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Ks. Krzysztof K i e t l i ń s k i. Moralność gospodarki opartej na
wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardyna�a Stefana Wy-
szyńskiego 2009 ss. 361.

Znakiem obecnych czasów staj �a sie� próby poddania pod dyskurs etyczny róz�nora-
kich obszarów spo�ecznej aktywności cz�owieka. Nie nalez�y ich uwaz�ać jednak za
symptom zwie�kszonej wraz�liwości moralnej, wre�cz przeciwnie, takie zjawiska jak
relatywizm czy permisywizm moralny zdaj �a sie� coraz skuteczniej rugować wraz�li-
wość etyczn �a ze świadomości wspó�czesnego cz�owieka. S �a one raczej wynikiem
coraz bardziej powszechnego przekonania, z�e rozwi �azanie przynajmniej niektórych
problemów zwi �azanych z z�yciem gospodarczym, takich jak ochrona przed zanieczysz-
czeniem środowiska naturalnego, ograniczenie bezrobocia, wybór s�usznych koncepcji
rozwoju itp., przekracza moz�liwości samej ekonomii oraz racjonalności ekonomi-
cznej. Dzieje sie� tak równiez� na skutek ogromnej z�oz�oności struktur i procesów eko-
nomicznych. Zainteresowanie moralnym wymiarem ekonomii wskazuje takz�e na ros-
n �ac �a rozbiez�ność zdań w kwestii podstawowych wartości i na deficyt wiarygodności.
Poszczególne podmioty zaangaz�owane w z�ycie gospodarcze niejednokrotnie staj �a
bezradne wobec wyboru kierunku etycznego i jego realizacji w z�yciu publicznym.

Z drugiej strony moz�na zauwaz�yć analogiczny proces w odwrotnym kierunku. Jest
on widoczny zw�aszcza na p�aszczyźnie metodologicznej. Refleksja teologicznomoral-
na (a takz�e etyczna) sie�ga dzisiaj coraz cze�ściej do dorobku tych dyscyplin nauko-
wych, które jako nauki o cz�owieku i o spo�ecznym wymiarze jego egzystencji po-
zwalaj �a lepiej zrozumieć z jednej strony róz�norakie uwarunkowania dzia�ania moral-
nego, a z drugiej – stanowi �a pomoc w praktycznym przekazie przes�ania moralnego
oraz konkretnych norm moralnych wzgle�dem poszczególnych obszarów dzia�ania
cz�owieka. St �ad tez� uprawianie teologii moralnej jako refleksji nie tylko teoretycznej,
ale takz�e pastoralnej (praktycznej) wi �az�e sie� ze sta�ym korzystaniem z dorobku wielu
dyscyplin humanistycznych i spo�ecznych, w tym takz�e ekonomii.

Tych kilka uwag wste�pnych pozwala lepiej „umiejscowić” recenzowan �a publikacje�
ks. Krzysztofa Kietlińskiego, profesora teologii moralnej na Uniwersytecie Kardyna�a
Stefana Wyszyńskiego: Moralność gospodarki opartej na wiedzy. Sytuuje sie� ona
niejako na styku dwu dyscyplin zwi �azanych z cz�owiekiem i jego praxis: teologii
moralnej i ekonomii. Jej Autor pragnie pozostać nade wszystko teologiem moralist �a,
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który równocześnie zdaje sobie sprawe� ze szczególnego znaczenia zaangaz�owania
cz�owieka w z�ycie gospodarcze.

Celem naukowych rozwaz�ań, zawartych w ksi �az�ce Moralność gospodarki opartej
na wiedzy, jest próba oceny moralnej pod k �atem szans i zagroz�eń zwi �azanych z tym
nowym, nie do końca jeszcze zdefiniowanym modelem gospodarowania, w którym
w miejsce tradycyjnych czynników produkcyjnych, szczególne znaczenie przypisuje
sie� wiedzy. Ca�ość, z�oz�ona z sześciu rozdzia�ów tworz �acych zasadniczy korpus
pracy, poprzedzona zosta�a wprowadzeniem (s. 9-15), które ukierunkowuje na tema-
tyke� podje�t �a w opracowaniu, określa cele rozprawy oraz niezmiernie oszcze�dnie
prezentuje jej strukture�.

Rozdzia� I, niejako wprowadzaj �acy, sta� sie� dla Autora okazj �a do określenia istoty
i rozumienia wiedzy (s. 19-36). W pierwszej kolejności zosta�o w nim przestawione
samo poje�cie wiedzy i jego etymologia, by naste�pnie opisać j �a w pie�ciu aspektach:
klasycznym, nawi �azuj �acym do antycznej myśli greckiej, filozoficznym, teologicznym,
socjologicznym oraz ekonomicznym.

Historyczne uwarunkowania relacji mie�dzy wiedz �a a sposobem gospodarowania
od pocz �atków cywilizacji do gospodarki opartej na wiedzy, a takz�e ukazanie istoty
tego modelu gospodarowania podejmuje rozdzia� II (s. 37-74). Dyskurs historyczny,
którego celem jest nakreślenie drogi do gospodarki opartej na wiedzy, Autor za-
prezentowa� w cze�ści w oparciu o kryterium chronologiczne, w cze�ści problemowo.

Najpierw zwróci� uwage� na znaczenie nośników wiedzy, przyjmuj �ac za kluczowe
wydarzenie w dziejach przekazywania wiedzy wynalezienie druku przez Jana Guten-
berga oraz wynalezienie liczb arabskich. Naste�pnie, zapoznaj �ac wcześniej uz�yt �a
metode� historyczn �a, zwróci� uwage� na role� tradycyjnego analfabetyzmu oraz jego
nowych form: wtórnego i funkcjonalnego, przejawiaj �acego sie� w braku zrozumienia
czytanych tekstów i najprostszych instrukcji, niezdolności do wype�nienia naj-
prostszych formularzy i kwestionariuszy czy nienad �az�aniem za nowymi technolo-
giami, co w konsekwencji tworzy nowe podzia�y, nowe dyskryminacje i nowe obsza-
ry dysfunkcjonalności dla wielu ludzi. Naste�pnie, ponownie w kluczu historycznym,
zosta�y zaprezentowane fazy rozwoju ekonomicznego w poszczególnych epokach pod
k �atem zwi �azków mie�dzy wiedz �a a gospodark �a, co najlepiej moz�na dostrzec w wyna-
lazczości w�aściwej dla kaz�dej epoki. Zwieńczeniem prezentacji uwarunkowań histo-
rycznych by�o wskazanie na cechy specyficzne gospodarki opartej na wiedzy. Kwes-
tia ta wybrzmia�a najlepiej w poczynionym przez Autora zestawieniu zmian w wyko-
rzystaniu wiedzy w gospodarce dawniej i dziś.

Kontynuacj �a i zarazem uszczegó�owieniem ogólnej prezentacji cech gospodarki
opartej na wiedzy by� kolejny paragraf maj �acy na celu ukazanie istoty tego modelu
gospodarowania. Po kwestiach nomenklaturowych dotycz �acych określeń gospodarki
opartej na wiedzy, Autor ponownie, choć w innych aspektach, podejmuje kwestie�
ekonomicznego uje�cia wiedzy oraz przedstawia problematyke� jej zarz �adzania, ze
szczególnym skoncentrowaniem sie� na koncepcji I. Nonakiego i H. Takeuchiego.

Do uwarunkowań w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy nawi �azuje ponownie
rozdzia� III monografii (s. 75-105). Autor wspomina tu o konkurencyjności, inno-
wacyjności oraz róz�nych formach kapita�ów spo�eczno-kulturowych (kulturowy, in-
telektualny, ludzki, wiedzy, finansowy i spo�eczny oraz w osobnym punkcie moral-
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ny). Ks. Kietliński s�usznie – choć nazywa je jedynie uwarunkowaniami – wszystkie
te podmiotowe czynniki traktuje jako fundament gospodarki opartej na wiedzy i za-
uwaz�a, z�e istotnym elementem tych kapita�ów, moz�e za wyj �atkiem finansowego, jest
system wartości, który wyznacza postawy cz�owieka w spo�eczeństwie i w gospo-
darowaniu. Bez tych nowych form kapita�ów (kulturowego, intelektualnego, ludzkiego
i spo�ecznego) niemoz�liwe be�d �a narodziny nowej ekonomii (gospodarki opartej na
wiedzy) i przejście do nowego spo�eczeństwa (spo�eczeństwa wiedzy).

Przedmiotem rozwaz�ań kolejnego rozdzia�u jest zagadnienie relacji mie�dzy mo-
ralności �a i gospodark �a (s. 107-160). Przyje�ty antropologiczny punkt wyjścia dobrze
sie� wypisuje w perspektywe� Soboru Watykańskiego II, który naucza, z�e to cz�owiek
jest ośrodkiem, celem i podmiotem ca�ego z�ycia spo�ecznego (por. KDK 25). Naste�p-
nie Autor poddaje naukowej analizie tradycyjne elementy katolickiej etyki gospo-
darczej, a mianowicie zagadnienie pracy ludzkiej oraz w�asności, odniesione przede
wszystkim do w�asności intelektualnej, co jest zrozumia�e w modelu gospodarki
opartej na wiedzy, a takz�e problematyke� przedsie�biorczości, która – z kolei – mocno
wybrzmiewa w dwóch ostatnich encyklikach spo�ecznych Centesimus annus Jana Pa-
w�a II oraz Caritas in veritate Benedykta XVI. W drugim paragrafie Autor ukazuje
panorame� za�oz�eń moralności gospodarczej w wybranych religiach.

Celem rozdzia�u V (s. 161-201), który wraz z rozdzia�em III jawi sie� jako cen-
tralny w monografii, jest próba refleksji nad gospodark �a opart �a na wiedzy w świetle
Magisterium Ecclesiae. Punktem wyjścia jest ponowna analiza zagadnienia wiedzy,
tym razem w uje�ciu biblijnym. Naste�pnie Autor swoje naukowe dociekania koncen-
truje na analizie nauczania zawartego w niektórych dokumentach Kościo�a pod k �atem
odczytania z nich stosunku nauczania Kościo�a do gospodarki opartej na wiedzy.
Szczególny nacisk zosta� po�oz�ony w tej cze�ści badań na analize� nauczania Jana
Paw�a II, zw�aszcza zawartego w encyklice Fides et ratio. W ostatniej cze�ści
rozdzia�u wskazano na znaczenie wymiaru etycznego w budowaniu gospodarki opar-
tej na wiedzy.

Końcow �a cze�ść pracy (s. 203-261) stanowi prezentacja wyników badań w�asnych
nad moralności �a gospodarki opartej na wiedzy. W pierwszym paragrafie przedstawio-
no za�oz�enia metodologiczne badań w postaci prezentacji charakterystyki i przed-
miotu badań, ich celów, postawionych pytań i hipotez badawczych. Oprócz tego opi-
sano dobór próby, zastosowane metody badawcze oraz przebieg badań. Z kolei w pa-
ragrafie drugim przedstawiono charakterystyke� osób badanych, zaprezentowano szcze-
gó�owe wyniki badań oraz końcowe wnioski i rekomendacje. Ca�ość publikacji wień-
czy zakończenie, które zawiera najwaz�niejsze spostrzez�enia poczynione w pracy,
skrótowe zebranie najistotniejszych rezultatów badań empirycznych, wnioski końcowe
oraz niektóre postulaty. Ca�ość zamyka wykaz tabel, wykaz rysunków, bibliografia,
za� �aczniki w postaci ankiety badawczej, stenogramów dwóch wywiadów radiowych
przeprowadzonych przez Autora rozprawy, ankiety wykorzystanej przy realizacji
projektu badawczego NR R11 004 01 „Kwantyfikacja wp�ywu etyczności pracy za�óg
firm na konkurencyjn �a produktywność, korzyści spo�eczne i tworzenie miejsc pracy
w warunkach integracji i globalizacji. Projekt normy etyczności EK1000 dla firm
w Polsce i Europie” oraz streszczenie w je�zyku angielskim.
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Juz� powyz�sza merytoryczna prezentacja zawartości publikacji ks. Krzysztofa
Kietlińskiego wskazuje wyraźnie na potrzebe� zaje�cia sie� problematyk �a moraln �a
gospodarki opartej na wiedzy. Nawet, jeśli wspomniane bogactwo rodzi niekiedy
problemy w ich systematyzacji, to jednak zasadniczy trzon wywodów Autora jest nie
tylko klarowny, ale takz�e wystarczaj �aco wszechstronny.

Donios�y i aktualny jest przede wszystkim sam przedmiot ksi �az�ki. Autor ma świa-
domość, z�e z jednej strony gospodarka oparta na wiedzy nie jest jakimś tylko ab-
strakcyjnym projektem, lecz modelem gospodarki, który sta� sie� juz� rzeczywistości �a
w wielu miejscach, a niebawem moz�e stać sie� esencj �a z�ycia gospodarczego i spo�ecz-
nego. Stawia wie�c waz�ne pytania o warunki, jakie musz �a być spe�nione, aby tak sie�
sta�o. Z drugiej zaś – jak sam zauwaz�a – model ten nie zosta� poddany jeszcze g�e�b-
szej analizie w aspekcie moralnym i duchowym. Jest to o tyle istotne, z�e ludzkość
by�a juz� świadkiem wielu utopii, niektórych wprost powi �azanych z systemami tota-
litarnymi, które eksponowa�y role� wiedzy i technologii, a wie�c elementów kluczo-
wych dla tego modelu gospodarki, w sposób ideologiczny. Autor nie ukrywa, z�e wie-
dz �a moz�na manipulować, a wyniki nauk mog �a być ideologicznie interpretowane i tym
samym stać sie� zagroz�eniem dla cz�owieka. St �ad wielkie nadzieje zwi �azane z gospo-
dark �a opart �a na wiedzy nie mog �a przes�onić potrzeby krytycznej refleksji i stawiania
waz�kich pytań o kszta�t tego modelu gospodarki i o jego nature�.

Za donios�ości �a podje�tego tematu przez ks. Kietlińskiego przemawia takz�e fakt,
iz� uczestnictwo w z�yciu gospodarczym jest jednym z najwaz�niejszych obszarów za-
angaz�owania wspó�czesnego cz�owieka, który w sposób istotny rzutuje na pozosta�e
wymiary jego egzystencji. Podobnie jak wszystkie inne p�aszczyzny z�ycia ludzkiego,
tak i z�ycie gospodarcze rodzi wiele róz�nych moralnych i spo�ecznych dylematów.
Dzia�alność ekonomiczna nie ogranicza sie� bowiem jedynie do neutralnego w wymia-
rze aksjologicznym zdobywania koniecznych dóbr, lecz rodzi znacznie powaz�niejsze
konsekwencje, czy to dla poszczególnych jednostek, czy dla ca�ych spo�eczeństw.
Dzieje sie� tak dlatego, z�e zasadniczym podmiotem dokonywanych w obszarze ekono-
mii wyborów i podejmowanych decyzji jest zawsze wolny i rozumny cz�owiek, który
nigdy nie moz�e dzia�ać poza moralności �a.

Relacja etyki i ekonomii przez d�ugi czas w kulturze zachodniej mia�a znamiona
ca�kowitego podporz �adkowania czynnika ekonomicznego wymiarowi moralnemu. Do-
piero rozwój spo�eczeństwa przemys�owego i ekonomii kapitalistycznej, bazuj �acej na
relacjach rynkowych, przyczyni� sie� do upadku modelu podporz �adkowania, na rzecz
wzajemnego wyobcowania etyki i ekonomii. Obie te rzeczywistości zosta�y wzaje-
mnie zantagonizowane, przy czym nauki ekonomiczne czyni�y to na zasadzie rewin-
dykacji w�asnej autonomii, deprecjonuj �ac przy tym znaczenie wymiaru moralnego we
wszystkich sferach z�ycia publicznego. Gospodarka oparta na wiedzy, która winna sie�
charakteryzować harmoni �a pomie�dzy wymiarami materialnymi i niematerialnymi,
w tym takz�e duchowymi, w której najwaz�niejszym dobrem jest osoba ludzka, która
w końcu za swój fundament uwaz�a konkurencyjność, innowacyjność czy nowe formy
kapita�u spo�eczno-kulturowe, moz�e – wed�ug Autora – otworzyć nowy rozdzia� wza-
jemnej relacji mie�dzy gospodark �a a moralności �a.

Uwaz�na lektura publikacji rodzi takz�e kilka pytań, a niekiedy takz�e i w �atpliwości.
Pierwsza z nich dotyczy toz�samości teologicznomoralnej rozprawy. Chociaz� niezwy-
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kle waz�ne jest podje�te w studium uje�cie tematu o charakterze niejako interdyscyp-
linarnym, a wie�c uje�cie zarówno aspektu ekonomicznego, jak i teologicznego, to
jednak moz�na mówić o pewnym niedosycie. O ile określony punkt wyjścia i przyje�ta
metoda dość zadowalaj �aco ukazuj �a ekonomiczny aspekt podje�tego tematu, to wydaje
sie� z�e nie jest to do końca wystarczaj �ace dla pog�e�bionej perspektywy teologicznej
(teologicznomoralnej), która si� �a rzeczy winna stać sie� dominuj �ac �a i na któr �a po-
wo�uje sie� Autor.

Ograniczoność tejz�e perspektywy widoczna jest na kilku p�aszczyznach. Po pierw-
sze, nie zosta�y jasno wyeksponowane kryteria dokonanej oceny moralnej gospodarki
opartej na wiedzy. Uwyraźnieniu perspektywy teologicznomoralnej s�uz�y�oby takz�e
jasne wy�oz�enie we wprowadzeniu do publikacji metod badawczych. Za�oz�enia meto-
dologiczne zosta�y przedstawione dopiero w rozdziale empirycznym, ale nie dotycz �a
one ca�ości pracy, lecz jedynie przeprowadzonych badań ankietowych.

Nalez�y pamie�tać, z�e tak waz�ny dla rozwoju nauki dialog mie�dzy róz�nymi dyscyp-
linami nie polega jedynie na opisowym przedstawieniu specyfiki, rozwoju oraz osi �ag-
nie�ć jednej dyscypliny przez reprezentanta drugiej, ale przede wszystkim na próbie
oceny jednej dyscypliny w świetle za�oz�eń aksjologicznych oraz metodologicznych
drugiej. Sytuacja taka ma miejsce w ksi �az�ce ks. Kietlińskiego, takie by�y jej
postawione i – podkreślimy raz jeszcze – zrealizowane cele badawcze i hipotezy. Co
najwyz�ej w sposób ma�o klarowny i nieprecyzyjny w strukturze pracy pokazano owe
za�oz�enia aksjologiczne i metodologiczne katolickiej etyki gospodarczej.

Recenzent ma świadomość tego, z�e Autor pisa� swoj �a rozprawe� maj �ac na uwadze
przysz�y kr �ag czytelników zarówno z grona moralistów i etyków, jak i przedstawi-
cieli nauk ekonomicznych. Narzuci�o to konieczność zawarcia w publikacji niektó-
rych informacji maj �acych charakter podre�cznikowy, które w tego typu monografiach
nie maj �a uzasadnienia. W aspekcie teologicznomoralnym moz�na wskazać tu niepo-
trzebny paragraf o istocie moralności, zbyt krótki, aby ukazać w pe�ni jej istote�
(s. 107-109). Zreszt �a, nie podano tez� jasnego uzasadnienia tego paragrafu.
Analogicznie w rozprawie zawarto takz�e inne bardzo elementarne informacje nie do
końca wpisane w tematyke� publikacji, np. dotycz �ace chrześcijańskiej wizji pracy
ludzkiej, s�usznej zap�aty. Jak juz� wspomniano, mog �a mieć one wymiar odkrywczy
dla odbiorców nie znaj �acych za�oz�eń i dorobku katolickiej myśli spo�ecznej. Dla
moralisty czy etyka spo�ecznego o wiele ciekawsza by�aby odpowiedź na pytanie, co
zmienia w tych kwestiach gospodarka oparta na wiedzy?

Na zakończenie omówienia publikacji trzeba jeszcze raz podkreślić donios�ość
i rozleg�ość (wieloaspektowość) podje�tego tematu. Ta wieloaspektowość sprawia, z�e
Autorowi rozprawy przysz�o zmierzyć sie� z wieloma trudnymi problemami natury
merytorycznej i metodologicznej. Trzeba takz�e wspomnieć, z�e poruszone w recenzji
uwagi wpisuj �a sie� w jeden z aspektów toczonej dzisiaj szerszej dyskusji wokó�
toz�samości teologii moralnej jako dyscypliny naukowej i wśród samych teologów
moralistów nie ma pe�nej zgody na temat sposobu wykorzystania danych nauk szcze-
gó�owych. Autor niniejszej recenzji opowiada sie� za wykorzystaniem tych róz�norod-
nych danych nauk szczegó�owych, co oznacza konieczność interpretacji tych danych
w świetle antropologii najpierw filozoficznej, a potem teologicznej. Fakt, z�e ks.
Kietliński nie uwzgle�dnia tego typu syntezy, lecz – wychodz �ac z danych ekonomicz-
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nych czy ukazuj �ac historie� doktryn gospodarczych – wyprowadza z nich niejako
wprost pewne interpretacje typu teologicznego oznacza, z�e inaczej widzi te� per-
spektywe� teologicznomoraln �a. Wydaje sie�, z�e jest to kwestia do dalszej dyskusji
i to w szerszym gronie polskich teologów moralistów, co nie oznacza w z�adnej
mierze kwestionowania potrzeby odwo�ania sie� do danych z zakresu róz�nych nauk
szczegó�owych w refleksji teologicznomoralnej.

Jerzy Gocko SDB
Katedra Teologii Moralnej Spo�ecznej KUL

Ks. Stanis�aw S k o b e l. Humanistyczny wymiar teologii moralnej.
Francuska próba odnowy teologii moralnej po Soborze Watykańskim II
salezjańskiego teologa Xaviera Thévenota. �ódź: Instytut Teologiczny
2010 ss. 269.

Publikacja ks. Stanis�awa Skobla, profesora teologii moralnej na Uniwersytecie
Kardyna�a Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pt. Humanistyczny wymiar teologii
moralnej. Francuska próba odnowy teologii moralnej po Soborze Watykańskim II
salezjańskiego teologa Xaviera Thévenota jest monografi �a prezentuj �ac �a uje�cie
moralności jednego z najwaz�niejszych francuskich teologów moralistów doby recepcji
Soboru Watykańskiego II – Xaviera Thévenota. Zosta�a ona umiejscowiona na tle
szerokiego kontekstu kulturowo-spo�eczno-teologicznego, wyznaczonego z jednej
strony przez charakteryzuj �ace wspó�czesn �a epoke� fenomeny, takie jak kryzys mo-
ralny, sekularyzm czy indyferentyzm religijny, z drugiej zaś przez „wydarzenie
soborowe” i towarzysz �ac �a mu odnowe� nie tylko katolickiej teologii moralnej ostat-
niego pó�wiecza, ale w�aściwie ca�ej teologii, a w szerszym wymiarze takz�e z�ycia
i pos�annictwa Kościo�a.

Sk�adaj �aca sie� z pie�ciu rozdzia�ów ksi �az�ka zosta�a poprzedzona wste�pem, który
ukierunkowuje na tematyke� podje�t �a w monografii, zarysowuje jej kontekst (pog�e�-
biony naste�pnie w rozdziale I), prezentuje biografie� naukow �a Xaviera Thévenota,
charakteryzuje pokrótce jego dorobek pisarski i dzia�alność naukow �a, uzasadnia
motywy wyboru tematu, w sposób przekonywuj �acy określa źród�a i cele badawcze
studium oraz szeroko prezentuje jego strukture�.

Rozdzia� I, wyraźnie wprowadzaj �acy do g�ównej tematyki badań, sta� sie� dla
Autora okazj �a do nakreślenia szerokiego kontekstu, z którego wyrasta myśl teolo-
gicznomoralna Thévenota (s. 17-52). Jest on niew �atpliwie zdeterminowany przez
wielowymiarowy w swym kszta�cie kryzys; kryzys kulturowy, moralny, religijny.
Róz�ne s �a jego przyczyny i przejawy, co pokazuje Autor w interesuj �acej analizie,
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w której odwo�uje sie� g�ównie, choć nie tylko, do francuskiej literatury przedmiotu.
Teologicznym wymiarem kontekstu, w którym osadzony jest dorobek Thévenota, jest
stan katolickiej przedsoborowej teologii moralnej i postulat jej odnowy, do której
wezwa� Sobór Watykański II. Francuski teolog moralista stanie sie� w okresie recepcji
nauczania soborowego jej jednym z g�ównych protagonistów we Francji.

Naukowa refleksja nad podstawowymi źród�ami koncepcji teologii moralnej Thé-
venota sta�y sie� przedmiotem rozdzia�u II (s. 53-70). Uprzedzaj �ac szczegó�ow �a ocene�
merytoryczn �a publikacji i range� podje�tego tematu, warto juz� w tym miejscu podkreś-
lić, z�e juz� sama analiza źróde� myśli Thévenota, nawet bez szerszej znajomości
za�oz�eń jego koncepcji, pokazuje z jakiego formatu teologiem przysz�o sie� zmierzyć
ks. Skoblowi. Zakorzenienie koncepcji francuskiego salezjanina jest wielop�asz-
czyznowe i wielk �a zas�ug �a Autora jest uchwycenie spośród wielu faktorów tych naj-
waz�niejszych i pokazanie, dlaczego i w jaki sposób sta�y sie� one wezwaniem i ukie-
runkowaniem dla myśli Thévenota.

Merytoryczn �a zawartość koncepcji teologii moralnej francuskiego moralisty przed-
stawiaj �a dwa kolejne rozdzia�y ksi �az�ki. Centralne miejsce w strukturze zajmuje
rozdzia� III (s. 71-136). Tytu� rozdzia�u „Teologia moralna o ludzkiej twarzy”
nawi �azuje do g�ównego rysu uje�cia Thévenota: humanistycznego wymiaru jego pro-
jektu teologii moralnej. Dok�adna analiza prezentacji jego dorobku upowaz�nia do
stwierdzenia, z�e choć swoj �a koncepcj �a Thévenot dobrze wpisuje sie� w szeroki nurt
soborowej odnowy katolickiej teologii moralnej, gdyz� zawarte w niej s �a charakte-
rystyczne dla tej odnowy rysy i poruszane kwestie (np. zagadnienie specyfiki teologii
moralnej, jej metody i eklezjalny wymiar), to jednak zawiera ona wiele uje�ć nowa-
torskich i specyficznych dla francuskiego teologa. I w recenzowanej publikacji
wybrzmia�y one dobrze.

Oczywiście ostateczny kszta�t uje�cia Thévenota zalez�y, na co wskazuje sam tytu�
ksi �az�ki, od wizji cz�owieka, która wy�ania sie� z jego naukowego dorobku, a takz�e
od miejsca i znaczenia, jakie przypisuje on w swoim wyk�adzie teologii moralnej
antropologii. Kwestie te, choć w pewnym zakresie, pojawi�y sie� juz� w rozdziale III,
w pe�ni wybrzmia�y dopiero w naste�pnej cze�ści (s. 137-173). Antropologia Thévenota
jest niew �atpliwie antropologi �a teologiczn �a, w znacz �acy sposób jednak pog�e�bion �a
przez wspó�czesn �a myśl filozoficzn �a i nauki humanistyczne oraz osi �agnie�cia psycho-
logii i psychoanalizy. Niema�e znaczenie ma takz�e osobiste doświadczenie francu-
skiego moralisty: doświadczenie cierpienia zwi �azane z d�ugotrwa� �a i, jak sie� okaza�o,
śmierteln �a chorob �a.

Przedmiotem rozwaz�ań kolejnego rozdzia�u jest zwi �azek teologii moralnej z teo-
logi �a duchowości. Rozwaz�ania na ten temat s �a waz�n �a spuścizn �a duchow �a salezjań-
skiego teologa, powsta� �a pod koniec jego z�ycia. S �a one takz�e świadectwem duchowej
dojrza�ości, do której doprowadzi�o wspomniane juz� doświadczenie choroby i cier-
pienia. Rozwaz�ania w tej cze�ści dysertacji koncentruj �a sie� na dwu p�aszczyznach:
z jednej strony na pokazaniu, z�e dla Thévenota duchowość jest praktyk �a teologii
moralnej, co odpowiada wspó�czesnym próbom interpretacji relacji mie�dzy obiema
dyscyplinami teologicznymi, w których z�ycie moralne staje sie� kluczem do osi �ag-
nie�cia doskona�ości chrześcijańskiej; z drugiej zaś na prezentacji znaczenia ludzkiego
cierpienia w strukturze duchowości chrześcijańskiej. Te� cze�ść rozwaz�ań nad spuś-
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cizn �a Thévenota Autor opatrzy� wymownym tytu�em: „Humanizować i ewangelizować
ludzkie cierpienie”.

Końcowa cze�ść monografii, a wie�c ostatni paragraf rozdzia�u V (s. 198-207) oraz
krótkie zakończenie (s. 209-214), ma charakter wieńcz �acych ca�ość rozwaz�ań syntez.
Pierwszy wspomniany fragment dysertacji stanowi refleksje� na temat najwaz�niejszych
misteriów chrześcijańskich, be�d �acych g�ównymi tajemnicami chrześcijańskiej wiary,
a które staj �a sie� dla chrześcijanina miejscem rozeznania powo�ania i woli Boz�ej.
Autor dokona� analizy tajemnicy stworzenia, wcielenia, krzyz�a Jezusowego i Zes�a-
nia Ducha Świe�tego pod k �atem wyp�ywaj �acych zeń wyzwań moralnych. Z kolei za-
kończenie jest prób �a ca�ościowego spojrzenia na koncepcje� teologii moralnej Xaviera
Thévenota. Zawiera ono najwaz�niejsze jej wyznaczniki, zwraca uwage� na oryginalne
momenty oraz zawiera próbe� ukazania jego znaczenia w odnowie francuskiej teologii
moralnej. Ca�ość zamyka bibliografia oraz spis treści wraz ze streszczeniem w je�zyku
francuskim.

Juz� powyz�sza ogólna prezentacja zawartości recenzowanej publikacji pokaza�a jej
wystarczaj �ace walory, które winny zache�cić potencjalnych czytelników do jej uwaz�-
nego przestudiowania. Przekonanie to zostanie wzmocnione, gdy spojrzy sie� na ksi �az�-
ke� w aspekcie merytorycznym, a wie�c przez pryzmat wielkiego bogactwa refleksji
samego X. Thévenota, którego doskona�ym interpretatorem jest ks. Skobel. Dorobek
naukowy francuskiego moralisty liczy 15 ksi �az�ek autorskich, nie wymieniaj �ac innych
przyczynków. By� on jednym z prekursorów nowoczesnego uprawiania teologii mo-
ralnej, otwartej na dialog z innymi dyscyplinami, w tym zw�aszcza z psychologi �a
i psychoanaliz �a. By� takz�e niew �atpliwie jedn �a z wielkich postaci posoborowej odno-
wy teologii moralnej we Francji, którego teologia by�a w s�uz�bie Kościo�a i cz�owie-
ka. Poszukiwa� na róz�ne sposoby dróg wiod �acych do najlepszego zrozumienia prze-
s�ania moralnego Kościo�a i dok�ada� starań, aby potrafi�o ono skutecznie odpowiadać
na dylematy moralne wspó�czesnego cz�owieka.

W prezentacji dorobku Thévenota Autor zachowuje wierność i obiektywność, co
nie zawsze jest �atwe, zw�aszcza przy osobistym doświadczeniu spotkania i niejakiej
fascynacji badan �a osob �a. A postać francuskiego salezjanina jawi sie� jako niezwyk�a
i ponadprzecie�tna, zw�aszcza na tle doświadczeń Kościo�a i losów teologii we Francji
w II po�. XX wieku. Ks. Skobel w ocenie nauczania teologicznomoralnego Thévenota
nie zadowala sie� stwierdzeniami typu ogólnego i zawsze dochodzi do sedna sprawy,
szukaj �ac przy tym g�e�bszych źróde� czy inspiracji g�oszonych przez niego pogl �adów.
Za oryginalny i trafny nalez�y uznać takz�e klucz interpretacyjny ca�ości teologicz-
nomoralnego wyk�adu Thévenota. By�a to rzeczywiście teologia moralna „o ludzkiej
twarzy” i ta „twarz” w pe�ni wybrzmia�a w recenzowanej publikacji.

Za interesuj �ace i wartościowe nalez�y uznać rozwaz�ania wprowadzaj �ace w g�ówny
nurt badań, a wie�c refleksje� na temat kontekstu myśli moralnej Thévenota i źróde�
koncepcji jego teologii moralnej. Si� �a rzeczy prezentacja ta nie wyczerpuje wszyst-
kich kwestii, ale tez� nie taka by�a jej rola. Mia�a ona jedynie ukazać najwaz�niejsze
fenomeny, które z jednej strony mia�y wp�yw na problematyke� i charakter badań
Thévenota, z drugiej zaś skonfrontowanie ich z dorobkiem francuskiego moralisty
pokazuje, jak otwartym by� on na znaki czasu i wyzwania wspó�czesności. Wspo-
mniane dwa pierwsze rozdzia�y sta�y sie� dla ks. Skobla okazj �a do udanej prezentacji
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odnowy francuskiej teologii moralnej po Soborze Watykańskim II. Niew �atpliwie
musia�a sie� ona zmierzyć z wie�kszości �a problemów, które pojawi�y sie� w innych
obszarach je�zykowych, ale dzieje Francji i sytuacja Kościo�a sprawi�y, z�e posiada
ona – co dobrze pokazano w ksi �az�ce – w�asn �a specyfike�.

Nalez�y zaznaczyć, z�e recenzowana ksi �az�ka zosta�a napisana dobrym je�zykiem,
poprawnym stylistycznie i pozwalaj �acym na klarowne przedstawienie pogl �adów.
Drobne niejasności nalez� �a naprawde� do rzadkości. Na koniec warto podkreślić, z�e
swoj �a publikacj �a ks. Skobel niejako wype�nia pewn �a luke� w panoramie soborowej
odnowy teologii moralnej w Polsce, bowiem koncepcja teologii moralnej X. Théve-
nota jest w naszym kraju niewiele lub wcale nieznana. A szkoda, bowiem, jak sam
Autor zauwaz�a w ostatnim paragrafie wste�pu do publikacji: „Oryginalność teologii
moralnej X. Thévenota zas�uguje na jej popularyzuje�. By� on niew �atpliwie jednym
z tych teologów francuskich, którzy najbardziej zaznaczyli swoj �a obecność na gruncie
reformy teologicznej po Soborze Watykańskim II. Równiez� jego wyj �atkowo przej-
rzyste świadectwo z�ycia chrześcijańskiego ma szanse� stać sie� punktem odniesienia
do poszukiwań teologicznych takz�e poza terenem Francji. Wobec dzisiejszych wy-
zwań dla teologii moralnej na naszym terenie warto poznawać i zg�e�biać podejmo-
wane wysi�ki i dokonania przedstawicieli innych kościo�ów lokalnych” (s. 16).

Jerzy Gocko SDB
Katedra Teologii Moralnej Spo�ecznej KUL

Ks. Tadeusz Z a d y k o w i c z. „Sequela Christi et imitatio
hominis”. Paradygmat naśladowania we wspó�czesnej refleksji teolo-
gicznomoralnej – źród�a i perspektywy. Lublin: Wydawnictwo KUL
2011 ss. 529.

Poszukiwania metodologiczne wzbogacaj �a kaz�d �a dyscypline� naukow �a o kolejn �a
próbe� zestawienia danych i ukazania zasad ich klasyfikacji. Nie bez znaczenia jest
tez� fakt określenia źróde� i celu danej nauki oraz wskazanie na jej zasady her-
meneutyczne w opisywaniu i wyjaśnianiu rzeczywistości. Dla teologii moralnej
jednym z g�ównych przedsie�wzie�ć podejmowanych w ramach określania jej toz�samo-
ści sta�o sie� poszukiwanie idei wiod �acej, która spe�nia funkcje� zasady porz �adkuj �acej
materia� i określaj �acej sposób ujmowania treści teologicznomoralnych. Bardziej
istotne jednak jest poszukiwanie takiego uje�cia wywodów moralistów, by prezento-
wa�y one spójny obraz z�ycia chrześcijańskiego i ukazywa�y źród�o inspiracji do z�ycia
moralności �a ewangeliczn �a.
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W historii teologii moralnej wyróz�nia sie� wiele idei wiod �acych, które w mniej-
szym lub wie�kszym stopniu określa�y sposób patrzenia teologów moralistów na z�ycie
chrześcijanina. Jedne z tych idei, maj �ace charakter cz �astkowy, s �a aktualne do dziś,
inne sta�y sie� przebrzmia�e i ust �api�y miejsca nowszym uje�ciom. Szczególn �a role�
odgrywa idea naśladowania, która jest zakorzeniona w Biblii i by�a popularna
w róz�nych okresach dziejów teologii, a w okresie posoborowym zosta�a zast �apiona
przez idee� powo�ania. Stwierdzenia zawarte w encyklice Veritatis splendor Jana
Paw�a II zainspirowa�y ks. Zadykowicza do przyjrzenia sie� idei naśladowania
w kluczu refleksji nad paradygmatycznym znaczeniem określonych idei, które maj �a
charakter zasad określaj �acych procesy przemian kulturowych.

Na pocz �atku trzeba zaznaczyć, z�e ks. Zadykowicz nie opowiada sie� za ide �a naśla-
dowania jako jedyn �a, która moz�e wyeliminować idee dot �ad istniej �ace, zw�aszcza do-
minuj �ac �a po Soborze idee� powo�ania. Stwierdza tylko niewystarczalność dotychczaso-
wych uje�ć i proponuje powrót do korzystania z idei naśladowania, która obok swoich
wielkich zalet, niesie tez� pewne niebezpieczeństwa. Ca�a narracja ksi �az�ki skupia sie�
wokó� przemian w rozumieniu tej idei i wskazania potrzeby powrotu do niej w no-
wym kontekście i z wykorzystaniem dokonań nauk szczegó�owych.

W rozdziale pierwszym ks. Zadykowicz ukaza� źród�a idei naśladowania. Sama
rzeczywistość mimesis sie�ga czasów antycznych; przejawia�a sie� ona zarówno
w kulturze greckiej, jak i w świecie cz�owieka Biblii. Kośció� podj �a� te� idee�
i rozwin �a� w oparciu o nauczanie Ojców ukazuj �acych nadrze�dn �a wzorczość Chrys-
tusa. Jednocześnie w ksi �az�ce zosta�o zawarte wskazanie na formy egzemplaryzmu
wspó�czesnego, które prowokuj �a do imitowania idoli i zak�adania fanklubów. Drugi
rozdzia� prezentuje szerok �a panorame� kryzysu paradygmatu naśladowania, który ma
swoje przyczyny filozoficzne i teologiczne oraz jest zakorzeniony w odkryciach nauk
szczegó�owych. Porzucenie twierdzenia o moz�liwości dotarcia do prawdy skutkuje
odrzuceniem autorytetów i uznaniem konieczności przyjmowania wzorca za coś opre-
sywnego. Zame�t terminologiczny w postmodernizmie wniós� uprzedzenie do kategorii
naśladowania, zawe�z�aj �ac j �a do imitacji i biernego poddania sie� odtwórczemu stylowi
z�ycia neguj �acemu wolność. Nowy egzemplaryzm winien zatem uwzgle�dniać twórcz �a
wolność cz�owieka i jednocześnie ukazywać jego ograniczenia w ramach natury ludz-
kiej i spo�eczności, w której przychodzi z�yć cz�owiekowi.

Dlatego waz�ne jest ukazanie antropologicznego fundamentu naśladowania, którym
jest określenie trynitarnego ujmowania rzeczywistości ludzkiego powo�ania do wiecz-
ności oraz przedstawienie osobowych uwarunkowań procesu mimetycznego, do które-
go przynalez� �a sfera poznania, wolności, uczuć oraz komunikacji i wymiaru spo�ecz-
nego ludzkiej egzystencji. W ukazywaniu wymiaru trynitarnego ks. Zadykowicz od-
niós� sie� do Osób Ojca, Syna i Ducha Świe�tego, podkreślaj �ac relacje� cz�owieka do
róz�nych wymiarów Trójcy ekonomicznej. Szczególnie cenne jest ukazanie nowego
uje�cia chrystocentryzmu, który nadaje idei naśladowania g�e�bi i zakorzenia j �a
w rzeczywistości Nowego Przymierza, które ujmuje j �a jako dar �aski, a nie tylko
legalistyczny wysi�ek cz�owieka. Waz�ne jest tez� przedstawienie uwarunkowań tem-
poralnych, które wyznaczaj �a swoisty kairos naszych czasów. Poszukuj �ac bliz�szego
sprecyzowania paradygmatu naśladowania, ks. Tadeusz podj �a� próbe� określenia jego
zawartości treściowej w postaci kilku regu� podstawowych, do których nalez� �a kate-
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goria ucznia, wiara religijna, mi�ość jako podstawa relacji do wzorca osobowego oraz
konieczność prawa jako obiektywizacji i konkretyzacji drogi naśladowcy.

Charakter teologicznej refleksji, sytuuj �acej temat naśladowania w kontekście wiary
chrześcijanina, ma rozdzia� pi �aty ukazuj �acy eklezjalno-sakramentalny wymiar pójścia
za Chrystusem i upodobnienia do cz�owieka. Chodzi o wskazanie na eklezjotwórczy
charakter naśladowania, które konstytuuje wspólnote� uczniów Chrystusa i � �aczy te�
wspólnote� w przylgnie�ciu do Mistrza. Zarazem Kośció� poprzez swoj �a sakramental-
ność nie tylko umoz�liwia doste�p do Chrystusa ludziom obecnie z�yj �acym na ziemi,
ale tez� zapewnia przestrzeń do rozwijania kultu, w którym wzorcem osobowym jest
zarówno Chrystus, jak i świe�ci, którzy osi �agne�li doskona�ość w mi�ości. Podkreślanie
chrystocentrycznego wymiaru naśladowania nie moz�e pomijać wymiaru pneumatolo-
gicznego, który ujawnia sie� w obdarowaniu charyzmatem realizowanym b �adź to
w świecie, b �adź w klasztorze czy na plebanii. Podejmuj �ac prezentacje� róz�nych
„stanów Kościo�a” ks. Zadykowicz wskazuje ich komplementarność w ukazywaniu
światu Chrystusa jako drogi zbawienia.

Pos�uguj �ac sie� Kuhnowsk �a metod �a ods�aniania roli paradygmatu oraz jego prze-
mian, Autor rozprawy skutecznie usi�uje wykazać, z�e przyje�te przez Kuhna za�oz�enia
nie do końca sie� spe�niaj �a w przypadku teologii moralnej, gdzie odrzucany i za-
ste�powany paradygmat okazuje sie� mimo wszystko trwa�ym dziedzictwem refleksji
teologicznomoralnej i pomimo jego dezawuowania oraz ujawniaj �acego sie� zame�tu
terminologicznego naśladowanie Chrystusa powraca jako aktualna propozycja ujmo-
wania z�ycia moralnego cz�owieka. Rozdzia� szósty, maj �acy w istocie charakter
rozbudowanego zakończenia, zbiera wnioski dotychczasowych rozwaz�ań i zawiera
konstatacje�, z�e nie wystarczy tylko jedna idea wiod �aca, ale potrzebnych jest kilka
idei, które winny sie� wzajemnie uzupe�niać. W celu skonstruowania nowej teologii
moralnej uwzgle�dniaj �acej dokonania wspó�czesnych nauk humanistycznych i teolo-
gicznych trzeba zastosować kryteria odnowy soborowej i odnowić teologie� moraln �a
przez jej ubiblijnienie pozwalaj �ace na ukazanie wznios�ości powo�ania chrześcijanina
w Chrystusie. Nie wyklucza to unaukowienia teologii, która winna być racjonalnym
dyskursem prowadzonym z cz�owiekiem z�yj �acym we wspó�czesnym świecie. Ukaza-
nie naśladowania jako wolnej relacji podmiotu do osobowego wzorca zapewnia inte-
gralny rozwój osoby i pozwala na wykorzystanie pedagogicznego znaczenia egzem-
plaryzmu. Konieczne jest jednak pos�ugiwanie sie� pe�n �a antropologi �a, w ramach
której kategoria naśladowania ukazuje sie� jako rzeczywistość religijna, integralna,
ograniczona, powszechna i komplementarna.

Ks. Zadykowicz prezentuje treści swej rozprawy w sposób pog�e�biony teologicz-
nie i filozoficznie, zarazem jednak jest świadomy praktyczności swoich refleksji
i wskazuje na moz�liwość ich zastosowania w wyk�adzie teologii moralnej. Wywody
Autora s �a przemyślane i wywaz�one, poszczególne wypowiedzi s �a uzasadnione i lo-
giczne. Ujawnia sie� g�e�boka m �adrość lubelskiego Teologa, który podj �a� sie� bardzo
ambitnego zadania. O tej m �adrości świadcz �a nie tylko liczne przypisy informuj �ace
o szerokiej erudycji ks. Tadeusza, ale przede wszystkim sam sposób narracji,
w której mnóstwo argumentów i elementów, zaczerpnie�tych z wielu źróde�, zosta�o
u�oz�onych w spójnym schemacie, w którym na pierwszy plan wybija sie� spokojna
relacja treści stanowi �acych intelektualn �a w�asność ks. Zadykowicza. Autor rozprawy



256 RECENZJE

nie le�ka sie� wypowiadać kwestii, które s �a jego osobistym przekonaniem i zarazem
okazuj �a sie� istotnym wk�adem w rozwój metodologii teologicznomoralnej.

Ksi �az�ka, mimo swej znacz �acej obje�tości, nie wydaje sie� przegadana i referuje
poszczególne zagadnienia w sposób przemyślany. Wyrazem tego s �a wste�py do kaz�de-
go rozdzia�u i zapowiedzi treści zawarte w podsumowaniu kaz�dej jednostki tema-
tycznej. Zdarzaj �ace sie� powracanie do pewnych stwierdzeń jest usprawiedliwione
konieczności �a ujmowania ich w innym kontekście, ale niekiedy ujawnia przesadn �a
tendencje� Autora do jednoznacznego wyeksplikowania swoich twierdzeń. Poszczegól-
ne cze�ści studium s �a roz� �aczne i maj �a swoje uzasadnienie w strukturze pracy.
Bibliografia rozprawy jest imponuj �aca pod wzgle�dem zakresowym i jakościowym.
Autor odnosi sie� do wielu autorów z Polski i Niemiec oraz korzysta z literatury
angielskiej. Widać wielk �a erudycje� ks. Tadeusza i zarazem jego skromność w nie-
narzucaniu swego zdania, które wyraz�a dobitnie, acz nie zapomina, z�e jest to tylko
jedna z wielu propozycji rozwijania teologii moralnej.

Autor ma dobry i komunikatywny je�zyk, który sprawia, z�e mimo kondensacji tre-
ści prace� czyta sie� lekko i przyjemnie. Jest ona bardzo instruktywna i zawiera
kopalnie� wiedzy, która nie powoduje jednak nat�oku informacji, gdyz� wywody s �a
powi �azane w spójny schemat wokó� paradygmatu naśladowania. Praca, obok solidnej
narracji historycznej i kontekstowej, jasno przedstawia teze� Autora, któr �a stanowi
stwierdzenie, z�e idea naśladowania, choć nie moz�e być jedyn �a ide �a wiod �ac �a w ujmo-
waniu schematu treści teologicznomoralnych, to jednak jest nieodzown �a kategori �a
w interpretowaniu ludzkiej egzystencji jako pod �az�ania drog �a zbawienia za Chrystu-
sem i w Chrystusie oraz w Duchu Świe�tym do Ojca.

Warto polecić ksi �az�ke� ks. Tadeusza Zadykowicza nie tylko samym teologom mo-
ralistom, ale tez� wszystkim chrześcijanom zainteresowanym wspó�czesnym ujmowa-
niem zagadnień etycznych. Pozycja ta oferuje polskiemu czytelnikowi nowy zakres
wiedzy i inspiruje do nowych przemyśleń. Moz�e stać sie� punktem wyjścia w refleksji
nad je�zykiem uz�ywanym w ramach nowej ewangelizacji.

Andrzej Derdziuk OFMCap
Instytut Teologii Moralnej KUL




