób, powinien poznawać i wcielać w życie zasady tej nauki. W tym kontekście na pytanie
o przyszłość tej nauki Kardynał odpowiada, że po Soborze Watykańskim II wchodzi ona
w nowa˛ faze˛ , „etap profetyczny”, „wyłania sie˛ konsekwencja udziału wszystkich w posłannictwie Kościoła, konsekwencja powszechnej «praxis apostolskiej» jako poniekad
˛
składowego elementu samej żywej wiary”, nie tylko „od wielkiego dzwonu” (s. 93).
Ostatni zestaw problemów poruszanych w wywiadzie dotyczy życia społeczno-politycznego. Krakowski Kardynał zauważa, że Polacy żyja˛ w systemie, który uniemożliwia
im wybór konkretnego zaangażowania i kierunku życia politycznego. Nie jest to jednak
powód do kontestacji i biernego oporu, nieobecni wszak nie maja˛ racji. Paradoksalnie
bowiem dzie˛ ki temu Kościół jest w tym życiu politycznym bardziej obecny, ta „nieobecność” ma bowiem swoja˛ szczególna˛ wymowe˛ . W normalnych zaś warunkach – zdaniem
Wojtyły – chrześcijanin „przez swe zaangażowanie polityczne nie może zaprzeczyć
temu, co wynika z jego wiary, światopogladu,
˛
zasad moralności, etyki społecznej”. Tu
˛ sie˛ w zasadniczej
dochodzi bowiem do głosu sumienie, „królewskość człowieka wiaże
mierze z rzetelnościa˛ sumienia” – kończy wywiad Wojtyła.
W odpowiedziach krakowskiego Arcybiskupa widać wyraźnie zalażki
˛
geniuszu
przyszłego papieża, który jeszcze przed obje˛ ciem stolicy Piotrowej wnikliwie analizował sytuacje˛ w całym Kościele i wyciagał
˛
ze swoich obserwacji trafne wnioski.
Wszystkich tych wyjaśnień Kardynał Wojtyła udziela na długo przed swymi społecznymi encyklikami, nie wspominajac
˛ już Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, na
które od poczatku
˛
jego pontyfikatu musieliśmy czekać ćwierć wieku.
Myśl społeczna Karola Wojtyły, której zarys prezentuje Rewolucja ducha, oparta
jest na dwóch filarach. Pierwszym jest prymat osoby, który może być skuteczna˛
zapora˛ przeciw fałszywym koncepcjom współżycia społecznego: przeciw kolektywizmowi i indywidualizmowi, społeczeństwu wyzysku i niesprawiedliwości, które
dziś ukrywaja˛ sie˛ pod hasłami liberalizmu i socjalizmu. Drugim filarem tej koncepcji
jest traktowanie nauki społecznej Kościoła nie jako ideologii, ale cze˛ ści ewangelizacji, która jest najpierw słowem zbawienia i świadectwem, a dopiero później norma.
˛
Druga˛ cze˛ ścia˛ ksiażki
˛
Rewolucja ducha jest wykład prof. Sergio Lanza pt. „Nauczanie społeczne a teologia społeczna. Aspekt kościelny, kulturalny i naukowy”,
który stanowi swoisty komentarz do powyższego wywiadu, ale też introdukcje˛ w fundamentalne zagadnienia katolickiej nauki społecznej.
Ciagle
˛
odkrywamy na nowo świeżość i ogromne bogactwo myśli Jana Pawła II.
Ksiażka
˛
Rewolucja ducha może nam pomóc w dotarciu do jego ideowych korzeni
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i w prześledzeniu procesu formułowania sie˛ nauki społecznej, głoszonej przez blisko
27 lat jego pontyfikatu. Przedstawione w tej publikacji myśli Kardynała Wojtyły
ukazuja˛ go jako człowieka, który umiał myśleć o Kościele uniwersalnym w duchu
Soboru Watykańskiego II, ale też potrafił zauważać konkretne problemy poszczególnych ludzi, nie tylko wiernych Kościoła katolickiego. Na tym zapewne polegała
„rewolucja ducha”, która˛ on zaskakiwał przez ponad ćwierć wieku cały świat.
Ks. Wojciech Kućko
Instytut Teologii Moralnej KUL

Ks. Krzysztof G r y z. Antropologia przebóstwienia. Obraz człowieka w teologii prawosławnej. Kraków: Wydawnictwo UNUM 2009 ss. 506.
Jednym z pytań, które od zawsze nurtowało człowieka, jest to, które dotyka istoty
i celu jego samego: kim jest i kim sie˛ stanie? Udzielenie prawdziwej odpowiedzi na
powyższe pytanie decyduje o jakości życia – jednostkowego oraz życia całych
społeczeństw. Dla Sokratesa człowiek był mikrokosmosem, dlatego poznajac
˛ człowieka, poznajemy cały świat. Pitagoras mawiał, iż człowiek „jest miara˛ wszystkich
rzeczy”. Inne spojrzenie na człowieka przyniosło Boże objawienie: człowiek nie
musiał już polegać tylko na sobie, ale mógł pytać Boga, o to kim jest. Próba˛ odpowiedzi na powyższe pytanie jest prawda o przebóstwieniu: Bóg nie tylko wzbudził
człowieka do istnienia, ale także powołał do pełnego zjednoczenia z Soba.
˛ Temat
niezwykle ciekawy, rozpowszechniony w teologii wschodniej, doczekał sie˛ syntetycznego opracowania na gruncie polskim za sprawa˛ ks. dr. Krzysztofa Gryza.
Ksiażka
˛
ks. K. Gryza Antropologia przebóstwienia. Obraz człowieka w teologii
prawosławnej, wydana w Krakowie w 2009 roku przez Wydawnictwo UNUM, jest
ponad pie˛ ciuset stronicowa˛ publikacja˛ rozprawy habilitacyjnej. Ks. dr Krzysztof Gryz
(ur. 1961 r.) jest pracownikiem Katedry Teologii Moralnej Ogólnej UPJPII w Krakowie. Obszar zainteresowań oraz badań naukowych ks. Gryza stanowi moralne nauczanie Magisterium Kościoła, zagadnienia szczegółowe moralności życia osobistego, jak
również antropologia filozoficzno-teologiczna. Omawiana najnowsza publikacja doskonale wpisuje sie˛ w dorobek naukowy Autora, który stanowia˛ zarówno prace zbiorowe, redakcyjne (np. Człowiek droga˛ Kościoła. Moralne aspekty nauczania Jana
Pawła II, Instytut Jana Pawła II, Kraków 2004), jak i indywidualne publikacje, wśród
których warto zwrócić uwage˛ na artykuł Antropologiczne fundamenty moralnej nauki
prawosławia, „Ateneum Kapłańskie” 523(1996).
Dokonany przez ks. Gryza wybór kwestii przebóstwienia człowieka na główny
temat pracy habilitacyjnej podyktowany został przekonaniem, iż stanowi ona podstaROCZNIKI TEOLOGII MORALNEJ 2(57):2010
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wowy aksjomat wschodniej antropologii. Celem zaś tej obszernej publikacji było
omówienie źródeł prawosławnego rozumienia człowieka, podstaw teologicznych,
głównych rysów oraz implikacji moralnych w działaniu ludzkim, krótko mówiac
˛ –
ukazanie człowieka w dynamicznym procesie jego relacji z Bogiem. We Wste˛ pie
Autor zwraca uwage˛ na potrzebe˛ poznawania bogatej tradycji Kościoła wschodniego.
Ta refleksja stanowi przyczynek do pogłe˛ bienia dialogu ekumenicznego Kościołów
katolickiego i prawosławnego. Autora zainspirowało nauczanie Jana Pawła II, któremu we Wste˛ pie poświe˛ cił wiele miejsca. Po szczegółowym omówieniu najważniejszych dokumentów papieskich dotyczacych
˛
badanej kwestii, ks. Gryz analizuje wyste˛ powanie koncepcji przebóstwienia w filozofii greckiej, w Piśmie Świe˛ tym oraz we
współczesnej refleksji teologicznej. Omawiajac
˛ źródła, które stanowiły podstawe˛ do
opracowania tematu, Autor szczegółowo przedstawia sylwetki teologów prawosławnych XIX oraz XX wieku zaznaczajac
˛ jednocześnie, że żaden z nich nie pozostawił
dzieła poświe˛ conego wyłacznie
˛
problematyce antropologicznej, stad
˛ potrzeba niniejszego opracowania.
Ksiażka,
˛
w której ks. K. Gryz poddał szczegółowej analizie problematyke˛ antropologii prawosławnej, składa sie˛ z czterech rozdziałów oraz syntetycznego zakończenia. Pierwszy rozdział przedstawia dogmatyczne fundamenty kategorii przebóstwienia,
zaś kolejny traktuje o człowieku widzianym w perspektywie dzieła stworzenia.
W rozdziale trzecim omówiony został dramat ludzkiej wolności, jakim jest grzech
pierworodny, a naste˛ pnie w czwartym została ukazana perspektywa odkupienia, jako
odpowiedź na ludzka˛ grzeszność.
W rozdziale pierwszym, zatytułowanym Fundamenty dogmatyczne przebóstwienia,
Autor prezentuje ogólny charakter teologii prawosławnej, dla której Bóg jest przede
wszystkim Bogiem żywym, z którym człowiek pragnie nawiazać
˛
osobisty kontakt.
Jednak ze wzgle˛ du na ograniczenia ludzkiego rozumu i absolutna˛ transcendencje˛
Boga, człowiek nie jest w stanie przeniknać
˛ Tego, który mu sie˛ objawił. Jednak ta
prawda o transcendencji Boga – o czym pisze Autor – „i Jego niepoznawalność nie
oznaczaja˛ bynajmniej agnostycyzmu czy też rezygnacji z drogi prowadzacej
˛ do zjednoczenia z Bogiem, wre˛ cz przeciwnie – zakładaja˛ to zjednoczenie” (s. 66). W dalszej
cze˛ ści rozdziału Autor skrótowo, lecz treściwie przedstawia najważniejsze punkty
nauki dogmatycznej charakterystycznej dla teologii Wschodu. Rozpoczynajac
˛ od
dogmatu chrystologicznego, dlatego iż dla teologów wschodnich Bóg jest przede
wszystkim tym, który daje sie˛ doświadczyć, a nie „przedmiotem” refleksji naukowej.
Podstawowym pytaniem teologii wschodniej jest pytanie o Jezusa Chrystusa, a w odpowiedziach zawieraja˛ sie˛ prawdy o prawdziwości Jego bóstwa i człowieczeństwa,
o motywie wcielenia oraz uniżenia Chrystusa, którego owocem jest wywyższenie
człowieka. Naste˛ pnie przedstawiona zostaje prawda o Trójcy Świe˛ tej, a wie˛ c Osoby
Boskie, kwestia relacji natury Trójjedynego do koncepcji Bożych energii wypracowanych przez Grzegorza Palamasa, wspólnotowy aspekt Trójcy Świe˛ tej oraz relacja
Ducha Świe˛ tego wobec pozostałych dwóch Osób. W rozdziale poruszono także kwestie konsekwencji powyższych prawd wiary obecnych w prawosławnej antropologii,
bowiem „w człowieku stworzonym na obraz Boży istnieje pewna «odpowiedniość»,
jakaś pierwotna zgodność tego, co boskie, z tym, co ludzkie” (s. 132).
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Niewatpliwie,
˛
antropologia w perspektywie dogmatów: chrystologicznego oraz
trynitarnego, widzi człowieka przede wszystkim jako stworzonego na obraz i podobieństwo Stwórcy, o czym mówi biblijny opis stworzenia człowieka. Dlatego też
drugi rozdział, zatytułowany Człowiek w perspektywie dzieła stworzenia, został w całości poświe˛ cony naturze człowieka. W poszukiwaniu adekwatnej definicji człowieka
sie˛ gnie˛ to zarówno do tradycji filozoficznej, jak i teologicznej. Dużo miejsca poświe˛ cono interpretacji biblijnego przekazu o obrazie i podobieństwie, które stanowia˛
podstawe˛ antropologii prawosławnej. W punkcie dotyczacym
˛
cielesnego aspektu
ludzkiej natury Autor podejmuje, mie˛ dzy innymi, zagadnienie komplementarności
kobiety i me˛ żczyzny, ludzkiej płciowości oraz małżeństwa, jako antycypacji eschatologicznej komunii. Poje˛ cie „osoba”, które nabrało pełnego znaczenia w kontekście
dogmatu trynitarnego, najpełniej ukazuje prawde˛ o człowieku i jego relacyjnej naturze. Punktem kluczowym wszystkich współczesnych antropologii jest zagadnienie
ludzkiej wolności, która w teologii prawosławnej rozumiana jest ambiwalentnie: jako
˛
wspaniały dar Boży predysponujacy
˛ człowieka do dobra, który jednak obciażony
został grzechem pierworodnym, przez który „człowiek nie może spontanicznie
przylgnać
˛ do dobra, właściwego przedmiotu woli, ale musi je wybierać, czyli
w gruncie rzeczy mozolnie zdobywać” (s. 226). Autor analizuje, mie˛ dzy innymi,
relacje˛ wolności do prawdy, prawa oraz zła rozumianego jako brak dobra, akt woli
niezależnej od Boga oraz jako konsekwencja wolnego wyboru.
W rozdziale trzecim, zatytułowanym Grzech pierworodny – dramat ludzkiej wolności, ks. Gryz podejmuje zagadnienie, które przynależy do całej historii zbawienia.
Jednocześnie już we wprowadzeniu do rozdziału zaznaczono, że „dzieło odkupienia
nie zacze˛ ło sie˛ wraz z upadkiem Adama” ponieważ już w dziele stworzenia Bóg
określił ostateczny cel człowieka − uświe˛ cenie i zjednoczenie z soba˛ (s. 259). W niniejszym rozdziale poruszone zostały zagadnienia grzechu już u poczatku
˛
stworzenia
człowieka oraz charakter pokusy i upadku pierwszych ludzi. Prawda o grzechu pierworodnym ujawnia dramat człowieka, który chciał być „jak Bóg”, nie uwierzył Bogu,
˛ Naturze
a w akcie wolnego wyboru popełnił grzech – zerwał przyjaźń ze Stwórca.
grzechu Adama i jego skutkom poświe˛ cony został trzeci punkt rozdziału. Na szczególna˛ uwage˛ zasługuje jednak ostatni punkt omawianego rozdziału, w którym Autor
porusza kwestie dziedziczenia grzechu, wskazujac
˛ na etapy kształtowania sie˛ nauki
o powszechności grzechu na podstawie analizy tekstów biblijnych. Wśród wciaż
˛
dyskutowanych tematów doktrynalno-pastoralnych w publikacji poruszone zostały
dwie kwestie: losu dzieci zmarłych bez chrztu oraz Niepokalanego Pocze˛ cia Maryi.
Ostatnia˛ perspektywa,
˛ w której Autor ukazuje człowieka, jest perspektywa odkupienia, ukazana w rozdziale czwartym. Człowiek sam nie jest w stanie otworzyć sie˛
na Boga, ponieważ grzech powoduje wyobcowanie i życie w stanie przeciwnym
naturze ludzkiej. Potrzebuje łaski, która „jest obecnościa˛ Boga w człowieku, przyje˛ ciem Bóstwa na sposób ludzki. We wcieleniu Chrystus jednoczy z soba˛ cała˛ nature˛
ludzka”
˛ (s. 304). W ostatnim rozdziale Autor skupia uwage˛ czytelnika na kilku
istotnych kwestiach, które wynikaja˛ z wcześniej wyłożonego materiału. Po szczegółowym przedstawieniu koncepcji łaski, przechodzi do ukazania sakramentalnej drogi
przebóstwienia przez refleksje˛ nad czterema sakramentami: chrztem, bierzmowaniem,
Eucharystia˛ oraz pokuta.
˛ W tym miejscu, jak i w wielu innych, Autor zwraca uwage˛
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na główne różnice w rozumieniu sakramentów w tradycji wschodniej oraz zachodniej.
Konsekwencja˛ przebóstwienia człowieka − według teologii prawosławnej − jest
niewatpliwie
˛
życie moralne, dlatego dużo miejsca w omawianej ksiażce
˛
zajmuja˛
zagadnienia odnoszace
˛ sie˛ wprost do ludzkiej moralności. Ks. Gryz analizuje wewne˛ trzne prawo miłości, znaczenie serca i sumienia stanowiacych
˛
centrum prawa
moralnego, wyjaśnia znaczenie walki z grzechem i pracy nad soba˛ oraz modlitwy
i kontemplacji. Interesujacym
˛
punktem rozdziału jest skrupulatne zaprezentowanie
monastycznej drogi przebóstwienia, mało znanej w tradycji zachodniej, a szeroko
rozwinie˛ tej w prawosławiu. Rozdział wieńcza˛ dwa zagadnienia – relacji Królestwa
Bożego do świata oraz drogi przez śmierć do Życia. W Zakończeniu Autor doskonale
podsumowuje całość antropologii prawosławnej, w której kategoria przebóstwienia
odgrywa kluczowa˛ role˛ . Pełnie˛ swojej refleksji zawarł w stwierdzeniu: „Przebóstwienie syntetycznie odpowiada na pytanie o to, kim był, jest i be˛ dzie człowiek. Ostatecznie ta˛ odpowiedzia˛ jest Jezus Chrystus, jedyny obraz prawdziwego Boga”
(s. 448).
Oceniajac
˛ ksiażke
˛ ˛ ks. Krzysztofa Gryza, należy stwierdzić, że Autor dokonał
szczegółowego, rzetelnego i uporzadkowanego
˛
opracowania tematu. Publikacja, jak
napisał jeden z recenzentów, dr hab. Jarosław Krupczak OP, stanowi „monografie˛
kompletna”,
˛ która całościowo i integralnie podejmuje zagadnienie antropologii prawosławnej. Trzeba bez watpienia
˛
zgodzić sie˛ z ta˛ opinia˛ oraz zwrócić uwage˛ na
jeszcze kilka innych zalet recenzowanej ksiażki.
˛
Autor w ciekawy sposób przedstawia
różnice i podobieństwa w interpretacji poszczególnych prawd teologicznych obecnych
w tradycji wschodniej i zachodniej. Zaleta˛ ksiażki
˛
sa˛ także obszerne wprowadzenia
do poszczególnych rozdziałów, które przedstawiaja˛ czytelnikowi najważniejsze kwestie poruszane w danym fragmencie. Bogata bibliografia świadczy o ilości materiału
zebranego przez Autora, zaś szczegółowa lektura ksiażki
˛
ujawnia wyjatkow
˛
a˛ poprawność redakcji przypisów oraz kunszt je˛ zykowy.
Anna Trzos-Mularczyk
Instytut Teologii Moralnej KUL

Andrzej D e r d z i u k OFMCap. Teologia moralna w służbie wiary Kościoła. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 ss. 411.
Dobra znajomość dziejów teologii moralnej, pozwalajaca
˛ na dostrzeżenie nie tylko
dotychczasowych osiagnie
˛ ˛ ć przedstawicieli tej dyscypliny w zgłe˛ bianiu moralności
objawionej, ale także dajaca
˛ orientacje˛ co do potrzeb wskazywania fundamentalnych
źródeł uzasadniania chrześcijańskich zasad moralnych, z cała˛ pewnościa˛ stanowi
ROCZNIKI TEOLOGII MORALNEJ 2(57):2010
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wystarczajacy
˛ zasób kompetencji do poszukiwań naukowych z zakresu metodologii
teologii moralnej. Z taka˛ sytuacja˛ mamy do czynienia w przypadku najnowszej naukowej publikacji Kierownika Katedry Historii Teologii Moralnej na Wydziale Teologii KUL − dr. hab. Andrzeja Derdziuka, prof. KUL, który od lat zajmujac
˛ sie˛ dziejami myśli w zakresie moralności chrześcijańskiej, owoce swoich badań naukowych
zebrał i zaprezentował w postaci dzieła ukazujacego
˛
nature˛ i przedmiot teologii
moralnej.
Zasadnicza treść ksiażki
˛
podzielona jest na dwie cze˛ ści, obejmujace
˛ odpowiednio
cztery i trzy rozdziały. Ten zasadniczy korpus pracy uzupełnia wprowadzenie, zakończenie, wykaz skrótów, bibliografia, spis treści wraz ze streszczeniem w dwóch
je˛ zykach: angielskim i włoskim, oraz indeks osobowy. Przeprowadzone rozważania
odnosza˛ sie˛ do głównego przedmiotu badań teologii moralnej, którym jest – jak
przypomina Autor – „refleksja o Bogu i człowieku w aspekcie moralnego wysiłku
osoby pełniacej
˛
wole˛ Stwórcy” (s. 14) i zasadniczo maja˛ na celu „ukazanie nieodzownego zwiazku
˛
życia wiary z poste˛ powaniem moralnym” (s. 19).
Pierwsza cze˛ ść opracowania stanowi próbe˛ takiego wniknie˛ cia w misterium trynitarne, które pozwala rozważyć nie tylko sama˛ rzeczywistość Trzech Osób Boskich
działajacych
˛
wspólnie (Trójca immanentna), ale i formy działania poszczególnych
Osób: Ojca, Syna i Ducha Świe˛ tego (Trójca ekonomiczna). To podejście pozwala
Autorowi wskazać w pierwszym rozdziale trynitarny wzorzec komunii jako najwznioślejszy model do naśladowania dla każdego człowieka jako istoty społecznej oraz
takich ludzkich wspólnot, jak: Kościół, rodzina czy też całe społeczeństwo. Przez to
owa nieprzenikniona tajemnica wiary staje sie˛ istotnym źródłem wyprowadzania
chrześcijańskich norm moralnych. Drugi rozdział, koncentrujac
˛ sie˛ wokół prawd
wynikajacych
˛
ze stwórczego działania Boga-Ojca, rzuca światło na tajemnice˛ człowieka, pokazujac
˛ zarówno wzniosłość jego powołania do odwzorowywania Bożego
obrazu, jak i praprzyczyne˛ grzesznych skłonności do odrzucania miłości Stwórcy.
Znaczenie chrystocentryzmu w teologii moralnej, które jest przedmiotem dyskursu
w trzecim rozdziale, Autor ukazuje przez podkreślenie prawdy, iż dzie˛ ki Chrystusowi
moralne działanie chrześcijanina nabiera nie tylko specyficznego kształtu co do
formy wezwania, ale staje sie˛ w praktyce w ogóle możliwe do realizowania, jako
owoc Jego uzdalniajacej
˛
łaski. Kolejny, czwarty rozdział − poprzez opis działania
Ducha Świe˛ tego w człowieku i prezentacje˛ kategorii obdarowań Duchem w moralnym działaniu człowieka − dopełnia obraz moralności chrześcijańskiej uje˛ tej w kluczu trynitarnym.
Rozważania drugiej cze˛ ści ksiażki,
˛
najogólniej rzecz biorac
˛ oscylujace
˛ wokół
realizacji powołania chrześcijańskiego w Kościele, o. Derdziuk rozpoczyna od przypomnienia fundamentalnych zasad i celów uprawiania teologii, a zwłaszcza teologii
moralnej (rozdział pierwszy). Wybrzmiewa tu troska i swoisty apel Autora o praktyczniejsze nachylenie w ukazywaniu wiernym zwiazku
˛
teologicznych prawd z ich
życiem moralnym. Naste˛ pnie ojciec Profesor, majac
˛ świadomość, że teoretyczne
odpowiedzi nie sa˛ wystarczajace,
˛
by osłabiony po grzechu pierworodnym człowiek
był w stanie realizować wzniosłe ideały moralne, wskazuje na sakramenty świe˛ te
jako źródło autentycznej mocy (drugi rozdział). Skuteczność tych świe˛ tych siedmiu
znaków osobowego spotkania z Bogiem Autor upatruje w tym, iż w rzeczywistości
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da sie˛ je odczytać jako dotknie˛ cie samego Chrystusa (por. s. 249-254). Owocuje to
w życiu chrześcijanina duchowym zjednoczeniem i egzystencjalnym utożsamieniem
sie˛ z sytuacjami przeżywanymi przez Mistrza z Nazaretu. W efekcie człowiek, doświadczajac
˛ działania Bożej łaski w sobie, odnajduje siłe˛ do realizacji stawianych
przez Ewangelie˛ wymagań. Szczególnym źródłem sakramentalnej mocy, pozwalaja˛
cym na przekraczanie siebie i budowanie wspólnoty z innymi, jest Eucharystia.
Dlatego też Autor poświe˛ ca rozważaniu znaczenia tegoż sakramentu dla życia społecznego ostatni, trzeci rozdział. Eucharystia kształtuje oblicze wspólnoty Kościoła.
„Wierzacy
˛ praktykujacy”,
˛
wchodzac
˛ w komunie˛ z Bogiem, tworza˛ ja˛ także mie˛ dzy
soba˛ i daja˛ równocześnie pie˛ kne świadectwo chrześcijańskiej postawy w życiu społecznym.
Uwidaczniajaca
˛ sie˛ na kartach ksiażki
˛
biegła znajomość historii teologii moralnej
pozwala Autorowi wyciagać
˛
praktyczne wnioski i wskazywać – nierzadko uczac
˛ sie˛
na błe˛ dach innych – właściwe kierunki dalszego rozwoju tej dyscypliny teologicznej,
co wpisuje sie˛ jednocześnie w proces ciagłego
˛
odkrywania i budowania jej tożsamości metodologicznej. Co wie˛ cej, duszpasterskie zaangażowanie uwrażliwiajace
˛ na
potrzebe˛ dostosowywania formy przekazu ore˛ dzia ewangelicznego do możliwości
percepcyjnych odbiorców, a przede wszystkim dajace
˛ okazje˛ do zetknie˛ cia sie˛ z rzeczywistymi problemami, którymi ludzie żyja˛ na co dzień, sprawia, że o. Derdziuk
nie zatrzymuje sie˛ tylko na płaszczyźnie dyskursu teologicznego, ale podejmuje trud
przełożenia rozważanych prawd na pewne możliwe działania praktyczne ze strony
teologów moralistów. Przez to ksiażka
˛
zawiera treści, które pokazuja,
˛ że refleksja
teologa moralisty może stanowić wysokiej klasy dyskurs teologiczny i dotykać zara˛ poczucie realizmu poruszanych
zem głe˛ bi problemów ludzkiej egzystencji, dajac
zagadnień. Inaczej mówiac,
˛ publikacja świadczy nie tylko o wysokich kompetencjach
teologiczno-naukowych Autora, ale i o jego głe˛ bokiej znajomości życia.
Obok tych wielkich walorów merytorycznych recenzowanej pracy, warto też
zauważyć pie˛ kno je˛ zyka, którym napisana jest omawiana ksiażka.
˛
Choć można również wskazać dwie drobne uwagi krytyczne natury formalno-redaktorskiej. Po pierwsze − wydaje sie˛ , iż zachowujac
˛ podział treści na dwie cze˛ ści, lepsze byłoby zastosowanie ciagłej
˛
numeracji rozdziałów w całości publikacji. Po drugie – skadin
˛ ad
˛ wartościowe podsumowania poszczególnych rozdziałów należałoby w jakiś widoczny dla
czytelnika sposób wyodre˛ bnić z całości zapisanych stron.
Recenzowana publikacja jest cenna˛ synteza˛ zbierajac
˛ a˛ i zwie˛ źle ukazujac
˛ a˛ człowieka i realizm jego działania w świecie w świetle paradygmatów teologii, ze szczególnym nachyleniem teologicznomoralnym. Można też wyrazić nadzieje˛ , że publikacja ta, stanowiac
˛ ważny głos w dyskusji nad właściwym kierunkiem rozwoju teologii moralnej jako dyscypliny naukowej, stanie sie˛ jednocześnie dla każdego czytelnika obfitym źródłem do czerpania wskazań jak ukazywać, promować i żyć chrześcijańska˛ wizja˛ moralności we współczesnym świecie.
Adam Zadroga
Instytut Teologii Moralnej KUL
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I. STUDENCI

Na nowy rok akademicki przyje˛ to 10 osób: Beate˛ Boguszewska,
˛ Jacka Maniste˛ ,
ks. Łukasza Nizie˛ , ks. Rafała Pastwe˛ , ks. Grzegorza Piotrowskiego, Monike˛ Popek,
ks. Krzysztofa Stanibułe˛ , ks. Mikołaja Ścibora, ks. Przemysława Vogta i Dorote˛ Wilk.

II. PRACE DYPLOMOWE

A. Prace doktorskie
W Instytucie Teologii Moralnej KUL pod kierunkiem samodzielnych pracowników naukowych sfinalizowano przewody doktorskie:
S. mgr Oksana D r o b y k na wniosek Komisji Rady Wydziału Teologii KUL
z dnia 17 lutego 2009 r. uzyskała doktorat z teologii moralnej na podstawie rozprawy
pt. Moralna problematyka eutanazji w świetle nauczania Jana Pawła II (Lublin 2008,
mps ss. 322). Publiczna rozprawa odbyła sie˛ 28 stycznia 2009 r. Promotorem rozprawy był o. dr hab. Andrzej Derdziuk, prof. KUL, a recenzentami: ks. prof. dr hab.
Stanisław Warzeszak (UKSW) i ks. dr hab. Jerzy Gocko, prof. KUL.
Praca składa sie˛ z pie˛ ciu rozdziałów. Pierwszy rozdział ukazał historyczny aspekt
rozwoju idei eutanazji od czasów antycznych do współczesnych wydarzeń, co dało
możliwość prześledzenia zmiany poje˛ cia eutanazji na przestrzeni różnych epok
i zmiany nastawienia do eutanazji tak poszczególnych osób, jak i społeczeństwa.
W drugim rozdziale starano sie˛ odkryć sedno zjawiska eutanazji. Przeanalizowano
poje˛ cie eutanazji oraz różne jej formy, co pozwoliło dostrzec wielostronność problemu. W tym rozdziale zostało także przedstawione stanowisko Kościoła katolickiego,
zwłaszcza w świetle nauczania Jana Pawła II o eutanazji, a także zaprezentowano
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podstawowe argumenty zwolenników i przeciwników eutanazji. Rozdział czwarty
objał
˛ prezentacje˛ współczesnego rozumienia godności w kontekście prawa i nauczania
Jana Pawła II. Tu zostały dotknie˛ te kwestie świe˛ tości i nienaruszalności życia ludzkiego. Ostatni, piaty
˛ rozdział przedstawił koncepcje˛ Jana Pawła II na temat budowania cywilizacji życia i miłości na trzech płaszczyznach: rodziny, państwa, Kościoła.
Pani mgr Maria S t r y c z e k na wniosek Komisji Rady Wydziału Teologii
KUL z dnia 19 maja 2009 r. uzyskała doktorat z teologii moralnej na podstawie
rozprawy pt. Aksjologia sportu. Studium teologicznomoralne (Lublin 2009, mps
ss. 299). Publiczna rozprawa odbyła sie˛ 5 maja 2009 r. Promotorem rozprawy był
ks. dr hab. Jerzy Gocko, prof. KUL, a recenzentami: prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński (AWF Warszawa) i bp prof. dr hab. Józef Wróbel (KUL).
Celem rozprawy było ukazanie najważniejszych wymiarów współczesnego sportu,
czyli próba nakreślenia zre˛ bów aksjologii sportu z perspektywy teologicznomoralnej.
W pierwszym rozdziale został zaprezentowany proces narodzin olimpizmu w starożytnej Grecji oraz jego wpływ na kształtowanie sie˛ postaw moralnych ówczesnych
społeczeństw. W dalszej kolejności przedstawiono sylwetke˛ twórcy nowożytnego
olimpizmu – Pierra de Coubertina oraz ukazano rozwój ruchu olimpijskiego, który
mimo wojen, konfliktów i terroryzmu dość systematycznie sie˛ rozprzestrzenia. Została również dokonana ocena sportu w świetle Pisma Świe˛ tego i nauczania Ojców Kościoła oraz akceptacja sportu przez papieży ostatniego stulecia. W drugim rozdziale
rozprawy, centralnym dla rozważań nad aksjologia˛ sportu, zwrócono uwage˛ na godność osoby ludzkiej jako istotny fundament działalności sportowej. Na kanwie personalizmu chrześcijańskiego zostały przedstawione ważne funkcje współczesnego sportu, w jego wymiarze zdrowotnym, ludycznym, moralnym, estetycznym, wychowawczym i społecznym. Ukazano także, iż poprzez sport człowiek może dażyć
˛
do chrześcijańskiej doskonałości. W rozdziale ostatnim przedstawiono elementy etyki sportu
ze szczególnym uwzgle˛ dnieniem zasady fair play oraz fundamentalnych zasad życia
społecznego: zasady sprawiedliwości, dobra wspólnego i solidarności. Głe˛ bszej analizie zostały poddane niepokojace
˛ zjawiska współczesnego sportu, takie jak: doping,
korupcja, agresja oraz ryzyko i sporty ekstremalne. Ta cze˛ ść rozprawy została dopełniona refleksja˛ nad ukazaniem takiego sportu, który może służyć dobru człowieka.
Pani mgr Joanna D r w a l na wniosek Komisji Rady Wydziału Teologii KUL
z dnia 19 maja 2009 r. uzyskała doktorat z teologii moralnej na podstawie rozprawy
pt. Moralne aspekty wstydu. Studium teologicznomoralne w świetle posoborowej
literatury teologicznej (Lublin 2009, mps ss. 303). Publiczna rozprawa odbyła sie˛
7 maja 2009 r. Promotorem rozprawy był o. dr hab. Andrzej Derdziuk, prof. KUL,
a recenzentami: ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk (UKSW) i ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad (KUL).
Celem dysertacji była synteza i usystematyzowanie poje˛ ć dotyczacych
˛
zjawiska
wstydu zaczerpnie˛ tych z różnych dziedzin humanistycznych tak, by możliwe było
wypracowanie oceny etycznej zjawiska wstydu. Podstawowym horyzontem rozważań
stała sie˛ integralna wizja człowieka, która warunkuje prawidłowa˛ koncepcje˛ moralności. W rozprawie dla lepszego zrozumienia współczesnych uwarunkowań kryzysu
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wstydu, a zarazem dla odnalezienia właściwej drogi wyjścia z zaistniałego kryzysu
w tej dziedzinie, zastosowana została metoda analizy tekstów źródłowych pochodza˛
cych z różnych dyscyplin nauk o człowieku, a naste˛ pnie sformułowane zostały wnioski stanowiace
˛ synteze˛ poszukiwań dotyczacych
˛
przyczyn kryzysu wstydu, samej
istoty wstydu, jak i perspektyw przezwycie˛ żania owego kryzysu.
W pierwszym rozdziale dysertacji podje˛ ta została próba opisania kontekstu kulturowego zjawiska wstydu. W drugim rozdziale, z kolei, dokonano analizy źródeł interdyscyplinarnych celem ustalenia obecnej w nich definicji wstydu, określenia istoty
wstydu oraz opisania postawy wstydliwości. Rozdział trzeci wytycza perspektywy
formacji do postawy wstydliwości. Obecne w literaturze interdyscyplinarnej wskazówki dla wychowania, kształcenia i nauczania w ogólności stały sie˛ baza˛ dla specyficznego procesu formowania postawy moralnej opartej na doświadczeniu wstydu.
Podje˛ to także próbe˛ uszczegółowienia specyfiki wychowania do wstydliwości wskazujac
˛ na konkretne inicjatywy wychowawcze pomocne w tym procesie. Wyjatkowe
˛
znaczenie w zakresie formacji moralnej ma uwzgle˛ dnienie różnych stanów życia
i powołań życiowych.
Ks. mgr Jacek S e r e d a na wniosek Komisji Rady Wydziału Teologii KUL
z dnia 23 czerwca 2009 r. uzyskał doktorat z teologii moralnej na podstawie rozprawy pt. Teologia życia w publikacjach ks. Stanisława Olejnika (Lublin 2009, mps
ss. 399). Publiczna rozprawa odbyła sie˛ 12 czerwca 2009 r. Promotorem rozprawy
był o. dr hab. Andrzej Derdziuk, prof. KUL, a recenzentami: ks. prof. dr hab. Marian
Graczyk (UKSW) i ks. dr hab. Krzysztof Jeżyna, prof. KUL.
Pierwszy rozdział rozprawy dokonuje prezentacji osoby ks. Olejnika jako kapłana,
wychowawcy i profesora na tle przemian zachodzacych
˛
w Kościele i w świecie.
Drugi rozdział ukazuje fundamenty dla teologicznego spojrzenia na życie ludzkie, by
dać odpowiedź na pytanie kim jest człowiek? W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie
o nature˛ osoby ks. Olejnik odwołał sie˛ do filozofii personalistycznej Karola Wojtyły
zawartej w dwóch dziełach Osoba i czyn oraz Miłość i odpowiedzialność i do biblijno-teologicznej wizji człowieka, co pozwoliło na odkrycie podstawowych założeń
ontycznych osoby ludzkiej, którymi sa˛ godność i świe˛ tość. W trzecim rozdziale
znajduja˛ sie˛ zagadnienia zwiazane
˛
z poczatkiem
˛
ludzkiego życia. Ten poczatek
˛
życia
ludzkiego ks. Olejnik widzi w akcie zapłodnienia, a najlepsze środowisko na przyje˛ cie daru nowego życia uznaje małżeństwo realizujace
˛ swoja˛ misje˛ przez miłość na
drodze odpowiedzialnego rodzicielstwa. Czwarty rozdział postawił sobie za cel ukazanie integralnego rozwoju człowieka jako istoty cielesno-duchowej. Rozwój życia
duchowego, według ks. Olejnika, dokonuje sie˛ na trzech poziomach. Pierwszym jest
cała dziedzina poznania połaczona
˛
ze sfera˛ emocji i otwarciem sie˛ ku innym. Drugim
poziomem jest rozwój życia kulturalnego. Trzeci obejmuje życie religijne jako wynik
relacji do osobowego Boga poprzez łaske˛ sakramentalna˛ i cnoty boskie: wiare˛ , nadzieje˛ i miłość. Za podstawe˛ całego rozwoju ludzkiego ks. Olejnik uznaje doskonalenie cnoty miłości, która˛ rozumie jako życie na sposób daru w poczuciu odpowiedzialności za życie swoje i innych. Piaty
˛ rozdział podjał
˛ próbe˛ spojrzenia na tajemnice˛ choroby i śmierci człowieka. Oprócz ogólnego spojrzenia na tajemnice˛ przemijania człowieka w tym rozdziale teologicznomoralnej analizie poddane zostały także
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takie szczegółowe kwestie, jak: zabójstwo, obrona konieczna, samobójstwo, eutanazja
i kara śmierci.
Ks. mgr Janusz P o d z i e l n y na wniosek Komisji Rady Wydziału Teologii
KUL z dnia 29 września 2009 r. uzyskał doktorat z teologii moralnej na podstawie
rozprawy pt. Wizja małżeństwa w świetle ewangelickiej etyki teologicznej (Lublin
2009, mps ss. 265). Publiczna rozprawa odbyła sie˛ 24 czerwca 2009 r. Promotorem
rozprawy był ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad, a recenzentami: ks. prof. dr hab.
Piotr Morciniec (UO Opole) i ks. prof. dr hab. Franciszek Greniuk (prof. em. KUL).
Celem pracy jest ukazanie szeroko rozumianej problematyki małżeńskiej w aspekcie, jaki wyznacza etyka Kościołów ewangelickich. Etyka ta, co bliżej ujmuje rozdział wste˛ pny tej dysertacji, odwołuje sie˛ przede wszystkim do Pisma św., historycznych wyznań wiary oraz wyzwań, jakie stawia przed Kościołem współczesny świat,
co znalazło wyraz w strukturze rozprawy. W pierwszym rozdziale, przedstawiajacym
˛
biblijny obraz małżeństwa, przeprowadzona została analiza egzegetyczna wybranych
tekstów Pisma św. dotyczacych
˛
problematyki małżeńskiej. Druga cze˛ ść rozprawy
ukierunkowana jest głównie na analize˛ pism Marcina Lutra, które po Biblii stanowia˛
jedno z najważniejszych źródeł teologii i etyki ewangelickiej oraz w ogóle tożsamości wyznaniowej ewangelicyzmu. Przedstawiona luterska wizja małżeństwa była
uwarunkowana w dużej mierze przez przedreformacyjna˛ doktryne˛ małżeńska˛ Kościoła
katolickiego oraz osobiste doświadczenia rodzinne Ojca reformacji. W trzecim, ostatnim rozdziale pracy, zaprezentowana została natomiast współczesna wizja zwiazku
˛
małżeńskiego, jaka jawi sie˛ w świetle oficjalnych wypowiedzi Kościołów ewangelickich czy też publikacji etyków tego wyznania. Jeśli chodzi o stanowiska kościelne,
to ze wzgle˛ du na ograniczone rozmiary niniejszej rozprawy uwzgle˛ dnione w niej
zostały przede wszystkim dokumenty etyczne wydane przez Kościół EwangelickoAugsburski w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ewangelicki Kościół w Niemczech
(EKD). W tej cze˛ ści rozważań zostały skonfrontowane z zaprezentowanym w poprzednich rozdziałach wyznaniowym fundamentem ewangelicyzmu, czyli Pismem św.,
jak również refleksja˛ luterska˛ współczesne zapatrywania ewangelików odnośnie do
małżeństwa oraz zagadnień okołomałżeńskich (np. antykoncepcji, aborcji, homoseksualizmu).
Ks. mgr Martin K o l e j a k na wniosek Komisji Rady Wydziału Teologii KUL
z dnia 29 września 2009 r. uzyskał doktorat z teologii moralnej na podstawie rozprawy pt. Prawda jako fundament życia chrześcijańskiego według Pavla Straussa (19121994) (Lublin 2009, mps ss. 390). Publiczna rozprawa odbyła sie˛ 24 czerwca 2009
roku. Promotorem rozprawy był ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad, a recenzentami: bp prof. Franciszek Tondra (Słowacja) i ks. dr hab. Jerzy Gocko, prof. KUL.
Celem niniejszej rozprawy jest ukazanie prawdy jako fundamentu życia chrześcijańskiego na podstawie życia i pism Pavla Straussa, który był z pochodzenia Żydem,
a w trzydziestych latach swego życia konwertował na katolicyzm. Struktura rozprawy
składa sie˛ z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział pokazuje w sposób ogólny sytuacje˛
polityczno-społeczna˛ w czasach, w których żył Pavol Strauss, przybliża różne prady
˛
myślowe, które szerzyły sie˛ w społeczeństwie, a do których należała także ideologia
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komunistyczna i nazistowska, przybliża również biografie˛ Pavla Straussa, w tym
szczegółowo przedstawia najważniejsze wydarzenie w życiu Straussa, którym jest
nawrócenie. Rozdział drugi zajmuje sie˛ zdolnościa˛ człowieka do poznania prawdy,
która prowadzi do prawdziwego poznania Boga i do oddawania prawdziwej czci
Bogu w prawdziwej religii. Przedstawiono w nim zdolność człowieka do poznania
prawdy, jego obowiazek
˛
szukania i przyje˛ cia prawdy, wskazano na ograniczenia
człowieka w poznaniu pełnej prawdy, która˛ jest Bóg. Podje˛ to także zagadnienie
relacji pomie˛ dzy prawda˛ a wolnościa,
˛ fałszem a niewolnictwem. W ostatnim rozdziale mowa jest o spojrzeniu Straussa na chrześcijan i na chrześcijaństwo. Wskazano
na zadania chrześcijan i chrześcijaństwa w społeczeństwie, które wynikaja˛ z Bożego
zamiaru zbawienia oraz na hiperracjonalizm i jego wpływ na chrześcijaństwo. Ostatnia cze˛ ść pracy zajmuje sie˛ stosunkiem prawdziwej wiary do ideologii, spojrzeniem
Straussa na sens cierpienia w oparciu o Biblie˛ oraz zagadnieniem śmierci, która była
głównym problemem życia Straussa i w szczególny sposób przynaglała go do szukania prawdy o sensie życia.
Ks. mgr Andrzej O l e s z k o na wniosek Komisji Rady Wydziału Teologii
KUL z dnia 29 września 2009 r. uzyskał doktorat z teologii moralnej na podstawie
rozprawy pt. Etyka a teologia moralna. Poszukiwania metodologiczne w polskiej
posoborowej teologii moralnej (Lublin 2009, mps ss. 381). Publiczna rozprawa odbyła sie˛ 25 czerwca 2009 r. Promotorem rozprawy był o. dr hab. Andrzej Derdziuk,
prof. KUL, a recenzentami: ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski (UKSW) i bp
prof. dr hab. Józef Wróbel (KUL).
Przedmiotem pracy sa˛ zagadnienia metodologiczne poruszane w polskiej posoborowej teologii moralnej, które dotycza˛ wzajemnej relacji etyki i teologii moralnej.
Cel rozprawy, zawarty w pytaniu: dlaczego w ogóle etyka ma znaczenie dla teologii
moralnej i jaki jest charakter tego znaczenia?, stał sie˛ okazja˛ do przedstawienia
wewne˛ trznych, istotowych racji przemawiajacych
˛
za powiazaniem
˛
obu dyscyplin.
Pierwszy rozdział dysertacji został poświe˛ cony statusowi metodologicznemu teologii
moralnej jako nauki. Treść drugiego rozdziału można ujać
˛ za pomoca˛ pytań: Jak sie˛
przedstawia status etyki jako dyscypliny naukowej? Czy etyka posiada jakieś znaczenie dla dyskursu teologicznomoralnego? Jeżeli posiada jakieś znaczenie, to jakie
warunki musi spełniać etyka, która mogłaby stać sie˛ narze˛ dziem do przekazu chrześcijańskiego Objawienia? Po ukazaniu zwiazków
˛
łacz
˛ acych
˛
etyke˛ i teologie˛ moralna,
˛
w rozdziale trzecim zostało postawione pytanie o możliwość wykorzystania w teologii moralnej konkretnych szkół etycznych. Badania nad podstawowymi systemami
etycznymi miały na celu ukazanie ich doniosłości, wskazanie na zalety i ograniczenia
zwiazane
˛
z ich wykorzystaniem w teologii moralnej. Należy stwierdzić, że każdy
z tych systemów etycznych odciska na teologii moralnej swoje znamie˛ , stad
˛ też
istnieje stała potrzeba ich analizy. Ocena danego nurtu etycznego została dokonana
w oparciu o kryteria wysuwane przez prawde˛ słowa Bożego.
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B. Prace magisterskie
Pod kierunkiem o. dra hab. Andrzeja D e r d z i u k a, prof. KUL:
Babiak Dariusz − Profilaktyka alkoholowa wobec dzieci i młodzieży.
De˛ bski Marcin OFMCap − Kapłaństwo służebne w świetle materiałów Ogólnopolskiej Konferencji Rektorów WSD Diecezjalnych i Zakonnych w latach 1999-2006.
Dybała Małgorzata − Kult Eucharystii w świetle Adhortacji apostolskiej Sacramentum Caritatis Benedykta XVI.
Gajewski Krzysztof OFMCap − Wkład o. Gabriela Bartoszewskiego w rozwój
kultu Bł. Honorata Koźmińskiego.
Gliniak Krystian − Moralny aspekt psychomanipulacji w sektach i nowych ruchach religijnych.
Gmiterek Andrzej − Problematyka ochrony życia w zeszytach teologicznomoralnych „Roczników Teologicznych” w latach 1998-2007.
Gospodarek Zbigniew OFMCap − Świe˛ tość kanonizowana i niekanonizowana
w Komisariacie Warszawskim i Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych
Kapucynów.
Kaczorek Paweł OFMCap − Ideał świe˛ tości w homiliach i przemówieniach Jana
Pawła II z okazji beatyfikacji i kanonizacji Braci Mniejszych Kapucynów.
Kowalczuk Rafał − Aspekt moralny rodziny w świetle przemówień i homilii Jana
Pawła II wygłoszonych w Polsce.
Kowalska Anna − Zadania wychowawcze rodziny w świetle publikacji ksie˛ dza
profesora Janusza Nagórnego.
Markowski Marcin − Królestwo Najświe˛ tszego Serca Jezusa – studium teologicznomoralne w oparciu o nauczanie Kościoła i zapiski Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny.
Mizińska Agnieszka Estera − Problematyka małżeństwa i rodziny w publikacjach
Ks. prof. Janusza Nagórnego.
Nowacki Jacek OFMCap − Znaczenie miłości w formacji kapłańskiej w świetle
adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis Jana Pawła II.
Pe˛ cak Paweł − Posłannictwo chrześcijan w świecie w felietonach ks. prof. Janusza Nagórnego w Radiu Maryja.
Seelau Marek − Miejsce osoby z niepełnosprawnościa˛ intelektualna˛ we wspólnocie
Kościoła według Jeana Vanier.
Słowińska Sylwia − Osoba konsekrowana i jej dażenie
˛
do świe˛ tości na podstawie
pisma ks. Didaco Bessi.
Strycharski Marek OFMCap − Kult Me˛ ki Pańskiej w Warszawskiej Prowincji
Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w latach 1952-2008.
Wójtowicz Marek − Problematyka małżeństwa i rodziny w sympozjach Instytutu
Teologii Moralnej KUL.
Pod kierunkiem ks. dra hab. Jerzego G o c k i, prof. KUL:
Bunzyło Andriy − Eutanazja jako narze˛ dzie „kultury śmierci” w świetle encykliki
Evangelium vitae Jana Pawła II.
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Dymek Wojciech − Pokój jako dar i wyzwanie w świetle publikacji Sanktuarium
Niepokalanej Matki Pokoju w Stoczku Warmińskim.
Krzypkowski Jacek SDB − Kultura audiowizualna jako narze˛ dzie nowej ewangelizacji w świetle wybranej literatury przedmiotu.
Pławecka Joanna − Aspekty moralne jedzenia w świetle wybranej literatury polskiej.
Przystupa Piotr − Moralno-społeczne aspekty ubóstwa w świetle Roczników Naukowych Caritas (1997-2003).
Radzieńczak Sylwia − Praca jako stwórcze zadanie chrześcijanina w świetle encykliki Laborem exercens Jana Pawła II.
Se˛ kowska Dorota − Problematyka religijno-moralna w młodzieńczej twórczości
Jana Kasprowicza.
Smardzewski Krzysztof SDB − Społeczno-moralne aspekty biedy na wsi w okresie przemian w Polsce po 1989 roku.
Typa Ewa − Depresja jako problem społeczny. Studium teologicznomoralne.
Pod kierunkiem ks. dra hab. Krzysztofa J e ż y n y, prof. KUL:
Aven Andrei − Godność pocze˛ tego dziecka w świetle encykliki Jana Pawła II
Evangelium vitae.
Blicharz Maciej − Orzekanie momentu śmierci w kontekście dawstwa organów
w świetle nauczania Kościoła.
Hrytskevitch Aliaksandr − Powołanie młodych do miłości chrześcijańskiej
w świetle nauczania Jana Pawła II.
Jagła Emilia − Odpowiedzialność za życie w rodzinie w publikacjach ks. prof.
Janusza Nagórnego.
Kosmala Zofia Maria − Sakramentalność małżeńska w posoborowej nauce Kościoła. Studium teologicznomoralne.
Mordel Monika − Wpływ przemocy seksualnej na życie moralne kobiet. Studium
teologicznomoralne.
Pasek Agnieszka − Samotność ludzi młodych jako wezwanie moralne w świetle
posoborowego nauczania Kościoła.
Włodarczuk Anna − Wizja miłości małżeńskiej a przygotowanie do małżeństwa
w świetle nauczania Kościoła.
Pod kierunkiem ks. dra Piotra H. K i e n i e w i c z a:
Rybka Ewa − Moralna ocena zapłodnienia wspomaganego w świetle nauczania
Kościoła.
Pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Sławomira N o w o s a d a:
Boiwka Piotr − Problematyka moralna w listach pasterskich Arcybiskupa Jana
Martyniaka w latach 1991-2008.
Hredil Nazariy − Grzech i nawrócenie w homiliach św. Bazylego Wielkiego.
Jurczak Krzysztof Leszek − Moralne aspekty zapłodnienia „in vitro” w świetle
wybranych podre˛ czników do etyki lekarskiej.
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Majcherek Maciej Piotr: Problematyka społeczna w periodyku „Myśl protestancka” w latach 1997-2004.
Martyniv Andriy − Chrześcijańskie wychowanie moralne w rodzinie i szkole na
Ukrainie w świetle wybranej literatury greckokatolickiej.
Mudrak Łukasz − Autonomia sumienia w świetle pism R. C. Mortimera.
Rohuń Paweł − Kobiecość i me˛ skość w świetle publikacji w kwartalniku „Zadra”
w latach 1999-2008.
Stasyuk Vasyl − Kapłaństwo jako droga do świe˛ tości według świe˛ tego Jana Chryzostoma.
Pod kierunkiem ks. dra Mariana P o k r y w k i:
Trześniewska Krystyna − Formacja moralna człowieka w świetle nauki Katechizmu Kościoła Katolickiego.
Pod kierunkiem ks. dra Tadeusza Z a d y k o w i c z a:
Andruszak Andrzej Tomasz − Moralne aspekty przygotowania osób niepełnosprawnych do sakramentów w świetle nauczania Kościoła.
Likos Izabela Justyna − Miejsce kobiety w kulturze indyjskiej. Studium teologicznomoralne.
Majorowska Katarzyna − Moralno-prawne aspekty stwierdzenia nieważności małżeństwa.
Martyniuk Paweł − Moralna ocena „pokojowych form ujarzmiania narodów”
w świetle współczesnego nauczania Kościoła.
Obrocka Małgorzata − Moralna ocena „wskazań na rzecz aborcji” we współczesnym nauczaniu Kościoła.
Szuba Michał Karol − Moralny wymiar kapłaństwa służebnego w Listach Jana
Pawła II do Kapłanów na Wielki Czwartek.

III. Z ŻYCIA INSTYTUTU

Pracami Instytutu w okresie sprawozdawczym kierował ks. dr hab. Krzysztof
Jeżyna, prof. KUL (I semestr) oraz ks. dr hab. Jerzy Gocko, prof. KUL (II semestr).
Ks. dr Tadeusz Zadykowicz pełnił funkcje˛ sekretarza Instytutu. Ponadto ks. dr hab.
J. Gocko, prof. KUL był odpowiedzialny za czasopismo naukowe „Roczniki Teologii
Moralnej” i za kontakty z TN KUL; o. dr hab. A. Derdziuk, prof. KUL był odpowiedzialny za kontakty z Działem Obsługi Badań i Projektów Naukowych. Opieke˛ nad
zakładami pełnili: ks. dr hab. Jerzy Gocko, prof. KUL oraz ks. dr Wojciech Rzepa.
Za gablote˛ Instytutu odpowiedzialny był ks. dr Wojciech Rzepa.
Dr Adam Zadroga od 1.10.2008 r. został zatrudniony na stanowisko asystenta
Katedry Historii Teologii Moralnej.
Ks. dr Krzysztof Kwiatkowski od 1.10.2008 r. został awansowany na stanowisko
adiunkta Katedry Teologii Moralnej Szczegółowej.
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Pracownicy Instytutu prowadzili swoje zaje˛ cia dydaktyczne według programu
przyje˛ tego przez Rade˛ Wydziału i zatwierdzonego przez Senat KUL. W drugim
semestrze ks. dr hab. K. Jeżyna, prof. KUL i o. dr hab. A. Derdziuk, prof. KUL
przebywali na urlopie sobotnim. Zaje˛ cia zlecone prowadziła dr Marta Lizut.
Pracownicy Instytutu prowadzili ponadto wykłady:
O. A. Derdziuk: wykład: „Teologia życia konsekrowanego” w WSD OFM Cap.
Lublin, rok I (1 g. tyg. w I sem.).
Ks. J. Gocko: seminarium magisterskie z teologii moralnej i katolickiej nauki
społecznej w WSD Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie (1 godz. w tyg.); wykład: „Teologia moralna szczegółowa” w WSD Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie (2 godz. w tyg. w I sem.); seminarium doktoranckie w Punkcie Konsultacyjnym Wydziału Teologii KUL we Lwowie.
Ks. K. Jeżyna: wykład: „Teologia moralna – sakramentologia moralna” w Punkcie Konsultacyjnym Wydziału Teologii we Lwowie KUL (4 godz.); wykłady: „Personalistyczna koncepcja płciowości” w Studium Życia Rodzinnego Archidiecezji Lubelskiej (16 godz.).
Ks. P. H. Kieniewicz: Wykład: „Teologia moralna szczegółowa” w WSD Ksie˛ ży
Marianów w Lublinie (2 godz. w tyg.).
Ks. W. Rzepa: Cykl wykładów do lekarzy stażystów pt.: „Transplantacje i eksperymenty medyczne – Prokreacja – Opieka paliatywna – Watykańska Karta Pracowników Służby Zdrowia”: Lubelska Izba Lekarska (6 godz.).
Dr A. Zadroga: Wykład: „Etyka” w Lubelskiej Szkole Wyższej im. Króla Władysława Jagiełły (30 godz.).
Ks. T. Zadykowicz: Wykład: „Teologia moralna ogólna” w WSD Ksie˛ ży Marianów w Lublinie (2 godz. w tyg.).
Pracownicy Instytutu byli członkami komisji egzaminów licencjackich: ks. J. Gocko, ks. K. Jeżyna, ks. S. Nowosad, ks. M. Pokrywka; bp J. Wróbel. Wzie˛ li także
udział w egzaminach wste˛ pnych na Wydział Teologii KUL: ks. K. Kwiatkowski,
A. Zadroga. Prowadzili także konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:
ks. K. Jeżyna i ks. T. Zadykowicz oraz seminaria magisterskie dla studentów studiów
niestacjonarnych: o. A. Derdziuk.
Instytut Teologii Moralnej był organizatorem lub głównym współorganizatorem
dwóch sympozjów i seminariów naukowych:
Sympozjum zorganizowane przez Instytut Teologii Moralnej: Prawa człowieka.
Przesłanie moralne Kościoła. W 60. rocznice˛ uchwalenia Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka (Lublin, 5.12.2008). Uczestniczyli wszyscy pracownicy Instytutu.
Referat wygłosił: ks. J. Gocko. O prawach człowieka i niektórych kontrowersjach
z nimi zwiazanych.
˛
W ramach dyskusji panelowej komunikaty wygłosili: ks. P. Kieniewicz: Prawo do opieki zdrowotnej; ks. K. Jeżyna: Prawa pacjenta; bp J. Wróbel:
Czy zwierze˛ ta maja˛ prawa?; ks. W. Rzepa: Prawo do samorealizacji; ks. M. Pokrywka: Prawa reprodukcyjne.
Wszyscy członkowie Instytutu wzie˛ li udział w Ogólnopolskim Spotkaniu Naukowym Stowarzyszenia Teologów Moralistów w Licheniu (14-16.06.2009 r.).
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Pracownicy Instytutu wygłosili referaty i uczestniczyli w naste˛ pujacych
˛
sympozjach:
O. A. Derdziuk: Kurs Duszpasterski dla Młodych Kapłanów (Zakroczym,
18-19.08.2008). Wykład: Posługa spowiednika wobec kobiet; Duszpasterskie Wykłady
Akademickie (Lublin, 28.08.2008). Referat: Posługa spowiednika wobec emigrantów
odwiedzajacych
˛
Polske˛ ; Szkoła Formatorów Wyższych Seminariów Duchownych
w Polsce (Kraków, 15-16 09.2008). Wykład: Rozumienie sumienia i jego formacja;
IX Sympozjum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i Zespołu Apostolstwa Trzeźwości
przy Konferencji Episkopatu Polski. „Profilaktyczne aspekty formacji rodziców
i dzieci do I Komunii świe˛ tej” (Łomża, 11.10.2008). Referat: Moralny wymiar przyrzeczeń pierwszokomunijnych; 122 Zgromadzenie Plenarne Konferencji Wyższych
Przełożonych Zakonów Me˛ skich w Polsce (Licheń, 14-15.10.2008). Referat: Konsekracja i poszukiwanie woli Bożej jako nasza odpowiedź na zagrożenia współczesnej
cywilizacji; Spotkanie przełożonych Rodziny Betańskiej (Lublin, 25.10.2008). Wykład: Właściwe rozumienie ślubu ubóstwa; Spotkanie formacyjne przełożonych Sióstr
Służek NMP (Sandomierz, 10.11.2008). Wykład: Posłuszeństwo przełożonych; Sympozjum Instytutu Teologii Moralnej KUL. Prawa człowieka (Lublin, 5.12.2008).
Przewodniczenie sesji; Konferencja naukowa INOR. Naturalne planowanie rodziny
– szansa rozwoju człowieka czy moralny balast przeszłości? (Lublin, 9.11.2008).
Prowadzenie warsztatów: Spowiednik wobec problemu planowania rodziny; Comitato
Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Guglielmo Massaja.
Sympozjum: Guglielmo Massaja 1809-2009 all’Africa attraverso l’Africa (Rzym,
11.12.2008). Teatro dei Dioscuri. Referat. Guglielmo Massaja: l'evangelizzazione
fatta in stile e secondo lo spirito francescano; Aquinas Insitut Oxford. Said Bisnes
School. Udział w konferencji. 21.02.2009; Abu Dhabi. S. Joseph Hall. 15.04.2009.
Wykład: Etyka w życiu społecznym.
Ks. J. Gocko: Mie˛ dzynarodowa Konferencja: „System wychowawczy św. Jana
Bosko w służbie praw człowieka” (UKSW Warszawa, 23.10.2008). [Organizator
i referat: Prawa człowieka z perspektywy katolickiej nauki społecznej]; Konferencja
Wyższych Przełożonych OFMCap. (Zakroczym, 29.10.2008). Referat: Religijność
okresu posttransformacji. Wyzwania dla Kościoła w Polsce; XIII Ogólnopolska Konferencja „Etyka w życiu gospodarczym” (SWSEiZ Łódz, 14-15.05.2009). Referat:
Działalność Zgromadzenia Salezjańskiego na płaszczyźnie wychowania ku wartościom
etyczno-społecznym.
Ks. K. Jeżyna: Patronalne świe˛ to Akcji Katolickiej w Uroczystość Chrystusa
Króla (Legnica, 23.11.2008). Wykład: Akcja Katolicka w nurcie cywilizacji miłości;
Aretologia chrześcijańska (Lublin – Radio eR; 10.2008-06.2009). Cykl 7 wykładów.
Ks. P. H. Kieniewicz: Sympozjum „Wiara – Medycyna – Prawo. Współczesne
pytania bioetyczne” (KUL, 13.10.2008). Wykład: Moralne aspekty dopuszczalności
eksperymentów medycznych na człowieku; Sympozjum „Prawo do dziecka czy prawa
dziecka? (in vitro czy naprotechnologia?)”. (Radom, 11.05.2009). Wykład: Moralna
ocena „in vitro” w świetle danych antropologicznych i medycznych; Sympozjum
„Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży” (Kraków, 14.01.2009). Wykład: Ocena
moralna wpływu mediów na postawy młodzieży w perspektywie anoreksji; Sympozjum
teologiczno-historyczne „Pro Christo et Ecclesia” (Góra Kalwaria–Licheń–Mariam-
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pol, 24-31.05.2009); 4 konferencje bioetyczne wygłoszone w dniach 30.03-2.04.2009
w Londynie; Cykl 25 audycji „Wszystko o rodzinie” na antenie Archidiecezjalnej
Rozgłośni Radia eR 87,9 FM; 35 felietonów na antenie Archidiecezjalnej Rozgłośni
Radia eR 87,9 FM; Udział w 5 programach telewizyjnych.
Ks. K. Kwiatkowski: Spotkanie Towarzystwa Naukowego KUL (3.11.2008).
Referat: Posługa szafarza sakramentu pokuty i pojednania – aspekt eklezjalny.
Ks. S. Nowosad: Pobyt naukowy jako visiting scholar na Katolickim Uniwersytecie (Leuven Belgia, 1-31.08.2008); Konferencja The Magna Charta Observatory
z okazji 20-lecia Magna Charta Universitatum (Bolonia Włochy, 18-20.09.2008).
Udział w dyskusjach; Konferencja European University Association pt. Lifelong
Learning (Rotterdam, Holandia, 23-25.10.2008). Udział w dyskusjach; 10-lecie Studium Filozoficzno-Etycznego (Paryż, Francja, 25.10.2008). Referat: Współczesne
przemiany kulturowe a misja katolickiego uniwersytetu; Debaty nt. współpracy z Polska˛ na Pennsylvania State University, Gannon University i Mercyhurst College, Erie,
Pennsylvania, USA (10-13.11.2008); Konferencja pt. Canadian-Polish Academic
Cooperation (Windsor, Kanada, 14.11.2008) Polish Universities – A Challenge of
International Cooperation; Cykl referatów nt. współczesnej sytuacji kulturowej i religijnej społeczeństw europejskich dla środowisk polonijnych w Brunszwiku i Wolfsburgu w Niemczech, (30.03-3.04.2009); Polsko-włoska konferencja pt. Podstawy
regulacji stosunków państwo−Kościół w Rzeczpospolitej Polskiej i Republice Włoskiej
(KUL, Lublin, 24.04.2009). Słowo wste˛ pne; Mie˛ dzynarodowa Konferencja pt. „Ekumenia a współczesne wyzwania moralne” (PAT, Kraków, 29.04.2009). Referat:
Problematyka moralna w dialogu katolicko-anglikańskim; Mie˛ dzynarodowa konferencja Societas Humboldtiana Polonorum pt. Humanism in the European Science and
Culture (Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin, 8.05.2009). Referat: Humanism
in Modern Culture and the University; Mie˛ dzynarodowa konferencja pt. Catholic
Universities Project, Collegio Seraphicum, (Rzym, 9-12.05.2009). Referat: KUL –
A Challenge of International Cooperation. Przewodniczenie podczas dyskusji panelowej; Academia Alfonsiana (Rzym, 13.05.2009). Konsultacje naukowe; Mie˛ dzynarodowa konferencja European Federation of Catholic Universities (Lizbona, Portugalia,
14-16.05.2009). Referat: Mission of the Catholic University and Students. Udział
w dyskusjach; Referat: Współczesne debaty nad prawda˛ o człowieku (Stowarzyszenie
Prawników Katolickich, Lublin, 19.05.2009).
Ks. M. Pokrywka: Sympozjum: „Jan Paweł II promotor wartości życia w Europie. Rodzina – środowisko bezpieczne dla życia” (Wyższa Szkoła Zarzadzania
˛
i Administracji w Zamościu, 2.04.2009). Referat: Rodzina: sanktuarium życia i szkoła
miłości; Cykl 25 felietonów na antenie Radia eR.
Ks. W. Rzepa: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (Łomża, 19.12.2008). Prelekcja i dyskusja: Poszukiwanie sensu życia i wartości w nauczaniu Jana Pawła II;
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (Chełm Ślaski,
˛
27.02.2009). Prelekcja i dyskusja: Sens i wartość życia w nauczaniu Jana Pawła II; Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich (Lublin – parafia św. Maksymiliana M. Kolbego, 21.04.2009). Referat:
Być rodzicem-wychowawca˛ we współczesnym świecie; III rok teologii, kurs B (Lublin
– Bazylianówka, 22.04.2009). Prelekcja i dyskusja: Czas odpowiedzi na pytania
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o poszukiwanie sensu i wartości życia; „Uniwersytet Parafialny” (Lublin – Bazylianówka, 28.04.2009). Prelekcja i dyskusja: Biblijne rozumienie cielesności i płciowości; „Uniwersytet Parafialny” (Lublin – Bazylianówka, 12.05.2009). Prelekcja
i dyskusja: Małżeństwo i rodzina w uje˛ ciu Pisma Świe˛ tego; Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (Lublin – parafia św. Mikołaja, 17.05.2009). Referat i dyskusja: Znaczenie sensu i wartości życia w nauczaniu Jana Pawła II; XVI Liceum Profilowane
dla Młodzieży Niesłyszacej
˛
i Słabo Słyszacej
˛
(Lublin, 19.05.2009). Referat i dyskusja: Czystość seksualna jako wartość w życiu człowieka; „Uniwersytet Parafialny”
(Lublin – Bazylianówka, 02.06.2009). Prelekcja i dyskusja: Sakralność i sakramentalność małżeństwa chrześcijańskiego; „Uniwersytet Parafialny” (Lublin – Bazylianówka, 09.06. 2009). Prelekcja i dyskusja Posłannictwo rodziny chrześcijańskiej; Udział
w 1 audycji telewizyjnej oraz w dwóch audycjach w Radio Er.
Ks. bp J. Wróbel: Duszpasterskie Wykłady Akademickie „Emigracja wyzwaniem
duszpasterskim dla Kościoła w Polsce” (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 28-29.08.2008). Referat: Duszpasterstwo Polonii w Finlandii; II Konferencja
Lekarzy Rodzinnych Lubelszczyzny „Po pierwsze – profilaktyka”, (Uniwersytet
Medyczny w Lublinie, Collegium Maius”, 18.10.2008). Referat: Etyczne aspekty
pracy lekarza rodzinnego; Kurs formacji permanentnej dla Ksie˛ ży Archidiecezji
Lubelskiej (Seminarium Archidiecezji Lubelskiej, 08.11.2008). Wykład: Medycyna
alternatywna, jej formy i kwestie etyczne; Sympozjum z okazji jubileuszu 25-lecia
Archidiecezjalnego Studium Życia Rodzinnego w Lublinie (Lublin, Metropolitarne
Seminarium Duchowne, 15.11.2008). Wykład: Problematyka małżeńska i rodzinna
w refleksji bioetycznej; Sympozjum Instytutu Nauk o Rodzinie pt. „Naturalne planowanie rodziny «szansa rozwoju człowieka czy moralny balast przeszłości?»” (Lublin,
KUL, 9.12.2008). Udział w panelu z prelekcja:
˛ Nauczanie encykliki „Humanae vitae”
w odniesieniu do szczególnych sytuacji; Prezentacja Instrukcji Kongregacji Nauki
Wiary Dignitas personae dotyczacej
˛
niektórych problemów bioetycznych”. Rzym,
08.09.2008 (Warszawa, Sekretariat Episkopatu Polski, 12.12.2008). Prezentacja
pierwszej cze˛ ści dokumentu; Sympozjum jubileuszowe „Historia i przyszłość bioetyki”, z okazji 80 rocznicy urodzin ks. prof. Krzysztofa Szczygła i 20-lecia Instytutu
Bioetyki (PAT Kraków – Konwent OO. Franciszkanów, 17.01.2009); Wykład dla
Stypendystów Fundacji Jana Pawła II w Lublinie pt. „In vitro” – aspekty biomedyczne; 2 godziny (Lublin-KUL, 21.02.2009); Konferencja naukowa z serii „Parowanie,
czyli gorace
˛ rozmowy o tym, skad
˛ sie˛ biora˛ dzieci…”. Tytuł konferencji: „In vitro,
a jeśli nie, to co?” (Sosnowiec, Uniwersytet Ślaski,
˛
Wydział Informatyki i Nauki
o Materiałach, 28.03.2009). Referat: „In vitro” – problemy etyczne; Wykład dla Stypendystów Fundacji Jana Pawła II w Lublinie pt. „In vitro” – aspekt etyczny; 2 godziny (Lublin-KUL, 25.04.2009); Mie˛ dzynarodowa konferencja ekumeniczna „Ekumenia a współczesne wyzwania moralne” (Kraków, PAT, 29.04.2009). Referat:
Współczesne wyzwania moralne z perspektywy katolickiej, czyli o godności człowieka
w kontekście problemów społecznych i biomedycznych. Udział w panelu: „Żywa wie˛ ź
mie˛ dzy wiara˛ i moralnościa”.
˛
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A. Zadroga: Konferencja naukowa „Internet – Media − Biznes” (Zamość, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 26.03.2009). Referat: Etyka biznesu – nie tylko
możliwa, ale i konieczna.
Ks. T. Zadykowicz: Cykl 14 konferencji nt. „Żyć warto” w Duszpasterstwie
Akademickim Archidiecezji Białostockiej.
Pracownicy Instytutu pełnia˛ naste˛ pujace
˛ funkcje pozaetatowe na Uczelni:
O. A. Derdziuk jest Kuratorem Akademickiego Koła Harcerzy „Żywioły” oraz
członkiem Komisji ds. Zakupów na KUL; Ks. J. Gocko jest kuratorem Akademickiego Zwiazku
˛
Sportowego na KUL, członkiem Senackiej i Wydziałowej Komisji Wydawniczej oraz sekretarzem Komitetu Redakcyjnego „Roczników Teologii Moralnej”;
Ks. K. Jeżyna jest redaktorem naczelnym „Roczników Teologii Moralnej”;
Ks. P. H. Kieniewicz jest kuratorem Samorzadu
˛ Studentów WT; Ks. S. Nowosad
jest Prorektorem KUL ds. nauki i współpracy z zagranica;
˛ Przewodniczacym
˛
Rady
Naukowej projektu pt. Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiagnie
˛ ˛ ć
nauki; Ks. M. Pokrywka jest członkiem Wydziałowej Komisji Wydawniczej;
Ks. W. Rzepa jest opiekunem studentów III roku kursu B Teologii; Ks. T. Zadykowicz jest sekretarzem Instytutu Teologii Moralnej oraz członkiem Odwoławczej
Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów i Doktorantów.
Poza Uczelnia˛ pracownicy Instytutu pełnia˛ naste˛ pujace
˛ funkcje:
O. A. Derdziuk: Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego; Członek Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego; Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Teologów Moralistów; Cenzor ksiag
˛ kościelnych w Warszawskiej Prowincji
Kapucynów; Członek Prowincjalnego Komitetu Wydawniczego; Egzaminator egzaminów jurysdykcyjnych dla młodych kapłanów w Prowincji Warszawskiej w zakresie
teologii moralnej; Spowiednik i konferencjonista sióstr zakonnych.
Ks. J. Gocko: Sekretarz Redakcji rocznika naukowego „Seminare”; Wiceprzewodniczacy
˛ Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego; Członek Lubelskiego
Towarzystwa Naukowego; Członek Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich.
Ks. K. Jeżyna: Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego; Członek Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego; Członek Komisji Bioetycznej przy Lubelskich Izbach Lekarskich; Diecezjalny Duszpasterz Duszpasterstwa Pracowników
Nauki m. Lublina.
Ks. P. H. Kieniewicz: Cenzor ksiażek
˛
(z ramienia Zgromadzenia Ksie˛ ży Marianów); Członek Rady Programowej Wydawnictwa Ksie˛ ży Marianów; Rektor Mariańskiego Domu Studiów.
Ks. K. Kwiatkowski: Ojciec duchowny w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie; Ojciec duchowny Studium Formacji Kapłańskiej Archidiecezji
Lubelskiej.
Ks. S. Nowosad: Członek International Institute for Hermeneutics, Toronto, Kanada; Członek korespondent Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Lublin; Członek
Zarzadu
˛ Stowarzyszenia Teologów Moralistów, Warszawa; Członek Rady Naukowej
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czasopisma „Teologia i Moralność”, Poznań; Przewodniczacy
˛ Diecezjalnej Komisji
ds. Wyższego Seminarium Duchownego (Diecezja Zamojsko-Lubaczowska); Członek
diecezjalnej Komisji Teologicznej Procesu Beatyfikacyjnego ks. Błażeja Nowosada
(Diecezja Zamojsko-Lubaczowska); Członek Referatu Formacji Duchowieństwa (Diecezja Zamojsko-Lubaczowska).
Ks. M. Pokrywka: Członek Stowarzyszenia Teologów Moralistów Polskich;
Członek Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich; Członek korespondent
Lubelskiego Towarzystwa Naukowego; Członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego
Franciszka Salezego.
Ks. W. Rzepa: Członek Komitetu organizacyjnego Roku św. Brunona w Diecezji
Łomżyńskiej; Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego; Członek Towarzystwa
Naukowego KUL; Członek Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego; Członek
Stowarzyszenia Teologów Moralistów; Członek Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich.
Bp J. Wróbel: Członek Rady Naukowej czasopisma „Horyzonty Wychowania”,
w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie; Biskup
Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej (od 1 lipca 2008); Członek Zespołu Ekspertów
Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych (od 3 października 2008).
Ks. T. Zadykowicz: Członek korespondent Lubelskiego Towarzystwa Naukowego;
Członek Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich; Członek Zwyczajny
Stowarzyszenia Teologów Moralistów; Członek Towarzystwa Naukowego Franciszka
Salezego.
Instytut organizował regularne spotkania wszystkich pracowników ITM, podczas
których omawiano aktualne zagadnienia naukowe i organizacyjne. Świadectwem
regularności i różnorodności poruszanych zagadnień sa˛ protokoły spisywane systematycznie przez sekretarza ITM, ks. dra Tadeusza Zadykowicza.
Pracownicy Instytutu przygotowali i opublikowali naste˛ pujace
˛ pozycje ksiażkowe:
˛
o. A. Derdziuk. Posłuszeństwo przełożonych. Kraków 2008; o. A. Derdziuk. W trosce
o posiadanie Ducha Pańskiego. Rozważania nad Konstytucjami Braci Mniejszych
Kapucynów. Lublin 2008; ks. S. Nowosad. Jesteśmy z Wieczernika. Rekolekcje dla
ksie˛ ży kapelanów Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Tarnów: Biblos 2008;
Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. W 25. rocznice˛ adhortacji apostolskiej Jana
Pawła II „Familiaris consortio”. Przesłanie moralne Kościoła. Red. K. Jeżyna,
T. Zadykowicz. Lublin 2008; Wychowywanie w służbie praw człowieka. Red. J. Gocko, R. Sadowski. Warszawa 2008.
Ponadto pracownicy Instytutu opublikowali ok. 120 artykułów naukowych, haseł
encyklopedycznych, artykułów popularnonaukowych oraz recenzji, a także oddali do
druku 58 artykułów, haseł i recenzji. Pod kierunkiem pracowników Instytutu sfinalizowano 42 prace magisterskie: o. A. Derdziuk – 14; ks. J. Gocko – 7; ks. K. Jeżyna
– 7; ks. S. Nowosad – 7; ks. M. Pokrywka – 1; ks. T. Zadykowicz – 6. Pracownicy
Instytutu przygotowali: 16 recenzji doktorskich: o. A. Derdziuk – 3 (KUL – 2; UKSW
– 1); ks. J. Gocko – 6 (UKSW − 4; KUL − 2); ks. K. Jeżyna – 2 (KUL); ks. S. Nowosad – 2 (KUL – 1, UKSW – 1); bp J. Wróbel – 3 (KUL); 17 recenzji wydawniczych: o. A. Derdziuk – 9; ks. J. Gocko − 2; ks. K. Jeżyna − 3; ks. W. Rzepa – 3 oraz
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115 recenzji magisterskich: o. A. Derdziuk – 21; ks. J. Gocko – 16; ks. K. Jeżyna –
31; ks. K. Kwiatkowski – 8; ks. P. H. Kieniewicz – 4; ks. S. Nowosad – 7; ks. M. Pokrywka – 11; ks. W. Rzepa – 12; ks. T. Zadykowicz – 13.
Dnia 4 czerwca 2009 r. odbyły sie˛ egzaminy licencjackie z teologii moralnej dla
studentów II roku kursu wyższego. Egzaminy zdali i otrzymali tytuł licencjata:
ks. Krzysztof Adamski, ks. Kazimierz Dudzik, ks. Artur Karbowiak, ks. Waldemar
Miśkiewicz oraz p. Mar’yana Pravorska.
Pracownicy Instytutu przygotowali materiały do opublikowania w „Rocznikach
Teologii Moralnej” za rok 2009.

JERZY GOCKO SDB
Instytut Teologii Moralnej KUL

WYKAZ PUBLIKACJI TEOLOGICZNOMORALNYCH
ZA ROK 2008
I. KSIAŻKI
˛

A g a m b e n G.: Homo sacer: suwerenna władza i nagie życie. Tłum. M. Salwa.
Warszawa: Prószyński i S-ka 2008.
A g a m b e n G.: Wspólnota, która nadchodzi. Tłum. S. Królak. Warszawa: „Sic!”
2008.
A l l e g r i R.: Papież z Fatimy. Tłum. H. Cieśla. Warszawa: Świat Ksiażki,
˛
Bertelsmann Media 2008.
A m o r t h G.: Świadectwo egzorcysty. Tłum. T. Marcinkowski. Kraków: „Salwator” 2008.
A n d e r s o n J. W.: Pote˛ ga cudów: prawdziwe przypadki Bożej obecności. Tłum.
M. M. Kotlarz. Gdańsk: Exter 2008.
A n d r é E.: Jak od kołyski uczyć o wierze. Tłum. A. Bielawska. Sandomierz:
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia 2008.
A n d r z e j e w s k a A.: (Nie)bezpieczny komputer: od euforii do uzależnień.
Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej 2008.
Antropologia teologicznomoralna. Koncepcje – kontrowersje – inspiracje. Materiały
z sympozjum. Kamień Ślaski,
˛
10-12 czerwca 2007 r. Red. I. Mroczkowski, J. A.
Sobkowiak. Warszawa: Stowarzyszenie Teologów Moralistów, Wydawnictwo
UKSW 2008.
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A p p i a h A.: Kosmopolityzm: etyka w świecie obcych. Tłum. J. Klimczyk. Warszawa: Prószyński i S-ka 2008.
A s h l e y B. M.: Żyć prawda˛ w miłości: biblijne wprowadzenie do teologii moralnej. Tłum. M. Wójcik. Poznań: Wydawnictwo „W drodze” 2008.
B a l d o c k J.: Kobiety w Biblii. Tłum. K. Lossman. Warszawa: Bellona 2008.
B a l l a r d i n i B.: Jezus i biel stanie sie˛ jeszcze bielsza: jak Kościół wymyślił
marketing. Tłum. M. Oleksiuk. Warszawa: Wydawnictwo W. A. B. 2008.
B a r d e t A. M.: Jak rozmawiać z dziećmi o Bogu. Tłum. M. Krzeptowska. Wrocław: Siedmioróg 2008.
B a r n e s C.: Niepełnosprawność. Tłum. P. Morawski. Warszawa: „Sic!” 2008.
B a s t a i r e H.: Kobieca pieśń uwielbienia: od matek pustyni do Edyty Stein.
Tłum. Z. Pajak.
˛ Kraków: Wydawnictwo eSPe 2008.
B a u m a n Z.: Wspólnota: w poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie.
Tłum. J. Margański. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2008.
B a˛ k T. W.: Współczesne uwarunkowania kreacji subkultur młodzieżowych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2008.
B e a u l i e u C.: Cierpienie staje sie˛ moja˛ siła.
˛ Tłum. Z. Pajak.
˛ Kraków: Wydawnictwo eSPe 2008.
B e i s e r t M.: Kazirodztwo: rodzice w roli sprawców. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar” 2008.
B e j d a H.: Nawróceni: od czasów Jezusa do współczesności: św. Paweł, Buffalo
Bill, Jacek Kaczmarski i 97 innych historii. Kraków: Dom Wydawniczy „Rafael”
2008.
B i a ł k o w s k i Ł.: Ja − wspólnota, wspólnota − ja: próba uje˛ cia interdyscyplinarnego. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny.
Redakcja Wydawnictw 2008.
B i e r k o w s k i T.: O typografii. Gdańsk: Czysty Warsztat 2008.
Błogosławieństwa dla Polski. Red. T. Balon-Mroczka. Kraków: „Rafael” 2008.
B o b e r W. J.: Powinność w świecie cyfrowym: etyka komputerowa w świetle
współczesnej filozofii moralnej. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2008.
B o e s p f l u g F.: Karykatury Boga: pote˛ ga i niebezpieczeństwo obrazu. Tłum.
M. Szewc. Poznań: Wydawnictwo „W drodze” 2008.
B o n d y r a M.: Dziesie˛ ć słów o miłości: małżeństwo i rodzina dziś. Poznań:
Wydawnictwo św. Wojciecha 2008.
B o n i n o S.: Tysiace
˛ nici mnie tu wiaże:
˛
jak żyć z choroba.
˛ Tłum. H. Cieśla.
Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej 2008.
B r a d l e y H.: Płeć. Tłum. E. Chomicka. Warszawa: „Sic!” 2008.
B r e m e r J.: Osoba − fikcja czy rzeczywistość?: tożsamość i jedność „Ja”
w świetle badań neurologicznych. Kraków: Wydawnictwo Aureus 2008.
B r o B.: Znak przebaczenia: wszystko o spowiedzi. Tłum. L. Rutowska. Poznań:
Wydawnictwo „W drodze” 2008.
B r y t e k - M a t e r a A.: Obraz ciała − obraz siebie: wizerunek własnego ciała
w uje˛ ciu psychospołecznym. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji „Difin”
2008.
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C a f f a r e l H.: Nowe listy o modlitwie. Tłum. M. Jarosiewicz. Poznań: Wydawnictwo „W drodze” 2008.
C a m p a t e l l i M.: Chrzest: dar na całe życie. Tłum. J. Chapska. Kraków:
„Salwator” 2008.
C a r d u c c i B. J.: Nieśmiałość: nowe odważne podejście. Tłum. M. Sekerdej.
Kraków: Wydawnictwo Znak 2008.
C l o u g h r y R.: Bóg, seks, kosmos i cała reszta spraw. Tłum. I. Nowicka. Kraków: Wydawnictwo WAM 2008.
C o n g a r Y. M. J.: Teolog na wygnaniu: dziennik 1952-1956. Tłum. M. Romanek. Poznań: Wydawnictwo „W drodze” 2008.
C r a m e r B.: Co wyrośnie z naszych dzieci? Tłum. H. Leszczyńska. Warszawa.
Wydawnictwo „Nisza” 2008.
C z a r n e c k i P.: Etyka mediów. Warszawa: „Difin” 2008.
Czas, przemijanie, wieczność. Red. A. Bobko, M. Kozak. Kraków: Wydawnictwo
Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2008.
D e r d z i u k A.: Posłuszeństwo przełożonych. Kraków: Wydawnictwo „Alleluja”
2008.
D e r d z i u k A.: W trosce o posiadanie Ducha Pańskiego. Rozważania nad Konstytucjami Braci Mniejszych Kapucynów. Lublin−Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia 2008.
Dialog w żywiole wyobraźni. Red. J. Stranz. Poznań: Ksie˛ garnia św. Wojciecha
2008.
D o b o s z I.: Prawo i etyka w zawodzie dziennikarza. Warszawa: Wolters Kluwer
Polska 2008.
D o b r z a ń s k a B. M.: Ochrona środowiska przyrodniczego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.
D o l i ń s k i D.: Techniki wpływu społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar” 2008.
D o m a n i e w s k i A.: Homo homini: mały traktat etyczny. Warszawa: Prószyński i S-ka 2008.
D o s z y ń M.: Statystyczno-ekonometryczna analiza skłonności ludzkich. Szczecin:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2008.
D u q u e s n e J.: O Bogu. Tłum. M. Ochab. Warszawa: Oficyna Naukowa 2008.
D y r d a K.: Modlitewna formacja katechetów. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji
Tarnowskiej „Biblos” 2008.
Dziecko w świecie współczesnym. Red. B. Muchacka, K. Kraszewski. Kraków:
Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008.
Dziennikarstwo według Jana Pawła II. Red. M. Miller. Warszawa: Centrum Myśli
Jana Pawła II, Wydawnictwo Fronda 2008.
D z i e w i e c k i M.: Młodzi pytaja˛ o Boga, człowieka i chrześcijaństwo. Kraków:
„Salwator” 2008.
D z i u b a A. F.: Chrześcijaństwo a kultura. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2008.
D z i w i s z S.: Bo wezwał Cie˛ Chrystus: powołanym do kapłaństwa. Kraków:
„Rafael” 2008.
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E d e n D.: Dreszcz czystości. Tłum. K. Turska. Poznań: Wydawnictwo „W drodze”
2008.
E l i a s N.: Społeczeństwo jednostek. Tłum. J. Stawiński. Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN 2008.
Etyka zawodowa psychologa. Red. J. Brzeziński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.
Etyka żołnierska. Etyka w służbie Ojczyźnie. Red. K. Jeżyna, J. Gałkowski, M. Kalinowski. Warszawa 2008.
Ewangelia życia a utylitaryzm w nauczaniu Jana Pawła II: sympozjum, 19 listopada
2008, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: materiały
konferencyjne. Red. Z. Struzik. Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II 2008.
Ewolucjonizm czy kreacjonizm. Red. P. Jaroszyński. Lublin: Fundacja „Lubelska
Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej” 2008.
F e c t e a u D.: Telepatia: najwyższa forma komunikacji. Tłum. E. Derelkowska.
Warszawa: Klub dla Ciebie, Bauer-Weltbild Media 2008.
G a d a m e r H. G.: Teoria, etyka, edukacja: eseje wybrane. Tłum. A. Przyłe˛ bski.
Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2008.
G e n t i l i A.: Post dla zdrowia ciała i ducha: poradnik. Tłum. M. Osocha. Kraków: Wydawnictwo OO. Franciszkanów „Bratni Zew” 2008.
Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej. Red. M. Noga, M. K. Stawicka. Warszawa: CeDeWu 2008.
G ó r a l s k i P.: Prawne i społeczne aspekty eutanazji. Kraków: Wydawnictwo
Egis Libron 2008.
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Jakość życia współczesnego człowieka: wybrane problemy. Red. A. Gawor, A. Głe˛ bocka. Kraków: „Impuls” 2008.
Jan Paweł II człowiek kultury. Red. K. Flader, W. Kawecki. Kraków: Rafael 2008.
J a n P a w e ł II: Praca. Red. G. Polak. Warszawa: New Media Concept: Axel
Springer Polska 2008.
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Maliszewski. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2008.
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P a c z u s k i R.: Ochrona środowiska: zarys wykładu, z uwzgle˛ dnieniem obowia˛
zujacego
˛
porzadku
˛
prawnego od dnia uzyskania przez Polske˛ członkostwa w Unii
Europejskiej. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta 2008.
P a p r z y c k a E.: Kobiety żyjace
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w szkole lectio divina. Tłum. A. Kuryś. Kraków: Wdawnictwo eSPe 2008.
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P y k a R.: Globalizacja, sprawiedliwość społeczna, efektywność ekonomiczna:
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˛
2008.
P y l a k B.: Egzorcyzmy i satanizm. W cieniu demonicznego zła. Lublin: „Adam”
2008.
R a d e c k i A.: Towarzyszenie powołanym. Kraków: Wydawnictwo eSPe 2008.
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S a c k e r I. M.: Wole˛ umrzeć niż przytyć: jak zrozumieć i pokonać anoreksje˛
i bulimie˛ . Tłum. A. Mackiewicz. Poznań: Media Rodzina 2008.
S a n s o n H.: Starość: powołanie i duchowość. Tłum. A. Foltańska. Pelplin: Wydawnictwo „Bernardinum” 2008.
S c i l e p p i K. P.: Jak opiekować sie˛ rodzicami, którzy kiedyś opiekowali sie˛
Toba.
˛ Tłum. D. Dziewońska. Warszawa: Bellona 2008.
S c o t t C. T.: Czas komórek macierzystych: krótki wste˛ p do nadchodzacej
˛
medycznej rewolucji. Tłum. M. Betley. Gliwice: Centrum Kształcenia Akademickiego CKA 2008.
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Seksualność człowieka i obyczaje a polityka. Red. M. Szyszkowska. Warszawa:
Wydawnictwo tCHu 2008.
S e r g e e v i č V.: Uzasadnienie dobra: filozofia moralna. Tłum. P. Rojek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008.
Słownik bioetyki, biopolityki i ekofilozofii. Red. M. Ciszek, M. Bała. Warszawa:
Polskie Towarzystwo Filozoficzne 2008.
Służba kobiet w formacjach mundurowych w XXI wieku: materiał po konferencji.
Red. A. Skrabacz. Warszawa: Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego 2008.
S o s n o w s k i M.: Skazani na rynku pracy. Wyd. 2. Katowice: Ślaskie
˛
Wydawnictwo Naukowe 2008.
Społeczne korzyści zatrudniania osób niepełnosprawnych. Red. A. Barczyński. Warszawa: Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna 2008.
S r o g o s z T.: Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii: komentarz. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck 2008.
S r o k a A.: Teologia narkotyku: o psychodelikach, szaleństwie, mistycznej paranoi
i powrocie do Edenu. Warszawa: Eneteia. Wydawnictwo Psychologii i Kultury
2008.
S t a r n a w s k i W.: Prawda jako zasada wychowania: podstawy pedagogii personalistycznej w nawiazaniu
˛
do myśli Karola Wojtyły − Jana Pawła II. Warszawa:
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2008.
S t a w r o w s k i Z.: Niemoralna demokracja. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera 2008.
S y m o n i d e s E.: Ochrona przyrody. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego 2008.
S z c z e r b a D.: Praktyczny leksykon modlitwy. Kraków: Wydawnictwo „M”
2008.
S z e w c z y k A.: Problemy moralne w świecie informacji. Warszawa: Centrum
Doradztwa i Informacji „Difin” 2008.
S z m a g a l s k i J.: Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych. Wyd.
2. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych 2008.
Ścieżki wychowania chrześcijańskiego. Red. S. Urbański. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam” 2008.
Ś l i p k o T.: Etyczny problem samobójstwa. Kraków: Petrus 2008.
Ś l i w i ń s k i P. J.: Grzechy w kratke˛ : o spowiedzi, Kraków: Wydawnictwo Znak
2008.
Świadek nadziei. Ks. prof. Janusz Nagórny twórca i nauczyciel teologii moralnej.
Red. A. Derdziuk. Lublin−Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia
2008.
Światowy Kongres Rodzin: Rodzina wiosna˛ dla Europy i świata: wybór tekstów z IV
Światowego Kongresu Rodzin, Warszawa 11-13 maja 2007. Red. T. Mazan,
K. Mazela, M. Walaszczyk. Łomianki: Fundacja „Pomoc Rodzinie” 2008.
Teoria opanowania trwogi: dyskurs w literaturze amerykańskiej. Red. M. Rusaczyk.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar” 2008.
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Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian.
Red. G. Miłkowska, B. Olszak-Krzyżanowska. Kraków: „Impuls” 2008.
T e r e l a k J. F.: Człowiek i stres: koncepcje, źródła, reakcje, radzenie sobie,
modyfikatory. Warszawa−Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza „Branta” 2008.
T e r l i k o w s k i T. P.: Me˛ czennicy komunizmu. Kraków: Dom Wydawniczy
„Rafael” 2008.
T e s s o r e D.: Post. Tłum. I. Burchacka. Warszawa: Wydawnictwo Ksie˛ ży Marianów MIC 2008.
T h i e l e J.: Zmień swoje życie. Tłum. P. Filippi-Lechowska. Poznań: Wydawnictwo „W drodze” 2008.
T o w a r e k P.: Egzorcyzm: historia, liturgia, teologia. Olsztyn: Studio Poligrafii
Komputerowej „SQL” 2008.
Tożsamość i obywatelstwo w społeczeństwie wielokulturowym. Red. E. H. Oleksy.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.
Tradycja a nowoczesność: materiały z konferencji, 14-16 maja 2007 r. Red. E. Woźniak. Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 2008.
T r o b i s c h I.: Łatwo sie˛ starzeć, ale trudniej dojrzewać. Tłum. E. TwardowskaMucha. Cze˛ stochowa: Pomoc − Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa 2008.
U r b a n W.: Lojalność klientów: modele, motywacja i pomiar. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.
W poszukiwaniu swoistości człowieka. Red. G. Bugajak, J. Tomczyk. Warszawa:
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2008.
W trosce o godność człowieka. Red. S. Mazur, T. Syczewski. Drohiczyn 2008.
W trosce o wewne˛ trzna˛ wolność osoby. Red. M. Jankowska, M. Ryś. Warszawa:
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2008.
W a l k i e w i c z P.: Świeckość i konsekracja: instytuty świeckie w 60 lat po
ogłoszeniu Provida Mater Ecclesia. Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2008.
Wartości, postawy i wie˛ zi moralne w zmieniajacym
˛
sie˛ społeczeństwie. Red. J. Mariański, L. Smyczek. Kraków: Wydawnictwo WAM, Polskie Wydawnictwo Socjologiczne 2008.
W a r z e s z a k S.: Darować życie: bioetyka w debacie publicznej z Kościołem.
Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów 2008.
W a w e r R.: Animacja komputerowa w procesie kształcenia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2008.
Wiara i kultura: śmiały eksperyment Pana Boga. Red. J. Kulisz. Kraków: Wydawnictwo WAM 2008.
W i l b e r K.: Małżeństwo rozumu z dusza:
˛ integracja nauki i religii. Tłum.
H. Smagacz. Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza 2008.
W ł o s i ń s k i M.: Pedagogiczna i etyczna odpowiedzialność. Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna 2008.
W o j c i e c h o w s k i M.: Moralna wyższość wolnej gospodarki: etyka chrześcijańska a ekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Prohibita 2008.
Wojna i pokój: prawa człowieka w konfliktach zbrojnych: zbiór materiałów. Red.
T. Jasudowicz, M. Szuniewicz, M. Balcerzak. Toruń: Towarzystwo Naukowe
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Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora” 2008.
Wolność i władza w życiu publicznym. Red. W. Zuziak, J. Mysona Byrska. Kraków:
Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2008.
W o n s K.: Rozwój i zamieranie Instytutów zakonnych: kryteria rozeznawania.
Kraków: Wydawnictwo „Salwator” 2008.
W o r o n o w i c z B. T.: Na zdrowie! jak poradzić sobie z uzależnieniem od
alkoholu. Poznań: Harbor Point Media Rodzina; Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia 2008.
W o s i ń s k a W.: Oblicza globalizacji. Sopot: Smak Słowa 2008.
W r o c z y ń s k i K.: Prawo wobec moralności. Antonia Rosminiego koncepcja
filozofii prawa. Lublin: Wydawnictwo KUL 2008.
Wybrane problemy badawcze z ochrony środowiska i wychowania fizycznego. Red.
I. Chrzaścik.
˛
Olecko: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej; Warszawa: Wydział
Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2008.
Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. W 25. rocznice˛ adhortacji apostolskiej Jana
Pawła II Familiaris consortio. Przesłanie moralne Kościoła. Red. K. Jeżyna,
T. Zadykowicz. Lublin: Wydawnictwo KUL 2008.
Wychowanie: poje˛ cia, procesy, konteksty. T. 4: Interdyscyplinarne uje˛ cie. Red.
M. Dudzik, M. Czerepaniak-Walczak. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2008.
Wychowywanie w służbie praw człowieka. Red. J. Gocko, R. Sadowski. Warszawa:
Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2008.
Wykluczeni: wymiar społeczny, materialny i etniczny. Red. M. Jarosz. Warszawa:
Instytut Studiów Politycznych PAN 2008.
Z a b ł o c k a M.: Przezwycie˛ żanie nieśmiałości u dzieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2008.
Z b i c i a k J.: Zagadnienie doskonałości kapłańskiej u św. Bernarda z Clairvaux.
Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia 2008.
Z g l i c z y ń s k i S.: Antysemityzm po polsku. Warszawa: Instytut Wydawniczy
Ksiażka
˛
i Prasa 2008.
Z i e˛ b a S.: Perspektywy ekologii człowieka. Lublin: Wydawnictwo KUL 2008.
Z i m m e r R.: Moraliści europejscy: przewodnik. Tłum. P. Graczyk. Warszawa:
Prószyński i S-ka 2008.
Z i m n y R.: Kreowanie obrazów świata w tekstach reklamowych. Warszawa: Trio
2008.
Ž i ž e k S.: O wierze. Tłum. B. Baran. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2008.
Z n a n i e c k i F.: Metoda socjologii. Tłum. E. Hałas. Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN 2008.
Zobowiazani
˛
do wiary: po dwudziestu latach na drodze wyznaczonej przez Jana
Pawła II. Red. J. Stala, J. Królikowski. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos” 2008.
Z w o l i ń s k i A.: Chciwość. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne
POLWEN 2008.
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Z w o l i ń s k i A.: Gniew. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne
POLWEN 2008.
Z w o l i ń s k i A.: Lenistwo. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne
POLWEN 2008.
Z w o l i ń s k i A.: Nieumiarkowanie. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne POLWEN 2008.
Z w o l i ń s k i A.: Reinkarnacja i we˛ drówka dusz. Kraków: Wydawnictwo Petrus
2008.

II. ARTYKUŁY

A d a m c z y k D.: Wychowanie do wstydliwości w perspektywie rozprawy Karola
Wojtyły Miłość i odpowiedzialność. „Studia Theologica Varsaviensia” 46:2008
nr 1 s. 181-202.
A n d r y s z c z a k P.: Autonomia podmiotu politycznego w uje˛ ciu Johna Rawlsa.
„Analecta Cracoviensia” 40:2008 s. 3-14.
B a c h - G o l e c k a D.: Jak być dobrym Polakiem? Patriotyzm w uje˛ ciu Sługi
Bożego o. Jacka Woronieckiego OP. „Studia Loviciensia” 10:2008 s. 95-104.
B a j d a J.: „Świe˛ tość – Słowa”. Refleksja na marginesie poematu Norwida Rzecz
o wolności słowa. „Studia nad Rodzina”
˛ 12:2008 nr 1-2 s. 17-27.
B a j d a J.: Ciało jako przestrzeń życia. „Ethos” 21:2008 nr 4 s. 58-67.
B a j d a J.: Interpretacja filozoficzno-teologiczna prawa osoby w świetle wypowiedzi papieskich. „Studia nad Rodzina”
˛ 12:2008 nr 1-2 s. 99-112.
B a r r a g á n J. L.: Zdrowie jako dażenie
˛
do harmonii. „Społeczeństwo” 18(14):
2008 s. 189-196.
B a r t k o w i c z W.: Narracyjność jako postulat współczesnej teologii małżeństwa. „Teologia i Moralność” 4:2008 s. 7-18.
B a r t k o w i c z W.: Próba oceny dyskusji wokół Humanae vitae. „Teologia
i Moralność” 3:2008 s. 7-17.
B a r t n i k C.: Czym sa˛ znaki czasu? „Ateneum Kapłańskie” 2008 t. 150 s. 422432.
B a s s a B.: Prawo do życia nienaruszalnym prawem człowieka. „Studia nad Rodzina”
˛ 12:2008 nr 1-2 s. 133-143.
B a t o r y A. M.: Przejawy wielogłosowości w doświadczeniu moralności. „Zeszyty
Naukowe KUL” 51:2008 nr 2 s. 75-93.
B e d n a r c z y k R.: Wste˛ p do etyki. Zamyślenia nad etyka˛ zawodu nauczyciela.
„Katecheta” 52:2008 nr 1 s. 3-10.
B e ł c h K.: Godność osoby ludzkiej a zadania państwa w świetle nauki społecznej
Kościoła. „Studia Theologica Varsaviensia” 46:2008 nr 1 s. 169-179.
B i a ł y S.: Deklaracyjny charakter praw człowieka: umowa społeczna od Thomasa
Hobbesa i Johna Locke’a do René Cassina. „Studia nad Rodzina”
˛ 12:2008 nr 1-2
s. 113-124.
B i a ł y S.: Zabić dziecko, żeby mieć dziecko – etyczne aspekty dyskusji o finansowaniu zapłodnienia „in vitro”. „Studia Teologiczne” 26:2008 s. 247-258.
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B i l i c k a B.: Szkoła katolicka jako miejsce dialogu w nauczaniu Kościoła katolickiego po Soborze Watykańskim II. „Filozofia Dialogu” 6:2008 s. 35-50.
B o h d a n o w i c z A.: Afirmacja życia i jego nowy wymiar według encykliki
Jana Pawła II Evangelium vitae. „Ateneum Kapłańskie” 2008 t. 150 s. 18-28.
B o h d a n o w i c z A.: Istota miłości i jej postaci. „Teologia i Moralność”
4:2008 nr 2 s. 19-30.
B o ł o z W.: Integralna ochrona środowiska w nauczaniu Jana Pawła II. „Studia
Ecologiae et Bioethicae” 6:2008 s. 117-127.
B o r k o w s k i P.: Koncepcja władzy państwowej w encyklikach Leona XIII.
„Społeczeństwo” 18(14):2008 s. 81-97.
B o r k o w s k i P.: Od chrześcijaństwa do polityki: koncepcja Antonia Rosminiego. „Społeczeństwo” 18(14):2008 s. 543-553.
B o r o w i k Z.: Biopolityka bez etyki? „Społeczeństwo” 18(14):2008 nr 1 s. 11-12.
B o r t k i e w i c z P.: Metodologiczne problemy antropologii teologicznomoralnej.
W: Antropologia teologicznomoralna. Koncepcje – kontrowersje – inspiracje.
Materiały z sympozjum. Kamień Ślaski,
˛
10-12 czerwca 2007 r. Red. I. Mroczkowski, J. A. Sobkowiak. Warszawa: Stowarzyszenie Teologów Moralistów, Wydawnictwo UKSW 2008 s. 97-114.
B o r t k i e w i c z P.: Nauczyciel czy uczeń? O wolności sumienia i jego wychowaniu. Wydawnictwo „W drodze” 2008 nr 3 s. 19-29.
B r a m b i l l a F. G.: Rodzina i dobro wspólne. „Społeczeństwo” 18(14):2008
s. 339-351.
B r a m o r s k i J.: Chrześcijanin jako świadek pie˛ kna. „Ateneum Kapłańskie”
2008 t. 150 s. 244-264.
B r a m o r s k i J.: Cnoty teologalne w życiu moralnym chrześcijanina. „Studia
Gdańskie” 23:2008 s. 31-75.
B r z o z o w s k i T. T.: Kryzys dialogu w społeczeństwie postindustrialnym.
„Filozofia Dialogu” 6:2008 s. 119-135.
B r z o z o w s k i T. T.: Nadzieja możliwościa˛ doświadczenia transcendencji bytu
ludzkiego. „Filozofia Religii” 4:2008 s. 161-172.
B u d n i a k J.: Kościoły: katolicki i ewangelicki – w obronie godności małżeńskiej i rodzinnej. „Socjologia Religii” 6:2008 s. 183-191.
B u d z y ń s k a E.: Zaufanie – moralny fundament zdrowia. „Socjologia Religii”
6:2008 s. 37-55.
B u k s i k D.: Rozwój jako integralny element życia kapłańskiego i konsekrowanego. „Edukacja. Teologia i Dialog” 5:2008 s. 39-53.
B u t t i g l i o n e R.: Nowa koncepcja praw człowieka. „Wie˛ ź” 51:2008 nr 2-3
s. 62-71.
C a p o v i l l a L.: Rodzina ludzka wspólnota˛ pokoju. „Społeczeństwo” 18(14):
2008 s. 57-68.
C a s a n o v a J.: Katolicyzm a sekularyzacja. Tłum. M. Pasicka. „Znak” 60:2008
nr 10 s. 74-89.
C e b r a t S.: Zapłodnienie in vitro – dylematy genetyka. „Znak” 60:2008 nr 4
s. 43-53.
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C e k i e r a C. M.: Psychospołeczne kryteria dojrzałości do celibatu i stanu duchownego (badania kandydatów do życia konsekrowanego). „Edukacja. Teologia
i Dialog” 5:2008 s. 109-120.
C h ł o p o w i e c M.: Aspekty historyczne w rozwoju teologii pokuty okresu
patrystycznego (do św. Cypriana). „Teologia i Moralność” 3:2008 s. 191-207.
C h m i e l e w s k i M.: Ciało a duchowość. Zarys problematyki. „Ethos” 21:2008
nr 4 s. 47-57.
C h o l e w a M.: Kryzysy religijne z perspektywy osób duchownych. „Edukacja.
Teologia i Dialog” 5:2008 s. 227-243.
C h r z a˛ s t o w s k a M.: Katolicy świeccy w Kościele w świetle jego nauczania
społecznego. „Społeczeństwo i Kościół” 5:2008 s. 15-24.
C h u d a M.: Problematyka grzechu jako doświadczenia religijnego: grzech i kara
w teologii prawosławnej a tradycja apokatastazy. „Filozofia Religii” 4:2008
s. 291-308.
C h y r o w i c z B.: Cierpienie ludzi – cierpienie zwierzat.
˛ „Znak” 60:2008 nr 6
s. 59-72.
C h y r o w i c z B.: Problem poczatku
˛
ludzkiego życia na tle sporu o istote˛ człowieczeństwa. „Studia Bydgoskie” 2:2008 s. 5-14.
C i s z e k M.: Etyczne podstawy polityki zrównoważonego rozwoju. „Studia Ecologiae et Bioethicae” 6:2008 s. 153-163.
C i s z e k M.: Poglady
˛ bioetyczne i ekofilozoficzne w społecznym nauczaniu Jana
Pawła II (na przykładzie wybranych encyklik). „Studia Ecologiae et Bioethicae”
6:2008 s. 191-197.
C z e k a l s k i R.: Recepcja poje˛ cia „autonomia” w posoborowej teologii moralnej. „Collectanea Theologica” 78:2008 nr 3 s. 120-132.
D’ A g o s t i n o F.: Dokad
˛ zmierza biopolityka? „Społeczeństwo” 18(14):2008
nr 1 s. 21-36.
D e c I.: Kultura – doskonalenie uzdolnień ducha i ciała. „Społeczeństwo” 18(14):
2008 nr 1 s. 37-46.
D e c y k J.: Eucharystia „fons et culmen” życia Kościoła według Benedykta XVI.
„Studia Loviciensia” 10:2008 s. 53-83.
D e r d z i u k A.: Antropologia teologicznomoralna. Koncepcje – kontrowersje –
inspiracje. Głos w dyskusji. W: Antropologia teologicznomoralna. Koncepcje –
kontrowersje – inspiracje. Materiały z sympozjum. Kamień Ślaski,
˛
10-12 czerwca
2007 r. Red. I. Mroczkowski, J. Sobkowiak. Warszawa: Stowarzyszenie Teologów
Moralistów, Wydawnictwo UKSW 2008 s. 125-130.
D e r d z i u k A.: Dynamizm powstawania grzechu nałogowego. „Sosnowieckie
Studia Teologiczne” 8:2008 s. 235-251.
D e r d z i u k A.: Formacja młodych kapucynów w Zakroczymiu. W: Kapucyni
w Zakroczymiu – 250 lat obecności. Red. T. Płonka. Sandomierz–Zakroczym
2008 s. 175-194.
D e r d z i u k A.: Inwestycja w patriotyzm. „Kontrola Państwowa” 53:2008 nr 2
s. 110-121.
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D e r d z i u k A.: Ksiadz
˛ Janusz Nagórny świadek teologii nadziei. W: Świadek
nadziei. Ks. prof. Janusz Nagórny twórca i nauczyciel teologii moralnej. Red.
A. Derdziuk. Lublin 2008 s. 15-35.
D e r d z i u k A.: Miejsce teologii w zmieniajacych
˛
sie˛ społeczeństwach. „Przeglad
˛
Uniwersytecki” 20:2008 nr (111) s. 14-15.
D e r d z i u k A.: Posłuszeństwo wojskowe jako powinność etyczna. W: Etyka
żołnierska. Etyka w służbie ojczyźnie. Red. K. Jeżyna, J. Gałkowski, M. Kalinowski. Warszawa 2008 s. 131-140.
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G o c k o J., C h r z e ś c i j a n e k S.: Wezwanie do miłosierdzia w życiu
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Mszy Świe˛ tej. „Studia Loviciensia” 10:2008 s. 175-186.
G o n d e k M. J.: Problem celu ludzkiej pracy. „Zeszyty Naukowe KUL” 51:2008
nr 4 s. 17-35.
G ó r a l c z y k P.: Afirmacja drugiego człowieka. „Studia Theologica Varsaviensia” 46:2008 nr 1 s. 81-96.
G ó r a l c z y k P.: Dialogiczny charakter wiary i prawdy. „Warszawskie Studia
Pastoralne” 2008 nr 8 s. 77-93.
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K i e t l i ń s k i K.: Zjawisko agnostycyzmu w dokumentach Kościoła katolickiego. „Studia Theologica Varsaviensia” 46:2008 nr 2 s. 225-236.
K l e j k o w s k i P.: Motyw antropologiczny w encyklice Benedykta XVI Deus
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˛
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M r o c z k o w s k i I.: Obiektywna prawda moralna a natura osoby ludzkiej.
„Ateneum Kapłańskie” 2008 t. 150 s. 213-226.
N a p i ó r k o w s k i A.: Teologiczne miejsca odkrywania miłości. W kierunku
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N e˛ c e k R.: Chrześcijanin a kompromis w nauczaniu społecznym Jana Pawła II
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Pawła II Familiaris consortio. Przesłanie moralne Kościoła. Red. K. Jeżyna,
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OFMConv. Kraków: Wyd. Naukowe PAT 2009 s. 15-38.
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nadziei. Ks. prof. Janusz Nagórny twórca i nauczyciel teologii moralnej. Red.
A. Derdziuk. Lublin 2008 s. 299-309.
Z a d y k o w i c z T.: Modlitwa Maryi w Duchu Świe˛ tym. „Salvatoris Mater”
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ANDRZEJ DERDZIUK OFMCap
Instytut Teologii Moralnej KUL

VIII KONGRES TEOLOGÓW POLSKICH
Zorganizowany w dniach 13-16 września 2010 przez Rade˛ Naukowa˛ Episkopatu
Polski, pracujac
˛ a˛ pod przewodnictwem bpa Andrzeja Franciszka Dziuby, kolejny Kongres Teologów Polskich po raz pierwszy obradował w pomieszczeniach państwowego
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego cze˛ ścia˛ jest Wydział Teologiczny. Przedmiotem rozważań uczestników Kongresu był temat Mie˛ dzy sensem a bezsensem
ludzkiej egzystencji. Teologiczna odpowiedź na fundamentalne pytania współczesnego
człowieka. W ramach spotkania polskich teologów miały miejsce sesje plenarne i grupy
dyskusyjne oraz posiedzenia sekcyjne grupujace
˛ przedstawicieli poszczególnych dyscyplin teologicznych. Istotny element Kongresu stanowiły codzienne liturgie Mszy świe˛ tych celebrowane przez polskich biskupów, którzy głosili homilie wprowadzajace
˛
w klimat obrad. Warto też wskazać na kulturotwórczy charakter imprez towarzyszacych,
˛
które ukazywały możliwości ewangelizacji przez muzyke˛ i sztuke˛ .
Pierwsza sesja, majaca
˛ charakter uroczystego otwarcia, odbywała sie˛ w Auli UAM
w Poznaniu. W jej trakcie przewidziano wystapienia
˛
gospodarzy i organizatorów.
W naste˛ pujacej
˛
potem sesji plenarnej referentami byli bp prof. Gerhard Müller oraz
prof. Hans Waldenfels SJ. Podje˛ li oni zagadnienie chrześcijańskiej antropologii jako
odpowiedzi na wyzwania współczesności oraz ukazania roli madrości
˛
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dzeniu ludzkiej historii. Dalszy ciag
˛ obrad miał miejsce w pomieszczeniach Wydziału
Fizyki UAM na Morasku. O. prof. Zdzisław Kijas OFMConv mówił na temat Kim jest
człowiek? Stwórcza dynamika Boga: mie˛ dzy kreacjonizmem a ewolucjonizmem. Referat
ks. prof. Tadeusza Dzidka był poświe˛ cony kwestii Sens świata a poznanie Boga. Kontynuacja refleksji nad wygłoszonymi referatami była prowadzona w ramach czterech
grup dyskusyjnych podejmujacych
˛
kwestie zaprezentowane przez prelegentów.
Sesja plenarna drugiego dnia obrad była moderowana przez ks. prof. Ireneusza
Mroczkowskiego i obejmowała pie˛ ć referatów koncentrujacych
˛
sie˛ wokół kwestii
antropologicznych. Bp prof. Marek Je˛ draszewski mówił na temat Ogrom cierpienia
współczesnego człowieka a istnienie Boga. Ks. prof. Paweł Bortkiewicz zajał
˛ sie˛
zagadnieniami z zakresu bioetyki w referacie Człowiek wyłacznym
˛
panem życia? Sens
czy bezsens ludzkiej egzystencji (eutanazja, aborcja, klonowanie). Przedłożenie o. dra
hab. Witolda Kaweckiego było poświe˛ cone kwestii Sens aktywności człowieka wobec
ks. prof. Tadeusz
nieobecności Boga we współczesnej kulturze. W swoim wystapieniu
˛
Dola podjał
˛ problematyke˛ Quo vadis homo? O celu ludzkiej egzystencji, zaś ks. prof.
Marian Rusecki zaprezentował zagadnienie Sens chrześcijaństwa a pluralizm religijny. Reprezentanci różnych dyscyplin naukowych ukazywali miejsce człowieka we
współczesnym kontekście kulturowym i pokazujac
˛ zagrożenia stawiali pytania dotyczace
˛ lepszego sposobu artykułowania teologii nadziei. Prowadzona w grupach tematycznych dyskusja dowodziła konieczności refleksji interdyscyplinarnej, która be˛ dzie
mogła znaleźć integralna˛ odpowiedź na potrzeby współczesnego człowieka.
W trzecim dniu Kongresu sesji plenarnej przewodniczył ks. prof. Bogdan Cze˛ sz.
Jako pierwszy swój błyskotliwy i pełen treści wykład wygłosił ks. prof. Jerzy Szymik. Mówiac
˛ na temat Relacja „wiara–rozum” w akcie poznania teologicznego,
wskazał na podstawowe pytania egzystencjalne człowieka, które moga˛ znaleźć odpowiedź jedynie w klimacie wiary chrześcijańskiej. W prezentacji ks. prof. Mariana
Machinka Nauka o prawie naturalnym jako przestrzeń spotkania wiary i rozumu
wybrzmiało przekonanie, że na płaszczyźnie prawa naturalnego można dziś szukać
porozumienia z przedstawicielami współczesnej nauki i kultury. Ks. prof. Jerzy
Dadaczyński w wykładzie Jakiej logiki potrzebuje współczesna teologia? skupił sie˛
na udowadnianiu konieczności korzystania przez teologie˛ z logiki klasycznej, która
kieruje sie˛ zasada˛ niesprzeczności. W wystapieniu
˛
o. prof. Bogusława Kochaniewicza
zostało przedstawione uje˛ cie Sensu ludzkiej egzystencji według Jana Pawła II. Dyskusja po referatach oraz w ramach grup tematycznych skupiała sie˛ na konieczności
poszukiwania wspólnych płaszczyzn do dialogu ze współczesna˛ kultura.
˛
Czwarty dzień Kongresu był poświe˛ cony spotkaniom sekcyjnym gromadzacym
˛
przedstawicieli poszczególnych dyscyplin teologicznych. Obradowano w 18 grupach
obejmujacych
˛
członków stowarzyszeń teologów oraz prawników kanonistów. Stowarzyszenie Teologów Moralistów miało w programie prezentacje˛ przewidzianych
referatów oraz wybór nowych władz. W ramach dyskusji naukowej zaprezentowano
dwa wystapienia.
˛
W pierwszym z nich o. prof. Andrzej Derdziuk podjał
˛ zagadnienie
Rozum a poszukiwanie sensu moralnego. Wychodzac
˛ od analizy obecnych trendów
kulturowych wskazał on na potrzebe˛ pogłe˛ bionej racjonalnej refleksji etycznej, która
ma za zadanie wskazywanie drogi rozwoju ludzkości i uchronienie jej od nihilizmu
i irracjonalizmu. Ks. prof. Alojzy Drożdż w referacie Wiara racja˛ sensu życia ukazał
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współczesne próby „produkowania sensu” i podkreślił niezbywalny charakter refleksji
teologicznej w poszukiwaniu światła pełnego życia.
W sprawozdaniu Zarzadu
˛ Stowarzyszenia Teologów Moralistów ks. prof. Ireneusz
Mroczkowski, jako przewodniczacy,
˛
wskazał na osiagnie
˛ ˛ cia ostatnich lat, do których
zaliczył oficjalne zatwierdzenie i zarejestrowanie Stowarzyszenia jako kościelnej osoby
prawnej oraz zatwierdzenie statutów. Zaprezentował też inicjatywy naukowe w postaci
dorocznych spotkań naukowych i wydanych publikacji obejmujacych
˛
materiały konferencji. Ponadto wskazał na działania upamie˛ tniajace
˛ i dokumentujace
˛ osoby wybitnych
moralistów. W tym zakresie mieściły sie˛ wspomnienia zmarłych ks. Jana Pryszmonta
i ks. Tadeusza Rogalewskiego oraz ksie˛ ga pamiatkowa
˛
ku czci ks. Janusza Nagórnego.
Ważnym wydarzeniem było nadanie doktoratu honoris causa ks. prof. Stanisławowi
Olejnikowi przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Radościa˛ zarzadu
˛ STM
jest redagowanie przez ks. prof. Jerzego Troske˛ i ks. dra Damiana Bryla czasopisma
„Teologia i Moralność”, które jest wydawane pod patronatem Stowarzyszenia.
Po udzieleniu zarzadowi
˛
absolutorium przystapiono
˛
do wyboru nowych władz. Na
˛
kolejna˛ kadencje˛ zostali wybrani: ks. prof. Ireneusz Mroczkowski – przewodniczacy;
ks. prof. Marian Machinek – wiceprzewodniczacy;
˛
ks. dr Jarosław A. Sobkowiak –
sekretarz-skarbnik oraz ks. prof. Sławomir Nowosad – członek zarzadu.
˛
Do zarzadu
˛
wszedł też jako członek o. prof. Andrzej Derdziuk. W składzie nowej Komisji Rewizyjnej znaleźli sie˛ : ks. prof. Paweł Bortkiewicz; ks. prof. Jerzy Troska i ks. prof.
Marian Graczyk. Spotkanie teologów moralistów ukazało konieczność koordynacji
działalności Stowarzyszenia we wspólnym zajmowaniu stanowiska w aktualnych
kwestiach moralnych i bioetycznych. Zaapelowano też o wie˛ ksze właczanie
˛
sie˛ w korzystanie ze strony internetowej Stowarzyszenia. Osobiste spotkania przyjacielskie,
wymiana doświadczeń naukowych oraz okazja do zaprezentowania nowych publikacji
stanowi o wartości dorocznych zjazdów naukowych, które winny być obowiazkowym
˛
elementem w kalendarzu teologa moralisty.
Zakończenie Kongresu Teologów Polskich dokonało sie˛ podczas sesji plenarnej,
w której wział
˛ udział Prymas Polski abp Józef Kowalczyk. Podsumowujac
˛ obrady
bp Andrzej Dziuba wskazał na integracyjna˛ role˛ Kongresu oraz konieczność pogłe˛ bionej refleksji nad jakościa˛ dialogu teologii ze światem współczesnym. Teologia
winna mieć świadomość swej odpowiedzialności za nowa˛ ewangelizacje˛ kultury
i winna otwierać sie˛ na dialog interdyscyplinarny. W przesłaniu Kongresu zwrócono
uwage˛ na niepokojacy
˛ charakter współczesnych zagrożeń antropologicznych i wezwano do dawania świadectwa nadziei płynacej
˛
z Ewangelii Jezusa Chrystusa. Poszukiwanie sensu nie jest skazane na porażke˛ , o ile duch ludzki, unoszac
˛ sie˛ na skrzydłach wiary i rozumu, be˛ dzie miał odwage˛ stawiać fundamentalne pytania i z cierpliwościa˛ poszukiwać na nie odpowiedzi.
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ŚWIATOWE SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI ETYKI TEOLOGICZNEJ
W TRYDENCIE
Teologia moralna obejmuje coraz szersza˛ dziedzine˛ zagadnień, gdyż rozwija sie˛
zakres problematyki be˛ dacej
˛
przedmiotem jej badań. Należa˛ one przede wszystkim
do zakresu bioetyki i kwestii społecznych. Owo rozszerzenie wpływa też na sama˛
terminologie˛ , tak iż niektórzy nie mówia˛ już o teologii moralnej, ale o etyce teologicznej. Od siedmiu lat istnieje organizacja Catholic Theological Ethics in the World
Church, która skupia przedstawicieli różnych dyscyplin zajmujacych
˛
sie˛ problematyka˛
życia moralnego i szeroko rozumiana˛ ochrona˛ zdrowia. W dniach 24-27 lipca 2010
w Trydencie odbyło sie˛ światowe spotkanie specjalistów w tych dziedzinach zorganizowane przez wyżej wspomniana˛ organizacje˛ . Nawiazuj
˛ ac
˛ do miejsca Soboru Trydenckiego organizatorzy sformułowali hasło spotkania In the Currents of History: from
Trent to the Future. W zamyśle komitetu organizacyjnego, któremu przewodzili
James Keenan z Boston College i Antonio Autiero z Fondazione Bruno Kesler z Trydentu, należy wyjść od historii, by rozważajac
˛ dzieje teologii, sformułować postulaty
na przyszłość, które be˛ da˛ wskazywać nowe drogi rozwoju etyki teologicznej.
W Trydencie spotkało sie˛ prawie sześciuset uczonych z 73 krajów świata, którzy
podczas czterodniowych obrad słuchali referatów i wymieniali sie˛ doświadczeniami.
Z Polski uczestniczyło w spotkaniu 11 przedstawicieli reprezentujacych
˛
różne środowiska naukowe. Wygłaszajac
˛ w sumie trzy referaty, Polacy byli jednak ledwie zauważeni w całej panoramie uczestników. W programie obrad przewidziano sesje
plenarne oraz sesje paralelne i równoczesne. W ramach sesji równoczesnych sformowano 20 różnych grup je˛ zykowych, które podejmowały szczegółowe zagadnienia
przedstawiane w postaci trzech 15-minutowych referatów. Podczas całego kongresu
wygłoszono 268 referatów dotyczacych
˛
historii teologii moralnej, etyki biblijnej,
kwestii sumienia, wartości, wojny i pokoju, ochrony zdrowia, etyki seksualnej i tematyki gender. Bogactwo treści oferowane uczestnikom stanowiło też wielka˛ mozaike˛
pogladów,
˛
które oscylowały od wierności nauczaniu Kościoła do otwartego kontestowania wypowiedzi Magisterium Ecclesiae.
W sesji wprowadzajacej
˛ zabrał głos abp Bruno Forte, który charakteryzujac
˛ obecny stan ludzkości porównał ja˛ do sytuacji rozbitka rozpaczliwie poszukujacego
˛
punktu odniesienia i potrzebujacego
˛
solidarności z innymi oraz pomocy ze strony Zbawcy.
Mercy Amba Oduyoye z Ghany, członkini Kościoła luterańskiego, mówiła o konieczności uwzgle˛ dnienia w uprawianiu etyki teologicznej nowej perspektywy dialogu
interreligijnego i wyzwolenia kobiet afrykańskich. Z kolei muzułmanin Ahmad Syafii
Ma’arif z Indonezji wskazał na konieczność dialogu religijnego, który pozwoli na
ROCZNIKI TEOLOGII MORALNEJ 2(57):2010
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przezwycie˛ żenie antropocentryzmu w refleksji teologicznej. Pierwszy dzień obrad,
poświe˛ cony przeszłości, obejmował sesje tematyczne dotyczace
˛ wpływu historii na
kształtowanie sie˛ myślenia teologicznego i ukazywał zasady metodologiczne w uprawianiu historii. Istotnym wydarzeniem kongresu było wystapienie
˛
abpa Reinharda
Marxa z Monachium, który mówił o konieczności wyzwolenia teologii zarówno od
uprzedzeń nieche˛ ci do Kościoła, jak i od zbytniego subiektywizmu, który prowadzi
do utraty kontaktu z rzeczywistościa.
˛
Tematyka referatów bardzo cze˛ sto nawiazywała
˛
do aktualnych wyzwań stojacych
˛
przed teologami i etykami. Najcze˛ ściej podejmowanymi były kwestie bioetyczne,
które sa˛ też punktem sporu mie˛ dzy zwolennikami oparcia nauczania na prawdzie
o naturze człowieka a myślicielami z zakresu autonomii moralnej. W dyskusjach zauważało sie˛ dwojakie podejście do zagadnień etycznych. Z jednej strony była eksponowana argumentacja oparta na teologicznej wizji rzeczywistości, która wypływa
z aktu stwórczego Boga i jest wypełniona zbawcza˛ łaska˛ Chrystusa. Z drugiej zaś
˛ perspektywe˛ socjologiczna˛ odwołujac
˛ a˛ sie˛
strony podnoszono głosy uwzgle˛ dniajace
do odczuć społecznych i mentalności tego świata. Próba zuniformizowanej odpowiedzi na wyzwania społeczne prowadzi jednak do zaniżania wymagań i ukazywania
wyjatków,
˛
jako determinujacych
˛
wydarzeń, które każa˛ zmieniać norme˛ . Nagłaśnianie
szczególnych sytuacji poruszajacych
˛
wrażliwość na cierpienie prowadzi do radykalnego unikania jakiegokolwiek wykluczenia, nawet jeśli jest ono wyrazem wcześniejszego wyboru, który doprowadził do ponoszenia poważnych konsekwencji w postaci
cierpienia i zagubienia.
Światowe spotkanie przedstawicieli etyki teologicznej w Trydencie nie miało na
celu wypracowania jednolitego stanowiska w kwestiach etycznych, gdyż jest ono
niemożliwe w tak spluralizowanym środowisku. Chodziło jedynie o stworzenie forum
wymiany doświadczeń i dzielenia sie˛ swoim punktem widzenia. Mimo nastawienia
na słuchanie i szacunek do innych, nie było widać szczególnej woli do wzajemnego
przekonywania sie˛ , bo rozbieżne stanowiska aż nadto ukazuja˛ podziały dokonujace
˛
sie˛ nie tylko w zakresie przyjmowania lub odrzucania stanowiska Kościoła. Chodzi
o podstawowy paradygmat teologii moralnej, która nie jest już słuchaniem zewne˛ trznych norm, ale jest droga˛ formułowania wskazań do szcze˛ ścia pojmowanego na
sposób subiektywny. Smutna konstatacja, że trudno znaleźć wspólne stanowisko na
płaszczyźnie podstawowych wskazań dotyczacych
˛
dobra i zła ludzkiego poste˛ powania
stanowi wielkie wyzwanie do poszukiwania właściwego je˛ zyka i oparcia sie˛ na głe˛ bokim fundamencie wiary, która nie be˛ dzie tylko ozdobnikiem wypowiedzi etyki
teologicznej, ale istotnym punktem odniesienia w myśleniu i działaniu chrześcijan.
Ogromne bogactwo treści i pogladów
˛
oraz interesujace
˛ spotkania z czołowymi
przedstawicielami najbardziej renomowanych uczelni teologicznych i etycznych było
też pomnażane przez sama˛ atmosfere˛ miasta, które dzie˛ ki swemu habitatowi historycznemu, zachowujacemu
˛
pamie˛ ć o wielkiej przeszłości i zarazem ogromnej życzliwości i gościnności współorganizatorów konferencji, pomagało czuć sie˛ uczestnikiem
wielkiej rodziny, która na sposób poważny debatuje, jak dzisiaj odkrywać i wskazywać innym droge˛ do szcze˛ ścia. Uroczysta Msza świe˛ ta w katedrze, w której odbywały sie˛ obrady Soboru Trydenckiego, ukazała potrzebe˛ nowej refleksji nad przeszłościa,
˛ która naznaczajac
˛ określone wybory Kościoła wzywa dziś do sprostania wyzwa-
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niom, które Duch, prowadzacy
˛ Lud Boży, stawia przed teologami. Obok oficjalnego
odwoływania sie˛ do wie˛ zi z Kościołem hierarchicznym do rangi symbolu urasta
obecność w ofercie sprzedawanych w hallu obrad ksiażki
˛
Petera Singera The practical ethik i podsumowujacego
˛
całość spotkania przemówienia Charlesa Currana.
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