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Wstęp –   
etos jako przestrzeń otwartego zadomowienia

Każdy człowiek, świadomie czy mniej świadomie, żyje i działa w okre-
ślonej przestrzeni wartości, norm i powinności, które mają różny charakter: 
społeczny kulturowy, ekonomiczny, prawny, obyczajowy, etyczny itd. W tym 
bogactwie wartości, norm i powinności, wymiar etyczny odgrywa podstawo-
wą rolę, gdyż on w zdecydowanej mierze odpowiada za tworzenie się i kształ-
towanie ludzkiego etosu. Ethos oznacza między innymi przestrzeń osadzenia, 
zakorzenienia, zadomowienia, przyzwyczajenia, miejsce, w którym człowiek 
czuje się swojsko, bezpiecznie i „u siebie”. Człowiek tworzy swój etos po-
przez komunikację wartości. Każda przestrzeń komunikacji jest jednocześnie 
przestrzenią ludzkiego etosu. Chodzi więc o to, by była ona taką, żeby się 
w niej człowiek „czuł u siebie”, to znaczy otwierał się na innych, komuni-
kował pozytywne wartości. Etos obcy człowiekowi będzie wyzwalał u niego 
mechanizmy obronne, będzie zamykał człowieka na innych i na świat warto-
ści, będzie go pogrążał w świecie obcym, wrogim i podejrzliwym. Te zjawiska 
są szczególnie widoczne w relacjach społecznych ukazywanych medialnie. 
Dlatego nie może dziwić fakt, że skuteczna praktyka działania i współdziała-
nia dla dobra wspólnego używa wielu środków, aby dostarczyć człowiekowi 
„wrażenia” takiej bliskości, swojskości. Jednym z głównych zadań struktur 
zarządzających dobrem wspólnym, niezależnie od innych funkcji i celów, ja-
kimi się kierują, powinno być tworzenie atmosfery uczestniczenia poprzez 
„zadomowienie” się ludzi w zarządzanej społeczności. Taka tendencja byłaby 
ze wszech miar pozytywna, gdyby ten klimat „zadomowienia”, czyli inaczej, 
etos tej społeczności, był autentyczny, szanował godność człowieka, nie trak-
tował człowieka instrumentalnie, ale służył jego dobru.

Współczesny świat jest w dużej mierze kształtowany przez media i ko-
munikowany przez nie świat wartości, z którym człowiek się nieustannie 
konfrontuje. Każdy człowiek, uczestniczący w przestrzeni mediów, staje 
nieustannie w obliczu dokonywania wyborów wartości lub antywartości. 
Wynika to z faktu, że media nie są niczym innym, jak wielkim areopagiem 
wymiany dóbr i wielką przestrzenią komunikowania bardzo różnych warto-
ści. Przeważnie są to wartości preferowane w oparciu o dominujące w okre-
ślonym miejscu i czasie tendencje kulturowo-medialne i cywilizacyjne, np. 
komercjalizację, globalizację, ideologizację, umasowienie kultury, popula-
ryzację kultury itp. Konkretne wybory i działania człowieka, realizowane 
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w konkretnej przestrzeni komunikowanych medialnie wartości, nie tylko 
wpływają na aktualne wymiary samostanowienia, samopanowania i urze-
czywistniania się jego człowieczeństwa, ale i rzutują także na kształtowanie 
się jego postaw moralnych w przyszłości. Chodzi więc o to, aby wszystkie 
wybory i działania, były świadome i racjonalne, wolne i odpowiedzialne, 
żeby u ich podstaw znajdowała się zinterioryzowana prawda o wartościach 
i ich obiektywnym porządku. Takim wyborom winna służyć etyka mediów. 
W działaniach medialnych, tak jak w każdym ludzkim samostanowieniu, 
ważną rolę odgrywa interioryzacja prawdy o wartościach i ich porządku, któ-
ra z etycznego punktu widzenia wpisuje się właśnie w kształtowanie ludz-
kich postaw, stanowiąc wewnętrzną motywację i podstawę wartościowania 
wyboru i działania. Odkrywanie prawdy o porządku wartości wiąże się z ra-
cjonalnym wysiłkiem klasyfikowania wartości. Klasyfikacja jest wynikiem 
racjonalnego poznania i refleksji, a także wynika z doświadczeń moralnych 
utrwalonych egzystencjalnie w postawach i decyzjach sumienia. Medialne 
preferencje moralne, o tyle mogą w decydujący sposób wpływać negatywnie 
na kształt hierarchii wartości w człowieku, o ile zrezygnuje on z własnego 
wysiłku poznawania prawdy o porządku moralnym i podda się bezwolnie 
czynnikom, utrwalającym w jego doświadczeniach egzystencjalnych wzorce 
fałszywych i negatywnych postaw moralnych.

Prezentowana publikacja jest próbą pokazania niektórych obszarów ko-
munikowania ludzkiego etosu. Etos ludzki jest bowiem niejako „wcielony” 
w osobę, wyraża się poprzez jej czyny i postawy. Osoba nie tylko komunikuje 
wartości przez swoje działania, ale sama staje się medium komunikującym 
dobro lub zło. To właśnie osoba dociera do świata ludzkich idei i wartości, 
do świata zmysłów, psychiki i wewnętrznego świata ducha, to osoba dotyka 
wolności i odpowiedzialności. A więc tylko osoby komunikują i przekazują 
wartości moralne i tylko one są za nie odpowiedzialne. Jeśli przyglądniemy 
się przestrzeni wartości w kulturze medialnej, możemy tam odnaleźć trzy ka-
tegorie wartości. Pierwszą stanowią wartości hedonistyczne, takie jak: zaba-
wa, wygoda, konsumpcja i związana z nimi przyjemność. Drugą grupę sta-
nowią wartości witalne: zdrowie, uroda, atrakcyjny wygląd, młodość. Trzecią 
zaś grupę tworzą wartości moralno-ekonomiczne, takie jak: pieniądz, praca, 
oszczędność i związany z nimi sukces. Łatwo jest więc zauważyć, że wartości 
te nie wyczerpują bynajmniej najważniejszych wartości duchowych i pozy-
tywnych postaw moralnych. Nie chodzi jednak tylko o poszerzanie zakresu 
i kategorii wartości o takie, które będą doskonalić człowieka w jego godności 
i człowieczeństwie, ale − z punktu widzenia etyki mediów − chodzi również 
i przede wszystkim o to, aby wszystkie wartości obecne w przestrzeni me-
diów miały swoje osobowe zakorzenienie, bo tylko wtedy wszystkie one, od-
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niesione i zweryfikowane w wartości i godności człowieka, będą kształtować 
pozytywne postawy moralne i służyć dobru jednostek i wspólnoty.

Z perspektywy personalistycznej osoba ludzka jest wartością samą w so-
bie. Z tej racji jest również źródłem i fundamentem etosu i wypływających 
z niego wszelkich powinności społeczno-moralnych. Przyczyną normatyw-
nego charakteru osoby jest jej godność, dostojeństwo, jej wielkość i szcze-
gólna pozycja człowieka w świecie. Posiadana godność, stanowiąca źródło 
powinności, również generuje powinność, szacunku dla osoby, jej ochrony 
i promocji. Ze względu na swoją godność człowiek jako osoba ludzka, winien 
być zasadą, podmiotem i celem wszystkich relacji oraz struktur społecznych. 
Praktyka życia społecznego pokazuje czasem, iż to kryterium osoby ludzkiej 
bywa zarzucane lub lekceważone. Tym bardziej zatem istnieje potrzeba i ko-
nieczność przywrócenia jego fundamentalnego znaczenia, nie tylko w sferze 
funkcjonalności życia społecznego, ale również, a może przede wszystkim 
w kształtowaniu fundamentów relacji społecznych, od których funkcjonal-
ność struktur społecznych w dużej mierze zależy. Człowiek, będący central-
nym elementem przestrzeni społecznej, jest w stanie przezwyciężyć wszel-
kiego rodzaju problemy, które się w niej rodzą, o ile przyjmie fundament 
godności osoby jako podstawowe kryterium wartościowania etycznego.

Moje analizy mają na celu pokazanie niektórych obszarów komunikowania 
ludzkiego etosu w przestrzeni społecznej. Po pierwsze, chcę pokazać niektóre 
dylematy etyczne dotyczące dialogu, zaufania, pracy, wspólnoty czy wyklucze-
nia społecznego, w świetle wartości (I. Dylematy etyczne w świetle wartości). 
Następnie ukażę wartość ludzkich relacji, m.in. rodzinnych, wspólnotowych, 
społecznych, wartości wychowania i kultury, w których każdy człowiek może 
i powinien odnaleźć swoją własną drogę realizacji siebie i swoich wspólnot 
w świetle nadziei, racjonalności i roztropności życiowej (II. Wartość ludzkich 
relacji). W trzeciej części (III. Życie jest wartością) staram się pokazać wybra-
ne obszary dyskursu o wartości ludzkiego życia z perspektywy jego wartości. 
W szczególności podejmuję analitycznie problematykę etycznego wymiaru in 
vitro w kontekście naprotechnologii, aksjologicznego oblicza trzeciego wieku, 
zagadnienia starości i jej potrzeb opiekuńczych w perspektywie antropologicz-
no-etycznej oraz dyskusji o eutanazji. Po czwarte, będę się starał pokazać waż-
ny problem etyczności badań naukowych, problem zadań misyjnych uniwer-
sytetu, a także pokażę badawczo niektóre aspekty sporu o walor poznawczy 
teorii naukowych, dialog Kościoła z nauką z perspektywy powinności służbie 
prawdzie, oraz miejsce etyki mediów jako integralnej części nauk o komunika-
cji społecznej i mediach. (IV. Etyczność w nauce). Na koniec ukażę różne od-
słony dialogów Jana Pawła II z człowiekiem. (V. Dialogi Jana Pawła II z czło-
wiekiem). Tematyką moich analityczno-syntetycznych analiz będzie aktualność 
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przesłania Jana Pawła II o cywilizacji miłości, zagadnienie prawdy w blasku 
myśli i działań Jana Pawła II, osoba św. Jana Pawła II jako autorytetu młodych 
ludzi, oraz na koniec próbuję odkrywać wartość Europy ducha w duchu świa-
dectwa życia i nauczania Jana Pawła II.

Diagnoza badawcza tych sytuacji wpisuje się także we współczesną dysku-
sję o etosie ludzi początku XXI wieku. Moje analizy stanowią próbę uzasadnie-
nia etycznego postulatu, by media traktowały człowieka podmiotowo, szanując 
jego etos. Troska o człowieka jest podstawowym postulatem etyki mediów, któ-
ra ma na celu ochronę wartości i godności człowieka. Etyka mediów postuluje, 
gwarantuje i chroni prymat osoby w mediach, dlatego też moje analizy współ-
czesnych mediów prowadzone są z perspektywy etyki mediów o personali-
stycznej proweniencji. Uważam – co w trakcie tych analiz również postaram się 
częściowo uzasadnić – że taka personalistyczna perspektywa stanowi płaszczy-
znę dialogu różnych światopoglądów, tendencji filozoficzno-etycznych, orien-
tacji i tradycji kulturowych, różnych antropologii i religii, o wartości i godności 
człowieka we współczesnej mediosferze. Uważam bowiem, że ujęcie człowie-
ka jako osoby nie stanowi tylko pojęciowego określenia, ale daje rzeczywistą 
szansę uniwersalnego traktowania go jako niepodważalnej wartości ontycznej, 
stanowiącej podstawę ludzkiej godności, niezależnie od różnic w sposobie do-
chodzenia do fundamentów tej godności i jej racjonalnego uzasadnienia.

Przedstawione w publikacji analizy pokazują, że cywilizacja informa-
cyjno-medialna o charakterze globalnym stanowi dziś nowe wyzwanie dla 
moralności i dla etyki. Wydaje się, że w dobie postępującej globalizacji me-
dialnej ludzie potrzebują również spójnych, integralnych zasad etycznych, 
możliwych do zaakceptowania i urzeczywistniania przez wszystkich, nieza-
leżnie od dzielących ich różnic kulturowo-filozoficznych. Przyjęcie szacunku 
dla godności osoby jako podstawowej zasady etycznej oraz poszanowanie 
godności każdego człowieka jako podstawowej zasady życia społecznego 
stanowią czytelny znak racjonalności myślenia o człowieku oraz miarodaj-
ny wyznacznik jakości życia społecznego i wszelkich relacji społecznych. 
Urzeczywistnianie takiej wizji społeczeństwa, w którym te zasady będą re-
spektowane i realizowane, jest nie tylko postulatem odpowiedzialnej pragma-
tyki życia społecznego, ale celem rzetelnej wiedzy służącej dobru człowieka 
i społeczności. Wyrażam nadzieję, że temu celowi przysłużą się analizy ba-
dawcze zawarte w niniejszej publikacji.

Dziękując wszystkim Czytelnikom, którzy sięgną po tę książkę, mam 
nadzieję, że prezentowane w niej myśli pozwolą docenić znaczenie i wagę 
ludzkiego etosu we współczesnej przestrzeni medialnej, zainspirują do my-
ślenia nad jakością komunikowanego etosu i przyczynią się w jakiejś mierze 
do komunikowania wartości służących dobru człowieka i społeczności.
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Introduction –  
ethos as a space of open habituation

More or less consciously, each human being is living and acting in a spe-
cific space of values, norms and obligations, which are of different nature: 
social, cultural, economic, legal, customary, ethical etc. In this abundance of 
values, norms and obligations, the ethical dimension has the basic role, be-
cause it is largely responsible for creating and shaping human ethos. Ethos 
stands i.a. for the space of belonging, rooting, settlement, habituation and 
a place where people feel comfortable, as ease, safe and “at home”. People 
create their ethos by communicating values. Each communication space is at 
the same time a space of human ethos. It should therefore be of such quality 
that people can feel “at home” there, which entails being open to others and 
communicating positive values. An ethos foreign to a human being will re-
lease defence mechanisms, it makes you withdrawn from others and from the 
world of values, and thus pushes you into a foreign, hostile and suspicious 
world. These phenomena are particularly visible in social relations as present-
ed in the media. 

This publications is an attempt at showing some areas of communicating 
human ethos. Human ethos is in a way “inherent” in a human being, it is man-
ifested through actions and attitudes. A human being not only communicates 
values through their actions, but they also become the medium for communi-
cating the good or evil. It is a human person that reaches the world of human 
ideas and values, the world of senses, mentality and the inner world of spirit; 
it is the person that touches upon freedom and responsibility. Therefore, it is 
only a person that can communicate and share moral values and it is a person 
that is the sole factor responsible for these values. If we have a closer look at 
the domain of values in the media culture, we will find three categories of val-
ues. The first category includes hedonistic values, such as: fun, convenience, 
consumption and the related pleasure. The second category comprises vital 
values: health, beauty, attractive appearance, youth. The third group are moral 
and economic values, such as: money, work, thrift and the related success. 
It is easy to see that these values are by no means exhaustive in the light of 
the key spiritual values and positive moral attitudes. However, it is not only 
about expanding the scope and categories with such values that will improve 
a human being as regards dignity and humanity, but − from the perspective of 
media ethics − it is also, and primarily, about guaranteeing that all the values 
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present in the media have their personal reference and roots, because only 
then is it possible for all of them to be verified and referred directly to human 
dignity and value and only then will they shape moral attitudes and promote 
the wellbeing of individuals and the community.

My analyses purport to show certain areas of communicating human 
ethos in the social space. First of all, I would like to show certain ethical 
dilemmas related to dialogue, trust, work, community or social exclusion, all 
of this in the light of values (I. Ethical dilemmas in the light of values). Then 
I will show the value of human relations, within a family, community, society, 
in the context of values related to culture and upbringing, where each human 
can and should find their own way to express themselves and their commu-
nities in the light of hope, rationality and prudence (II. The value of human 
relations). In the third section, (III. Life is a value) I try to show the selected 
areas of discourse about the value of human life from the perspective of the 
value of human life. In particular, I set out to analyse the ethical dimension 
of in vitro in the context of NaProTechnology, the axiological aspect of the 
old age, the general theme of the old age and the related need for adequate 
care in the anthropological and ethical perspective, as well as the discussion 
of euthanasia. In the fourth chapter I will strive to show an important issue 
related to the ethics of scientific research, to the mission of the university and 
the academic rendition of certain aspects of the dispute over the cognitive 
value of scientific theories, the dialogue between the Church and science as 
regards the obligation to serve the truth, and the place for media ethics as an 
integral part of social communication and media sciences. (IV. Ethical actions 
in science). At the end of my work, I will present various aspects of dialogues 
of John Paul II with the human being. (V. Dialogues of John Paul II with the 
human being). The subject matter of my analytical and synthetic study will be 
the validity of the message shared by John Paul II related to the civilisation of 
love, the theme of truth in the light of the ideas and actions of John Paul II, as 
well as the figure of St. John Paul II as an authority for young people. Finally, 
I will try to discover the value of the spiritual Europe in the light of the testi-
mony resulting from the life and teaching of John Paul II.

Respect for personal dignity as the basic ethical principle and respecting 
the dignity of every human being as the basic principle of social existence 
are a clear sign of rational consideration of a human being and an objective 
determinant of the quality of social life and all social relations. Implementing 
this vision of the society, where these principles are respected and observed, 
is not only the postulate of responsible pragmatics of social life, but also the 
goal of reliable, objective knowledge intended to serve the human being and 
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the community. I hope the analyses and studies included in this publication 
will contribute to this goal.

I would like to thank all the Readers who will reach for this book and 
I hope the thoughts presented herein will make it possible to appreciate the 
role and significance of human ethos in the contemporary media and will 
inspire reflections on the quality of the communicated ethos and contribute 
to communicating the values that serve the human being and the community.
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1. Dialog jako doświadczenie etyczne

Etyczność dialogu

Dialog jest czymś specyficznie ludzkim. Jest doświadczeniem, które 
może być nazwane wymianą wartości z obszaru prawdy, dobra i piękna1. 
Dialog stanowi centralny i niezbędny element każdej etycznej myśli ludzkiej, 
kimkolwiek by ci ludzie nie byli. Widziany jako wymiana, jako możliwe – 
dzięki istnieniu mowy – porozumiewanie się pomiędzy sobą istot ludzkich, 
jest on w rzeczywistości wspólnym poszukiwaniem. Podstawowym założe-
niem dialogu jest poszukiwanie tego, co prawdziwe, dobre i sprawiedliwe dla 
każdego człowieka, dla każdej grupy i każdej społeczności, zarówno dla tej 
jej części, do której się przynależy, jak i tej, która jawi się jako przeciwnik2. 
Co więcej, nie można zbudować żadnej ludzkiej wspólnoty, bez dostrzeżenia 
i uszanowania każdego indywidualnego człowieka, będącego jej członkiem. 
Dialog ma zatem nie tylko walor komunikacyjny, ale także walor wspólnoto-
-twórczy.

Dialog jest zatem nieodłączny od wszelkiej komunikacji międzyosobo-
wej. Co więcej, nie ma i nie może być prawdziwej komunikacji bez dialogu. 
Podstawowym założeniem dialogu jest „poszukiwanie tego, co prawdziwe, do-
bre i sprawiedliwe dla każdego człowieka, dla każdej grupy i każdej społeczno-
ści, zarówno dla tej jej części, do której się przynależy, jak i tej, która jawi się jako 
społeczność pełna napięcia, sporów i konfliktów. W tym sensie trzeba w drugim 
człowieku dostrzec bliźniego. Zaakceptować jego wkład, dzielić z nim odpo-
wiedzialność wobec prawdy i sprawiedliwości. Przedstawiać i badać wszystkie 
możliwe formy uczciwego pojednania, łącząc umiejętnie sprawiedliwą obronę 
interesów i honoru strony przez siebie reprezentowanej, z nie mniej sprawiedli-
wym zrozumieniem i uznaniem racji drugiej strony, a także wymagań ogólnego 
dobra wspólnego obu stron”3. Prawdziwy dialog jest swoistą formą nienarzuca-
nia prawdy innej osobie, ale odkrywaniem wzajemnym siebie w prawdzie oraz 
wspólnym – dialogicznym – odkrywaniem prawdy. Dialog jest czynem, jest ko-
munikowaniem wartości, jest działaniem komunikacyjnym, ukierunkowanym 

 1 Zob. J.A. Kłoczowski, Filozofia dialogu, Poznań 2006; Filozofia dialogu, oprac.  
B. Baran, Kraków 1991; M. Jantos, Filozofia dialogu. Źródła, zasady, adaptacje, Kraków 1997.

2 Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1983 roku „Dialog na rzecz 
pokoju – wyzwaniem dla naszych czasów”, Watykan 1983, nr 6.

3 Tamże.
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na budowanie wspólnoty ludzkiej, z zachowaniem fundamentalnego respektu 
dla wartości i godności każdego konkretnego człowieka. Dialog jest podstawo-
wym doświadczeniem osoby, uczestniczącej w komunikacji interpersonalnej. 
Doświadczenie to stanowi fundament etycznych refleksji. Jeśli etyka persona-
listyczna odwołuje się do doświadczenia osoby jako fundamentu i kontekstu 
refleksji oraz argumentacji etycznej, to podstawowym wyznacznikiem tego do-
świadczenia jest doświadczenie dialogu. Możemy zatem postawić hipotezę, że 
dialog jest podstawowym doświadczeniem etycznym. Celem niniejszych analiz 
jest wykazanie słuszności tej hipotezy oraz próba pokazania niektórych aspek-
tów etycznego wymiary dialogu.

Dialog jest doświadczeniem osoby

Dialog jako forma komunikacji interpersonalnej należy do dziedziny mo-
ralności, będącej przedmiotem refleksji etycznej. Etyka zajmuje się tym, co 
stanowi tu i teraz osoby. Zajmuje się całym doświadczeniem osoby w jej dzia-
łaniu i w jej odpowiedzialności za wszelkie działanie. Etyka i filozofia mo-
ralności nie stwarzają problemów, ponieważ problemy wyłania samo życie. 
Filozofia usiłuje je podjąć, precyzyjnie sformułować i zasadnie rozstrzygnąć. 
Dotyczy to również tego doświadczenia, jakim jest dialog międzyosobowy4.

Doświadczenie dialogu łączy się faktem stawiania pytań przez człowieka-
-osobę. Pytania etyczne bowiem może stawiać tylko człowiek jako istota wol-
na i myśląca. Tego nie czyni żadne inne stworzenie na ziemi. Fakt stawiania 
pytań, które mogą stać źródłem filozoficznego myślenia, stanowi podstawę 
uznania każdego człowieka pytającego za filozofa, również filozofa morali-
stę, etyka, filozofa zdrowego rozsądku. Pytania te nie są tylko teoretyczne, 
gramatycznie poprawne, logiczne, ale są na wskroś pytaniami życiowymi 
i praktycznymi. Stąd dialog jest zawsze zarówno czymś teoretycznym, jak 
i głęboko praktycznym.

Każdy dialog wpisuje się poniekąd nie tylko w filozofią stawiania pytań 
i dawania odpowiedzi na nie, ale też wpisuje się w rozwiązywanie – więk-
szego lub mniejszego – sporu moralnego. Ten spór moralny – jeśli ma mieć 
sens, musi być związany z wzajemną afirmacją osób. Często też rozwiązywa-
nie tego sporu jest nieodłączne od rzeczywistych dramatów międzyludzkich. 
Z tego powodu dialog jest nieodłączny od doświadczenia rozwiązywania 
wszelkich trudności i kłopotów związanych z życiem. Tadeusz Styczeń tak 
ocenia przywoływane doświadczenie: „Sprawą, z jaką musimy się w pierw-
szym rzędzie uporać, będzie trudność polegająca na tym, że w imię respektu 

4 Zob. T. Styczeń, Problematyka etyczna a życie, [w:] tenże, Wprowadzenie do 
etyki, Lublin 1993, s. 22-28.
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dla godności osoby mamy obowiązek respektowania nie tylko autonomii wła-
snego sumienia, lecz również – z tego samego tytułu – autonomii sumienia 
każdego innego człowieka. Przedstawiona propozycja bynajmniej nie wy-
klucza ewentualności, iż sposób, jaki dwóch różnych ludzi uzna w sumie-
niu za jedynie właściwą postać działania afirmującego godność osoby może 
w konkretnej sytuacji wypaść diametralnie odmiennie. Różnorakie przyczyny 
tego stanu rzeczy mają w końcu to samo źródło: niedoskonałość ludzkiego 
poznania. Możliwość błędu w dziedzinie rozpoznań moralnych istnieje w nie 
mniejszym stopniu aniżeli w innych dziedzinach ludzkiego poznania. Z tego, 
że werdykty sumień dwóch ludzi w tej samej sprawie są sobie przeciwstawne 
wynika, że co najmniej jedna ze stron się myli. Która? A może obie? Jeśli obie 
strony, uczyniwszy maksimum wysiłku i pomimo poddania rzetelnej rewizji 
«za» i «przeciw» swego sądu, nie widzą możliwości przyjęcia sądu strony 
przeciwnej, powstaje niezmiernie trudna sytuacja sporna. Jej osobliwość po-
lega nie tylko na tym, że żadna ze stron nie może powiedzieć drugiej stronie 
«tak» nie mówiąc «nie» własnemu sumieniu. Żadnej ze stron nie wolno nadto 
ani chcieć, ani oczekiwać od drugiej, by przyjęła jej punkt widzenia za cenę 
sprzeniewierzenia się własnemu sumieniu. Oznaczałoby to przecież chcieć 
sprzeniewierzenia się jej własnej godności osobowej i tym samym osobowej 
godności po prostu”5.

Rozwiązaniem sporu jest wspólne poszukiwanie prawdy. Jest to wymóg 
moralny najwyższej wagi. To rozwiązywanie jest też możliwe poprzez dialog. 
Dialog – i to każdy dialog z etycznego punktu widzenia – pokazuje to, że nie 
można sprzeniewierzyć się własnemu sumieniu i równocześnie deklarować 
stanowisko „za” i „przeciwko”. Na to nie pozwala siła samej prawdy. Pisze 
Tadeusz Styczeń o tym tak: „Byłoby ukrywaniem i lekceważeniem najbar-
dziej chyba bolesnych dramatów międzyludzkich, gdybyśmy ich możliwość 
i faktyczne występowanie usiłowali umieścić przy pomocy jakiegoś teore-
tycznego wybiegu w świecie zdarzeń pozornych. Dramatów tych z życia lu-
dzi nie wykreślimy. Niepodobna jednak tutaj nie wskazać na coś w samej ich 
strukturze, co chroni – a w każdym – i co może chronić przed przerodzeniem 
się ich w międzyludzkie tragedie. Partnerom sporu, mimo całej różnicy są-
dów sumienia, a niekiedy przygniatającego ich bólu z jej powodu, pozostaje 
przecież ciągle jeszcze jedno: możliwość wiary, że mimo odmiennych zapa-
trywań co do środków […], odwołają się do osobowej godności człowieka; że 
kierują się wzajemnie tą samą troską, by wedle swych najlepszych rozeznań 
i możliwości dać wyraz afirmacji osoby w całej dostępnej im o niej praw-

5 T. Styczeń, Spór moralny a afirmacja wzajemna osób, [w:] tenże, Wprowadzenie 
do etyki, dz. cyt., s. 132-139.
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dzie”6. Nie dziwi nas zatem fakt, że dialog – często niełatwy – jeśli ma mieć 
sens z etycznego punktu widzenia, musi być komunikacją osób w prawdzie.

Komunikowanie się – dialogiem w prawdzie

Każdy dobry dialog nie jest niczym innym, jak komunikacją osoby 
w prawdzie. Każdy proces komunikacji winien się dokonywać w przestrzeni 
prawdy lub, inaczej mówiąc, niemożliwa jest jakakolwiek sensowna komuni-
kacja bez odniesienia do prawdy7. Trzeba jednak powiedzieć, że dzisiaj rzad-
ko spotyka się w dyskursie naukowym i publicznym twierdzenie, że praw-
dziwa komunikacja jest dialogiem8. Dialogiczna przestrzeń komunikacji jawi 
się równocześnie jako przestrzeń dokonywania wyborów. Dialog ma sprzyjać 
i zarazem warunkować owe dobre wybory9. Prawdziwy dialog – podobnie 
zresztą jak i prawdziwa komunikacja – jest „uznaniem niezbywalnej godno-
ści ludzkiej. Opiera się na szacunku dla ludzkiego życia. Jest postawieniem 
na społeczną naturę człowieka, na jego powołanie do nieustannej wspólnej 
wędrówki, wiodącej do zgodnego spotkania się rozumu, woli i serc ludz-
kich zwróconych ku temu jedynemu celowi, który wyznaczył człowiekowi 
Stwórca: uczynić ziemię mieszkaniem dla wszystkich, mieszkaniem godnym 
wszystkich, jest postawieniem na społeczną naturę człowieka, na jego powo-
łanie do nieustannej wspólnej wędrówki, wiodącej do zgodnego spotkania się 
rozumu, woli i serc ludzkich zwróconych ku temu jedynemu celowi, który 
wyznaczył człowiekowi Stwórca: uczynić ziemię mieszkaniem dla wszyst-
kich, mieszkaniem godnym wszystkich”10.

Komunikacja odnosi nas do spraw ludzkiej świadomości, wolności 
i prawdy. Podejmując zagadnienie „wolności w prawdzie” posługujemy się 
klasyczną, korespondencyjną koncepcją prawdy. Chodzi o to, że w przekazie 
komunikacyjnym jakiś sąd-opinia są prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy 
ich treść odpowiada obiektywnie istniejącej rzeczywistości11. Niewątpliwie 
w komunikacji – i konsekwentnie w dialogu – okoliczności wewnętrzne i ze-
wnętrzne determinują możliwości ludzkich działań. Nie bez znaczenia dla 
ludzkich wyborów i działań jest klimat kulturowy, bogactwa naturalne, a da-

6 Tamże, s. 134.
7 Por. M. Drożdż, Osoba i media. Personalistyczny paradygmat etyki mediów, 

Tarnów 2005, s. 61.
8 Por. tamże, s. 81n.
9 Por. tamże s. 82.
10 Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1983 roku „Dialog na rzecz 

pokoju – wyzwaniem dla naszych czasów”, dz. cyt., nr 6.
11 Szerzej por. P. Moskal, Wolność w prawdzie, [w:] Człowiek sumienia, red.  

J. Guzowski, Olsztyn 1997, s. 33-40.
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lej – system prawny, stan rozwoju technicznego i warunków życia. Nie bez 
znaczenia są także możliwości i ograniczenia związane z ludzką cielesnością 
i zmysłowością wraz z bogactwem duchowym w postaci cnót intelektual-
nych, moralnych i techniczno-artystycznych itp. Jednak pomimo tych uwa-
runkowań człowiek w komunikacji siebie nie jest od razu „gotowy”, nie jest 
zdeterminowany do takiego lub innego działania. Jest bowiem świadomy 
i wolny, tak że może podjąć pewne działanie, ale może go i nie podjąć. Może 
w konkretnym przypadku postąpić tak lub inaczej. Wolność więc to nie jest 
jakaś samoistność i nie jakaś hipostaza tożsama z ludzkim bytem, ale sposób 
ludzkiego działania w prawdzie12.

Człowiek – z racji swego człowieczeństwa – działa ze względu na dobro. 
W komunikacji, a także w jej odmianach, czyli w dialogu, istnieje nieroz-
dzielność działania od prawdy. To, że człowiek działa, że podejmuje pewne 
decyzje i je realizuje, jest faktem. „Działania są zawsze w stosunku do cze-
goś: mówię do mikrofonu, żenię się z dziewczyną itd. Ale dlaczego w stosun-
ku do tego czegoś w ogóle podejmuję działanie? Otóż dlatego, że to coś jawi 
mi się jako coś cennego, jako dobro: dzięki mikrofonowi będę lepiej słyszany 
a bez tej dziewczyny to sobie życia nie wyobrażam. Tak więc człowiek działa 
ze względu na dobro. Jest to fakt a nie postulat. Jest jakieś dobro do zdobycia 
już to na sposób konsumpcji, posiadania, kontemplatywnego zachwytu czy 
daru z siebie”13. Człowiek nie jest absolutem, nie jest pełnią, ale jest otwarty 
na dobro, które go wypełnia. Wybierając i czyniąc dobro sam człowiek dzia-
łający staje się lepszy, staje się coraz bardziej człowiekiem. Taki jest też cel 
każdej komunikacji i każdego dialogu. W tym dialogu mamy do czynienia 
z faktycznie osobowym zjednoczeniem dwojga ludzi wówczas, gdy nie trak-
tują się instrumentalnie. „Wówczas człowiek nie tylko się upełnia, czyli staje 
się lepszy, albo przeciwnie – gdy traktuje innego instrumentalnie – rozprasza 
swoje osobowe potencjalności i staje się gorszy. Zatem człowiek działa za-
razem (jednocześnie) albo zgodnie z prawdą przedmiotu swojego działania 
i prawdą o swojej dynamicznej strukturze nakierowanej na dobro, albo nie-
zgodnie z prawdą przedmiotu i prawdą o sobie”14.

Widzimy zatem, że rdzeniem moralności jest prawda. Odkrywanie praw-
dy i szacunek dla prawdy jest zarazem szacunkiem dla struktury kosmosu 
i godności osobowej człowieka, w stosunku do którego podmiot działa. Jest 
także drogą własnego osobowego spełnienia podmiotu w szeroko rozumianej 
komunikacji. I odwrotnie, lekceważenie prawdy niszczy strukturę komuni-

12 Tamże, s. 37.
13 Tamże, s. 37.
14 Tamże, s. 37-38.
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kacji-dialogu, narusza uprawnienia drugiego człowieka i powoduje osobową 
destrukcję działającej osoby.

Dialog jako perswazja przekonująca w prawdzie

Perswazja jest to siła przekonywania drugiego mocą samej prawdy. 
Perswazja jest odwoływaniem się do wolności drugiego człowieka siłą ar-
gumentów prawdy. To jest istota tzw. perswazji przekonującej. Wolność nie 
jest tutaj ograniczona – tak jak na przykład w sytuacjach każdego przymu-
su, ale jest wzbogacana siłą i pięknem prawdy. Perswazja tego rodzaju jest 
swoistym przedłużaniem dobrego wychowania człowieka. Jest po prostu pro-
cesem poszerzania i utrwalania dobra w samym człowieku przekonywanym 
i przekonującym innych siłą argumentacji opartych na prawdzie i szacunku 
dla godności człowieka15.

Wiemy też, że dialog jest objawianiem osoby w prawdzie. Pierwszym 
zadaniem tak rozumianego dialogu jest poszukiwanie prawdy o człowieczeń-
stwie. Jest to zadanie ukazania, że prawda ta objawia nas nam samym jako 
osobom, ukazując odbiorcom bogactwo istnienia zarówno samych osób, jak 
i poznanej prawdy. W tym dialogu osób w prawdzie ujawnia się potrzeba 
odrzucenia wszelkiego przymusu w przyciąganiu ludzi do prawdy. Pozostaje 
w dialogu jedynie posługiwanie się wyłącznie perswazją. Wiemy z doświad-
czenia człowieczego, że każdy zdrowy duchowo człowiek będzie uciekał od 
przymusu, gdyż ten ostatni zamyka w osobach ową przestrzeń, w której praw-
da wnika w umysły jednocześnie łagodnie i silnie16.

Umiejętność perswazji jest owocem pełnego i integralnego wychowania 
człowieka17. Punktem wyjścia dla prowadzenia perswazji jest najpierw odkry-
cie potrzeby, skłaniającej do osobistego przemyślenia poznanej już prawdy. 
Trzeba przyznać, że ten sposób poszukiwania prawdy nie jest wolny od po-
ważnych niebezpieczeństw. Wybitni przecież filozofowie badali tę aktywność 
umysłu ludzkiego i uznali ją za najdoskonalszą i najwyższą formę działania, 
a nawet za miarę i źródło całej rzeczywistości. Dziś jednak dominuje moda 
na wyciąganie zawiłych, pesymistycznych, niedorzecznych i wręcz fałszy-
wych wniosków odnośnie życia ludzkiego i jego głównych celów. Przez to 
samo niszczona jest umiejętność perswazji przekonującej w wielu procesach 
komunikacyjnych o charakterze dezintegracyjnym. Żyjemy w epoce silnych 

15 Szerzej por. J. Seifert, Sumienie – poznanie – prawda, „Ethos” 1991, nr 3-4, s. 38-48.
16 Por. Sobór Watykański II, Deklaracja o wolności religijnej „Dignitatis huma-

nae”, Watykan 1965, nr 1.
17 Por. W. Brzezinka, Chrześcijańskie cele współczesnego wychowania, [w:] 

Wychowanie chrześcijańskie a kultura, red. T. Ożóg, Lublin 2000, s. 49-50.
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moralnych przewartościowań. Jednym z przejawów takiego stanu ducha jest 
deficyt dialogu jako komunikacji perswazyjnej opartej na prawdzie. 

Perswazja przekonująca jest ze swej natury zawsze dialogiem. Dialog – i to 
każdy dialog, jeśli ma być sensowny i prawdziwy – musi być „dobry etycz-
nie”18. Właściwie – to każda wymiana myśli, jeśli intencjonalnie i w sposobie 
jej spełnienia ma zasługiwać na miano dialogu – musi być dobra moralnie. 
Wszelkie akty podejrzliwości, podstępu, nieczystości myśli, zakłamania – nie 
są dialogiem w sensie właściwym, gdyż nie są dobre etycznie. Nabierają wów-
czas cech działań manipulacyjnych, a wszelka manipulacja człowiekiem dialo-
giem nie jest i być nim nie może19. Perswazja jest bowiem ze swej natury za-
wsze czymś niezakłamanym. Jest otwieraniem „drugiego” na piękno „Logosu” 
i piękno każdego ludzkiego dobrego słowa. Słowo zaś ma moc aksjologiczną, 
to znaczy, że staje się nośnikiem wartości koniecznych człowiekowi do życia. 
Na ten temat pisze między innymi Jan Parandowski w Alchemii słowa20.

Prawdziwe problemy zaczynają się dopiero w chwilach podejmowania 
decyzji w trudnych kwestiach wyboru celów i sensu. Opierając się wyłącznie 
na subiektywistycznych – często błędnych i iluzyjnych przeświadczeniach, 
będąc w sytuacji presji otaczających człowieka grup społecznych, ludzie – za-
miast szukać prawdziwego dialogu – dokonują fatalnych wyborów i jeszcze 
gorszych czynów z nich wynikających. Stan ducha współczesnego człowieka 
tak charakteryzuje Papież Franciszek w Evangelii gaudium: „Wielkim nie-
bezpieczeństwem współczesnego świata, z jego wieloraką i przygniatającą 
ofertą konsumpcji, jest smutek rodzący się w przyzwyczajonym do wygody 
i chciwym sercu, towarzyszący chorobliwemu poszukiwaniu powierzchow-
nych przyjemności oraz wyizolowanemu sumieniu. Kiedy życie wewnętrzne 
zamyka się we własnych interesach, nie ma już miejsca dla innych, nie liczą 
się ubodzy, nie słucha się już więcej głosu Bożego, nie doświadcza się słod-
kiej radości z Jego miłości, zanika entuzjazm czynienia dobra. To niebezpie-
czeństwo nieuchronnie i stale zagraża również wierzącym. Ulega mu wielu 
ludzi i stają się osobami urażonymi, zniechęconymi, bez chęci do życia. Nie 
jest to wybór życia godnego i pełnego; nie jest to pragnienie, jakie Bóg żywi 
względem nas; nie jest to życie w Duchu rodzące się z serca zmartwychwsta-
łego Chrystusa”21.

18 Szerzej por. M. Głowiński, Mowa i zło, „Ethos” 1992, nr 1, s. 97-106.
19 Por. J. Szczepański, Człowiek w strukturach zła, „Ethos” 1992, nr 1, s. 66-76;  

A. Lepa, Manipulowanie człowiekiem jako korupcja antropologiczna, „Ethos” 1992, nr 1, 
s. 77-86; W. Chudy, Kłamstwo jako korupcja antropologiczna, „Ethos” 1992, nr 1, s. 88-96.

20 J. Parandowski, Alchemia słowa, Warszawa 2000. 
21 Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, Watykan 2013, nr 2 

(dalej: EG).
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Perswazja przekonująca ma także walor motywacyjny. Człowiek wybie-
ra konkretne działania w kontekście wielu uwarunkowań wewnętrznych i ze-
wnętrznych. Wybór jest związany ściśle z motywacją działania. Motywacja, 
w szerokim znaczeniu, ma walor perswazyjny, jest pewnym sposobem oddzia-
ływania na ludzką wolność. Jest to, mówiąc nieco inaczej, rodzaj swoistej ar-
gumentacji, wpływającej na człowieka i jego osobiste wybory. Można również 
przez motywację rozumieć oddziaływanie argumentów wspomagających wolę 
i jej intencjonalność. Z moralnego punktu widzenia istotne dla motywacji jest 
poznanie wartości. Interioryzacja prawdy o wartościach stanowi podstawę mo-
tywacji etycznych. Jeżeli poznane wartości są prawdziwe − motywacja będzie 
rzetelna i prawdziwa. Jeżeli natomiast dokona się jakiś rodzaj zafałszowania 
lub błędnego poznania wartości, wówczas motywacja nie będzie oparta na 
prawdzie i może wpływać na wybór i realizację moralnego zła22.

Motywacja ma przede wszystkim charakter etyczny i w sposób najwła-
ściwszy dokonuje się na płaszczyźnie moralnej. Ludzie dokonują wyborów 
pod wpływem różnych motywacji, ale zawsze ich wybór i działanie dokonuje 
się w przestrzeni moralności. Dlatego ich motywacje posiadają wymiar etycz-
ny, inspirując dobro lub zło moralne. Proces motywacyjny odsłania zarówno 
przedmiot i cel motywacji, jak i wartość oraz ważność ludzkiego wyboru. 
Proces motywacyjny interpretowany bywa jako wewnętrzne zmaganie się róż-
nych motywów. Etyczny wymiar motywacji ujawnia się jednak dopiero wtedy, 
kiedy jeden z motywów zdaje się dominować i wpływać na podjęcie wyboru. 
Wybór pieczętuje ten motyw, włączając go w strukturę wartościowania etycz-
nego rozpoczętego działania. W całym procesie motywacyjnym, zarówno pro-
stym, jak i złożonym, mamy do czynienia ze wzajemnym warunkowaniem się 
świadomości ludzkiej i ludzkiego chcenia. I jeden, i drugi element wpływa na 
kształt i umiejętność ludzkiego wyboru. Wybór jest zawsze pozostawieniem 
innych przedmiotów czy też wartości możliwych na rzecz jednego przedmiotu, 
za jakim opowiada się wola. Wybór jest niejako podmiotową odpowiedzią na 
perswazyjne przedstawiane wartości. Wybór jest też odsunięciem innych po-
tencjalnych dążeń i chceń na rzecz jednego, aktualnie wybieranego. Każdy wy-
bór jest manifestowaniem się osoby jako osoby, to znaczy, że wolny wybór jest 
zdolnością i możliwością tylko człowieka, i nikt oraz nic, nawet wspomagająca 
człowieka maszyna, nie może go zastąpić. Człowiek jest nieustannie mobilizo-
wany czy wręcz prowokowany do nowych wyborów. Nikt i nic nie jest w sta-
nie zwolnić człowieka z tego podstawowego obowiązku. Tu tkwi jego wielkość 
i źródło jego tragedii, ponieważ dopiero w świecie ludzkich decyzji i działań 
ujawnia się nie tylko dobro, ale także i zło. Dają one początek przeciwstawnym 

22 Por. M. Drożdż, Osoba i media. Personalistyczny paradygmat etyki mediów,  
dz. cyt., s. 475-476.
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siłom i dążeniom ludzkim. Każdy więc wybór, niezależnie od jakości wspoma-
gających go motywacji, wprowadza człowieka w przestrzeń moralności. Stąd 
też wymiar etyczny wyborów i motywacji posiada ważne znaczenie dla cało-
kształtu wartościowań etycznych. Wybór dokonuje się zasadniczo w wymiarze 
podmiotowym i wewnętrznym, ale człowiek potrzebuje także motywacji ze-
wnętrznej o sile perswazyjnej. Perswazja przekonująca może nam dostarczyć 
„argumentów” za takimi lub innymi wyborami. Dialog jako komunikacja 
perswazyjna może być zatem rozpatrywany w kategoriach bezpośrednich lub 
pośrednich oddziaływań motywacyjnych na ludzkie wybory.

Etyczne znamiona prawdziwego dialogu

Jan Paweł II w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju w 1983 roku, a więc wów-
czas, kiedy w Polsce wprowadzono drastyczny stan wojenny, mówi jasno i kon-
kretnie o „znamionach prawdziwego dialogu”, podkreślając szczególnie etyczny 
walor tych cech prawdziwego dialogu. Mówi między innymi tak: „Uważam więc, 
że pożyteczne będzie przypomnieć tu cechy prawdziwego dialogu. Odnoszą się 
one najpierw do dialogu pomiędzy osobami; myślę jednak także i przede wszyst-
kim o dialogu pomiędzy grupami społecznymi, pomiędzy siłami politycznymi 
w łonie narodu, o dialogu pomiędzy państwami w obrębie wspólnoty między-
narodowej. Odnoszą się one także do dialogu pomiędzy szerokimi zbiorowo-
ściami ludzkimi, które różnią się i ścierają na płaszczyźnie etnicznej, kulturowej, 
ideologicznej i religijnej, bowiem znawcy zagadnień wojennych przyznają, że 
większość konfliktów tu ma swe korzenie, mimo iż wiąże się także z wielkimi 
współczesnymi antagonizmami: Wschód-Zachód i Północ-Południe”23.

Do etycznych znamion prawdziwego dialogu możemy zaliczyć kilka 
ważnych faktorów mających charakter bezpośrednich cech dialogu, jak rów-
nież walor kontekstowy dialogu. 

Po pierwsze – podstawowym założeniem i celem dialogu jest poszuki-
wanie tego, co prawdziwe, dobre i sprawiedliwe dla każdego człowieka, dla 
każdej grupy i każdej społeczności, zarówno dla tej jej części, do której się 
przynależy, jak i tej, która jawi się jako przeciwnik.

Po drugie – dialog wymaga już na początku otwartości i gotowości przy-
jęcia: wymaga, ażeby każda ze stron przedstawiła własne stanowisko, ale 
także, by wysłuchała opisu sytuacji przedstawionego przez drugą stronę, by 
szczerze go przyjęła, wczuwając się w realne problemy drugiej strony, w jej 
prawa, poczucie doznanych niesprawiedliwości, proponowane przez nią ro-
zumne rozwiązania. Nie można budować dialogicznego porozumienia, jeśli 

23 Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju w roku 1983 „Dialog na rzecz 
pokoju – wyzwaniem dla naszych czasów”, dz. cyt., nr 6.
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jedna ze stron dialogu nie próbuje nawet przyjąć do rozumienia warunków, 
jakie przedstawia strona druga.

Po trzecie – prowadzenie dialogu zakłada, że każdy powinien uznać 
różnice i swoisty charakter drugiego; dobrze poznać to, co dzieli go od dru-
giego i przyjąć to wraz z ryzykiem ewentualnych napięć, nie rezygnując – 
pod wpływem tchórzostwa lub pod przymusem – z tego, o czym wie, że jest 
prawdziwe i sprawiedliwe, gdyż to dałoby w rezultacie chwiejny kompromis. 
W prawdziwym dialogu nie ma miejsca na usiłowania sprowadzenia drugiej 
strony do roli przedmiotu. Dialog opiera się na uznaniu siebie i drugiej strony 
dialogu za podmiot rozumny, wolny i odpowiedzialny.

Po czwarte – dialog jest jednoczesnym poszukiwaniem tego, co jest i pozo-
staje ludziom wspólne nawet w sytuacji napięcia, sporów i konfliktów. W tym 
sensie trzeba w drugim człowieku dostrzec bliźniego, zaakceptować jego wkład, 
dzielić z nim odpowiedzialność wobec prawdy i sprawiedliwości. W dialogu 
należy przedstawiać i badać wszystkie możliwe formy uczciwego pojednania, 
łącząc umiejętnie sprawiedliwą obronę interesów i honoru strony przez siebie 
reprezentowanej, z nie mniej sprawiedliwym zrozumieniem i uznaniem racji 
drugiej strony, a także wymagań ogólnego dobra wspólnego obu stron24.

Po piąte – dialog powinien się oprzeć na świadomości współzależności po-
między ludźmi. Jednostki, społeczności i całe narody ziemi znajdują się w sytu-
acji wzajemnej zależności na polu ekonomicznym, politycznym i kulturowym. 
Dlatego dialog domaga się także solidarności międzyludzkiej. Ten, kto usiło-
wałby wyłamać się z tej solidarności, wkrótce sam by na tym ucierpiał.

Po szóste – prawdziwy dialog jest w końcu poszukiwaniem dobra przy pomo-
cy środków pokojowych; jest upartym dążeniem do sięgania po wszystkie możliwe 
formy negocjacji, mediacji, arbitrażu, jest dążeniem do tego, by to, co zbliża, prze-
ważyło nad tym, co prowadzi do podziału i nienawiści. Jest on uznaniem niezby-
walnej godności ludzkiej. Opiera się na szacunku dla ludzkiego życia. Jest posta-
wieniem na społeczną naturę człowieka, na jego powołanie do nieustannej wspól-
nej wędrówki, wiodącej do zgodnego spotkania się rozumu, woli i serc ludzkich 
zwróconych ku temu jedynemu celowi, który wyznaczył człowiekowi Stwórca: 
uczynić ziemię mieszkaniem dla wszystkich, mieszkaniem godnym wszystkich25.

Dziś – jak zauważa Papież Franciszek – dialog jest bardzo utrudniony, 
gdyż „w dominującej kulturze pierwsze miejsce zajmuje to, co zewnętrzne, 
natychmiastowe, widoczne, szybkie, powierzchowne i prowizoryczne. To, 
co realne, ustępuje miejsca temu, co pozorne. W wielu krajach globalizacja 
doprowadziła do przyspieszonego niszczenia korzeni kulturowych wraz z in-
wazją wpływów należących do innych kultur, rozwiniętych gospodarczo, ale 

24 Tamże.
25 Tamże.
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etycznie osłabionych”26. I to „etyczne osłabienie” jest jedną z głównych prze-
szkód w prowadzeniu każdego dobrego dialogu.

Etyczny kontekst przeszkód w prowadzeniu dialogu

Z antropologicznego i z etycznego punktu widzenia główną przeszkodą 
w komunikacji międzyosobowej o charakterze dialogu jest brak szacunku dla 
wartości i godności człowieka. Myślenie i działanie „według wartości” wy-
znacza podstawy prawdziwego ethosu dialogu. Dlatego też wszelkie założenia 
i konteksty dialogu, odrzucające racjonalność i moralność ludzkiego myślenia 
oraz negujące działanie ukierunkowane na dobro i komunikowanie wartości, 
w swojej istocie zaprzeczają człowieczeństwu i prawdziwemu wymiarowi 
ludzkiego życia. Nie można analizować logosu dialogu, a więc jego racjonal-
nych uwarunkowań i celów, bez uwzględnienia etosu dialogu, a więc od jego 
moralnych wymiarów. Ta żywotna korelacja pozwala unikać i przezwyciężać 
życiowe błędy człowieka. Jednym z podstawowych celów dialogu jest poma-
ganie człowiekowi do wychodzenia z błędów życiowych27. Kto żyje w błędzie, 
potrzebuje przede wszystkim poznania prawdy. „Gdyby tak nie było, nie by-
łoby również prawdą, że jego podstawowy wybór jest wyborem dobra ani że 
szuka on prawdy o dobru. Kto bowiem szuka prawdy o dobru, pragnie ją zna-
leźć. Kto nie pragnie jej znaleźć, nie szuka naprawdę, lecz tylko udaje, że szuka. 
Oczywiście prawda często bywa bolesna”28. Nie oznacza to, że człowiek jest 
zwolniony z obowiązku poszukiwania prawdy. Jedną z dróg jej odkrywania jest 
dobry dialog w innymi ludźmi, z tymi, którzy cieszą się z posiadania prawdy.

Podstawową przeszkodą w dialogu jest oszustwo. „Wielki Inkwizytor w po-
wieści Dostojewskiego chce oszczędzić człowiekowi trudu prawdy, bo ostatecznie 
nie ma prawdy bez krzyża. Życie bez prawdy jest więc życiem ludzi gnuśnych, któ-
rzy nie będą potępieni za poszczególne grzechy (nie)popełnione w życiu, lecz po-
niosą karę za winę podstawową – zdradę powołania człowieka, którym jest poszu-
kiwanie prawdy. Jednym z rodzajów krzyża niesionego przez człowieka w historii 
jest doświadczenie sprzeciwu. Uznanie prawdy, która nie jest akceptowana, a nawet 
bywa gwałtownie odrzucana w kontekście kulturowym, do którego należymy, nie-
sie ze sobą możliwość odrzucenia i prześladowania, konfrontacji z drogimi nam 
ludźmi i utraty emocjonalnej pewności, na której opieraliśmy dotąd nasze życie”29.

26 EG 62.
27 Por. R. Buttiglione, Społeczny wymiar winy. Czy możliwa jest wina o charakterze 

biernym?, „Ethos” 2010, nr 23, s. 27.
28 Tamże, s. 26.
29 Por. F. Dostojewski, Bracia Karamazow, tł. A. Wat, t. 1, Warszawa 1978, s. 304-318; 

R. Buttiglione, Społeczny wymiar winy, dz. cyt., s. 26. 
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Kiedy mówimy o przeszkodach w prowadzeniu dialogu, to trzeba powie-
dzieć, iż tak, jak istnieje solidarność w prawdzie, tak też istnieje solidarność 
ludzka w błędzie. Sprawia ona, że społeczeństwo łatwo może doprowadzić lu-
dzi – jak to się mówi w etyce – do nieprzezwyciężalnego błędu. Wiemy, że 
kultura nie jest nigdy monolitem. Pojawiają się w niej pod wpływem ideologii 
napięcia i sprzeczności. Kultura może pozostawać pod władzą błędu. Nie było 
jednak takich czasów, w których by ludzie jednocześnie nie mogli w niej szcze-
rze poszukiwać prawdy. Istnieją bowiem głębokie pokłady kultury, gdzie toczy 
się walka o wyzwolenie z błędu. Działanie człowieka, który głosi niewygodną 
i nierozumianą prawdę, może się więc okazać skuteczne i – chociaż trudno tę 
skuteczność zmierzyć – doprowadzić do rozpoznania prawdy przez innych i do 
zmian w społeczeństwie. Dialog jest pokonywaniem trudności w docieraniu do 
prawdy. Zarówno trwanie w błędzie, jak i odkrycie prawdy są skutkami oddzia-
ływania solidarności społecznej. Trudno zatem wyzwolić się z powszechnie ak-
ceptowanego błędu wyłącznie o własnych siłach, a proces odkrywania prawdy 
jest zwykle procesem wspólnotowym: wspierają nas inni, ci, którzy już weszli 
na tę drogę – na niej powstaje też nowa ludzka wspólnota30.

Dialog służy integracji ludzi. Jednym z podstawowych procesów inte-
gracyjnych jest przezwyciężanie sprzeczności. Wszelkie scalanie i wszelka 
integracja jest możliwa jedynie wówczas, kiedy będzie oparta na zasadzie 
niesprzeczności w jej aksjologicznej interpretacji. Jeżeli prawidłowy rozwój 
naszej myśli opiera się na prawie wyłączenia sprzeczności, to prawo to musi 
się sprawdzać zarówno w czynności technicznej, informatycznej, artystycz-
nej, jak i w myśleniu i postępowaniu etycznym. Myśl sprzeczna w sobie nie 
jest prawdziwa, lecz błędna, dzieło artystyczne sprzeczne w sobie, to znaczy 
sprzeczne z ideą piękna jest brzydkie31, czyn zaś sprzeczny w sobie nie może 
być dobry, tylko zły. Działanie zgodne z zasadą niesprzeczności stanowi mani-
festację ludzkiej racjonalności. Dlatego też w imię zasady niesprzeczności, któ-
ra rządzi życiem duchowym (intelektualnym, moralnym), człowiek rozumny 
stara się nie tylko unikać sprzeczności, ale mocą swej racjonalności dokonuje 
takich etycznych wyborów, które przeciwstawiają się wszelkiej sprzeczności. 
Sprzeczność powoduje zawsze destrukcję duchowego „ja”, uniemożliwiając 
tym samym racjonalną komunikację i prowadząc w konsekwencji do destrukcji 
więzi osobowych i struktur wspólnoty32. 

30 Jan Paweł II, W służbie prawdy, „Ethos” 2002, nr 15, s. 91-97.
31 Por. P. Jaroszyński, Metafizyka piękna, Lublin 1986; P. Jaroszyński, Spór o pięk-

no, Poznań 1992.
32 Por. M. Drożdż, Osoba i media. Personalistyczny paradygmat etyki mediów, dz. cyt., 

s. 481-482.
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Dialog, który służy przezwyciężaniu sprzeczności musi być logicznie uporząd-
kowany. Mówiąc „logicznie uporządkowany” mam na myśli spójność wewnętrzną, 
harmonię, sensowność relacji, konsekwencję kryteriów, bezsporność wniosków, 
niepodważalność argumentacji itp. Owa logiczność zapewnia naszemu myśleniu, 
mówieniu, przedstawianiu i argumentowaniu cechy słuszności i nieodpartości33. 
Sprzeczności mogą dotyczyć sposobów ludzkiego argumentowania, przedstawia-
nia faktów, mogą występować również w zwyczajnych ludzkich wypowiedziach. 
Analizując wpływ logiczności na kształt dialogu, trzeba przypomnieć podstawową 
prawidłowość, iż ethos idzie zawsze za logosem, to znaczy, że płaszczyzna moralna 
opiera się zawsze na płaszczyźnie sensu i racjonalności. Taki jest oczywiście funda-
ment dialogu, z którego wypływają jego etyczne zasady.

Dialog wiąże się także z przezwyciężaniem sprzeczności, związanych z nie-
właściwym urzeczywistnianiem wolności. Etyka operuje pojęciem tzw. sprzecz-
nych wyborów, które wynikają ze sprzeczności pomiędzy świadomością dążenia 
do dobra a wyborem niechcianego zła, jak to wyraził już św. Paweł: „a zatem 
stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło”  
(Rz 7,21). Tego typu dylematy i sprzeczności pojawiają się często w prakty-
ce dialogu. Takie działanie człowieka wzbudza nie tylko zewnętrzne zdziwie-
nie, ale przede wszystkim poczucie rozdarcia wewnątrz działającego podmiotu. 
Człowiek odkrywa w swym sumieniu swoistą sprzeczność, uznaje dysonans 
w swojej racjonalności, gdyż swoim wolnym aktem ignoruje to, co pierwotnie, 
w akcie poznania faktycznie uznał za prawdę, a faktycznym działaniem to zane-
gował. Takie zachowanie wynika, według Karola Wojtyły, z dezintegracji osoby, 
która podważa manifestowaną prawdę osoby w jej działaniu. Dlatego też dialog 
powinien stwarzać warunki integrowania się ludzi poprzez wzajemne zrozumie-
nie i porozumiewanie się oraz powinien zapobiegać dezintegracji wewnętrznego, 
zinterioryzowanego świata wartości i powinności każdego człowieka uczestni-
czącego w procesach komunikacji. Dialog winien się opierać na wzajemnym po-
szanowaniu godności osoby i ujawniać ten szacunek. Prawdziwy dialog opiera 
się zatem na prawdzie o człowieku jako istocie dialogicznej34.

33 Por. J. Zajdel, Aporie w aplikacjach koncepcji światów możliwych do teorii mediów, 
[w:] Prawda a metoda. Aporie myśli współczesnej, cz. 1, red. J. Jaskóła, A. Olejarczyk, Wrocław 
2003, s. 49-56; A. Olejarczyk, Dryf sensu, [w:] Prawda a metoda, dz. cyt., s. 195-220.

34 Jan Paweł II, Etyka globalizacji musi być etyką solidarności. Fragmenty przemó-
wień do uczestników VII i VIII Sesji Plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, 
„Ethos” 2002, nr 15, s. 15-19.
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* * *

Człowiek jako osoba jest podmiotem działań manifestujących swój świat 
wartości. Inaczej mówiąc osoba jest konkretnym „ja”, które świadomie sta-
nowi przyczynę swych działań dialogicznych albo anty-dialogicznych. Osoba 
wyraża się przez dialog albo anty-dialog. Wszystko to prezentuje osobę w jej 
działaniach moralnych – dobrych albo złych. Dobre działania – to takie, któ-
re są świadomą i wolną odpowiedzią na kierowane działanie innych osób. 
Analiza działań moralnych jest więc drogą do poznania osoby ludzkiej i od-
wrotnie. Człowiek spełnia działania, jest wobec tego bytem w prawdzie, albo 
przeciw prawdzie. 

Dialog, mający służyć dobru człowieka i wspólnoty, musi być komunika-
cją w prawdzie. Wszelka komunikacja ma właściwe sens o tyle, o ile będzie 
komunikacją prawdy i komunikacją w prawdzie. Prawda integruje człowieka 
od wewnątrz. Życie w prawdzie jest warunkiem autentycznego, niezafałszo-
wanego, „prawdziwego” człowieczeństwa. Sumienie jest świadkiem prawdy 
o wewnętrznej integracji lub dezintegracji człowieka. Prawda integruje czło-
wieka ze światem zewnętrznym, podmiotowym i przedmiotowym, poprzez 
„prawdziwe” relacje komunikacyjne, czyli takie, które komunikują poznaną 
prawdę o sobie i o rzeczywistości. Każdy ludzki czyn ujawnia i manifestuje 
prawdę o jakości integracji człowieka ze światem zewnętrznym, czy to po-
przez destrukcyjne działanie zła albo poprzez integracyjne działanie dobra.

Prawda integruje także wartości i powinności z ludzką wolnością. Bez 
tej integracji nie jest możliwe realizowanie dobra. Integracja ta dokonuje się 
w „prawdziwym” sumieniu człowieka. Widzimy zatem, że „prawda” i „praw-
dziwość” są elementami integracyjnymi wszelkich relacji wewnętrznych i ze-
wnętrznych człowieka, określając ich autentyczność, szczerość, niesprzeczność 
itd. Dialog osadzony na fundamencie i w kontekście etyczności powinien za-
tem pomóc człowiekowi w przywracaniu lub umacnianiu integracyjnej funk-
cji komunikowania się ludzi. Taki dialog opiera się i realizuje poprzez afir-
mację osoby, która nie jest niczym innym jak afirmacją prawdy o godności 
człowieka.
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Wartość solidarności i zaufania

Zaufanie zawiera się explicite i implicite w solidarności międzyludzkiej. 
Nie ma prawdziwej solidarności bez zaufania i odwrotnie, w każdym rodza-
ju zaufania zawiera się solidarność międzyludzka. Solidarność stała się od 
lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku niesłychanie nośnym symbolem, który 
wyraża ideały wielu ludzi. „Sprzeciwiać się żądaniom solidarności jest nie 
tylko moralnym sprzeniewierzeniem się, lecz równocześnie pożegnaniem 
się ze wspólnotowymi więziami w ogóle”35. Pojęcie to posiada wiele treścio-
wych odcieni. Tak więc solidarność może oznaczać zdolność do harmonij-
nego współżycia i współpracy ludzi ze sobą, może być uznawana za podsta-
wową zasadę i wartość życia społecznego, może być traktowana jako jeden 
z ważniejszych celów życia społecznego, może nawet stać się pokojowym 
narzędziem walki politycznej. Z prawnego punktu widzenia może być trak-
towana jako przejaw umowy społecznej. Może być też wyrazem zdolności 
danej społeczności ludzkiej do wspólnego działania w określonym obszarze 
zadań i obowiązków.

Celem niniejszych analiz jest próba przypomnienia nie tylko zarysu etyki 
solidarności w kontekście myśli św. Jana Pawła II, ale także ukazanie etycz-
no-społecznej nośności i konieczności zaufania międzyludzkiego w tym, 
co określamy wartością solidarności. Już Seneka wskazał na kilka ważnych 
wymiarów solidarności międzyludzkiej: „Błądzi, kto myśli, że świadczenie 
dobrodziejstw jest rzeczą łatwą. Owszem, zawiera w sobie bardzo wiele trud-
ności, jeżeli tylko z rozwagą dobrodziejstwa się świadczy, nie zaś rozrzuca 
na chybił trafił i pod wpływem czułości. Tego zobowiązuję do wdzięczności, 
tamtemu się odwzajemniam, temu śpieszę z pomocą, temu okazuję litość, 
a tamtego wspieram, ponieważ zasługuje na to, by go ubóstwo nie poniżało 
i nie zmuszało do ciągłego szukania zarobku […]. Nigdy nie użyczam więk-
szych pożyczek, niż kiedy rozdzielam dary. […] Pomagać ludziom jest dla 
mnie nakazem natury”36. Ta myśl Seneki, wpisana oczywiście w stoicką, ko-
smopolityczną koncepcję życia społecznego, może posłużyć także jako in-

35 D. Zürcher, Solidarität, Anerkennung und Gemeinschaft. Zur Phänomenologie, 
Theorie und Kritik der Solidarität, Tübingen 1998, s. 9-10.

36 Seneka, Dialogi. O życiu szczęśliwym, tł. J. Jachimowicz, Poznań 1996, XXIV.
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spiracja do poszukiwań różnych wymiarów solidarności międzyludzkiej na 
fundamencie personalistycznej wizji człowieka i wspólnoty.

Zaufanie jest nie tylko związane z emocjami, ale jest osobową relacją 
opartą na wzajemnym obdarowaniu zrozumieniem, wzajemnym otwarciem 
i szczerością. W sensie szerokim zaufanie jest względnie trwałym przeko-
naniem człowieka wobec dobrego działania urządzeń cybernetycznych, ma-
szyn, przedmiotów, a nawet instytucji. Tylko wobec ludzi zaufanie może być 
wzajemne. Takie zaufanie jest swoistym zawierzeniem, że ktoś nas nie zawie-
dzie, że nie wprowadzi w błąd, że zapewni nam bezpieczeństwo. Zaufaniem 
obdarowujemy osobę, której wierzymy, że nie wyrządzi nam zła, że będzie 
wspomagać, że dobrze będzie doradzać, myśląc także o nas, a nie tylko o so-
bie. Tak rozumiane zaufanie jest podstawowym rodzajem więzi międzyludz-
kich, jest siłą jednoczącą ludzi w dążeniu do wspólnych celów, jest punktem 
wyjścia do osobowego budowania solidarności.

Solidarność w swojej istocie odnosi się do więzi międzyludzkich w czy-
nieniu dobra, a nie zła. Solidarność i zaufanie są niezastępowalnym darem 
człowieka dla człowieka, są dobrodziejstwem. Seneka uważa, że zaufanie 
rodzi się na gruncie wyświadczania dobrodziejstw: „Istotną cechą wielkiego 
i szlachetnego umysłu jest to, że nie dba o nagrodę za dobrodziejstwa, lecz 
o nie same, i że po złych doświadczeniach wciąż szuka dobrego człowie-
ka. Czy byłoby czymś chwalebnym niesienie pomocy wielu ludziom, gdyby 
nikt nie zawiódł nas? Lecz prawdziwą cnotą jest właśnie świadczenie dobro-
dziejstw bezinteresownych, za które człowiek wspaniałomyślny bierze nagro-
dę w tej samej chwili, kiedy je świadczy”37. 

Mówiąc o solidarności, nie można pominąć ważnych słów błogosławione-
go męczennika solidarności, księdza Jerzego Popiełuszko38. To on włączył się 
w przejmujące wydarzenie Mszy świętych za Ojczyznę, zainicjowanych w żo-
liborskiej parafii przez księdza prałata Teofila Boguckiego. Jeżeli więc ufamy 

37 Seneka, O dobrodziejstwach, Virtualo 2010, I 1-12.
38 Jan Sochoń tak świadczy: „Znałem osobiście księdza Jerzego i pozostaję świad-

kiem głębokiego przekonania o ogromnej duchowej wrażliwości, jaka go cechowała. 
Kilka miesięcy przed wydarzeniami mającymi swój początek podczas różańcowych roz-
ważań w Bydgoszczy 19 października 1984 roku, uczestniczyłem w rodzinnym pogrze-
bie w jego domowych stronach. Gdyśmy wspólnie wracali do Warszawy, powiedział, 
że czuje się bardzo szykanowany. «Nie mam już sił – mówił – na ciągłą czujność i sa-
modyscyplinę. Ale ufam Bogu. On wie, co dla mnie najlepsze i co teraz potrzeba Polsce 
i Kościołowi». Czyżby w taki sposób mógł wypowiadać się ktoś, kogo uznalibyśmy za 
typowego polityka, przedstawiciela określonych ideologicznie grup społecznych? I czyż 
naprawdę «najtragiczniejszym owocem politycznej działalności księdza Popiełuszki 
była, i w dalszym ciągu jest, tragedia zabójców»”? J. Sochoń, Cierpienie za innych – czy 
to nie lekkomyślność?, „W Drodze” 1996, nr 1, s. 23-34.
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słowom samego księdza Popiełuszki, to natychmiast zauważymy, że nie łączył 
on swej kapłańskiej obecności z jakąś (trudną do bliższego sprecyzowania) sfe-
rą polityki. W jednym z wywiadów powiedział: „W tej chwili przychodzą [na 
Mszę św.] tysiące ludzi, przyjeżdżają ludzie z innych miast. I to, co wynoszą 
z tego, to przede wszystkim ta świadomość, że czują w tej wielkiej wspólno-
cie jakieś jedno dążenie, wzmacniają swoją nadzieję. Wiedzą, że w tych tro-
skach, kłopotach, nie są osamotnieni, że podobnie jak oni myślą tysiące, tysiące 
Polaków. Tu ludzie wylewają swój żal, swój ból w modlitwie, w spontanicz-
nym śpiewie i w milczeniu, które również jest jakąś wielką modlitwą, solidarne 
milczenie i zdyscyplinowanie ludzi. I to jest chyba zasadniczy cel, by te cierpie-
nia, których ludzie doznają każdego dnia w pracy, w więzieniach, na ulicy – by 
to nie było zmarnowane. To jest rolą księdza, by te cierpienia Narodu poprzez 
ofiarę Mszy świętej ofiarować Bogu, by móc je zamienić na łaski potrzebne do 
umocnienia ludzkiej nadziei, do trwania w dobrych jakichś postanowieniach, 
do rozszerzania braterstwa i solidarności między ludźmi”39. Te słowa odsłaniają 
wewnętrzne bogactwo solidarności jako wartości społecznej, która opiera się na 
osobowych relacjach zaufania.

Pojęcie solidarności zdobyło ogromną popularność w ostatnim dwu-
dziestoleciu minionego wieku40. W skali europejskiej i światowej do roz-
powszechnienia tego słowa przyczyniło się nie tylko powstanie ruchu spo-
łecznego w Polsce pod nazwą „Solidarność”, ale przede wszystkim ciągle 
odkrywana w Polsce i i realizowana wartość solidarności jako podstawowej 
wartości życia społecznego, jak ją ukazał w swoim działaniu i nauczaniu ks. 
Jerzy Popiełuszko. To ten człowiek – gromadzący w kościele żoliborskim 
tysiące ludzi (nie tylko wierzących, ale i poszukujących prawdy) – rozwijał 
ideę, że człowiek jest powołany do wolności. Idea wolności może być prze-
niesiona w realia życia tylko tam, gdzie ludzie wspólnie są o niej przekona-
ni i nią przeniknięci, świadomi niepowtarzalności i godności człowieka oraz 
jego odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi. Tam – i tylko tam – gdzie 
wspólnie opowiadają się za wolnością i walczą o nią solidarnie, może ona 
zapanować i przetrwać. Taki też jest punkt wyjścia dla określania solidarno-
ści i międzyludzkiego zaufania. Wolności jednostki nie da się oddzielić od 

39 Wypowiedź z wywiadu księdza Jerzego Popiełuszki udzielonego prawdopodob-
nie dla BBC. Tekst spisano z taśmy filmu dokumentalnego. Znajduje się on w archiwum 
żoliborskim, gromadzonym i porządkowanym przez działającą tam Służbę Informacyjną 
(mps, s. 10-11). Szerzej na ten temat zob. J. Sochoń, Kaznodziejstwo księdza Jerzego 
Popiełuszki i Msze Święte w intencji Ojczyzny, „Słowo – Dziennik Katolicki” (magazyn) 
z 10-11-12-13 listopada 1994 r., s. 7-9.

40 Por. m.in. dwa tomy pt. O solidarność rodziny narodów Europy, „Ethos” 2002, 
nr 57-58 i O solidarność narodów świata, „Ethos” 2002, nr 59-60.
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wolności wszystkich innych ludzi. Wolność jest w niebezpieczeństwie tam, 
gdzie ludzie ograniczają swe spojrzenie tylko do kręgu własnego życia i nie 
są gotowi angażować się bezinteresownie na rzecz innych. Natomiast wol-
ność przeżywana solidarnie wyraża się w działaniu na rzecz sprawiedliwości 
w dziedzinie politycznej i społecznej i kieruje wzrok ku wolności innych, 
zgodnie z hasłem: „Nie ma wolności bez solidarności”41.

Kwestia solidarności to nie jest tylko sprawa ethosu, w zwykłym, etycz-
nym, psychologicznym lub socjologicznym sensie tego słowa, podobnie jak 
kwestia rozwoju dzisiejszego świata, to nie jest tylko sprawa polityki, ale 
przede wszystkim konkretnego postępowania ludzi. Dzisiejszy świat ludzki 
bez boskiej ingerencji i bez dobrej woli ludzi byłby skazany na zagładę. Coraz 
więcej ludzi utrwala w sobie przekonanie, że wszystko lub prawie wszystko 
od nich samych zależy. Próbując określić bliżej znaczenie zarówno solidar-
ności międzyludzkiej, jak i międzyludzkiego zaufania, z antropologicznego 
punktu widzenia, widzimy, że zarówno jedno, jak i drugie doświadczenie 
wpisuje się w społeczną troskę jednego człowieka o drugiego i o drugich. Jest 
to także troska o wspólnotę, rodzinną, zawodową, narodową, ojczyźnianą, 
europejską. Idea ta jest szeroko rozwinięta w encyklice Sollicitudo rei socialis 
Jana Pawła II. Owa troska staje u podstaw autentycznego rozwoju człowieka 
i społeczeństwa przy zachowaniu szczerego szacunku dla osoby ludzkiej we 
wszystkich jej wymiarach42. W dokumencie tym Jan Paweł II określa zna-
czenie solidarności międzyludzkiej także z ekonomicznego punktu widzenia, 
gdy stwierdza, że „wszyscy z bliska obserwujemy smutne skutki tego ślepe-
go poddania się czystej konsumpcji: przede wszystkim jakiś rażący materia-
lizm, przy równoczesnym radykalnym nienasyceniu; jest bowiem rzeczą ła-

41 Teoretyczne podstawy tego twierdzenia rozwinął Karol Wojtyła w książce Osoba 
i czyn. Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, red. T. Styczeń i in., 
Lublin 1994 (zwł. część czwarta Osoby i czynu: Uczestnictwo [s. 301-335] oraz zawarte 
w tym samym tomie rozprawy: Osoba: podmiot i wspólnota [s. 371-414], Uczestnictwo czy 
alienacja? [s. 445-461]). Idee te spopularyzował także bł. ks. Jerzy Popiełuszko.

42 Jan Paweł II, Encyklika „Sollicitudo rei socialis”, Watykan 1987, nr 40 (dalej: 
SRS). „Solidarność jest niewątpliwie cnotą chrześcijańską. Już w dotychczasowym roz-
ważaniu można było dostrzec liczne punkty styczne pomiędzy nią a miłością, znakiem 
rozpoznawczym uczniów Chrystusa (por. J 13,35). W świetle wiary solidarność zmierza 
do przekroczenia samej siebie, do nabrania wymiarów specyficznie chrześcijańskich cał-
kowitej bezinteresowności, przebaczenia i pojednania. Wówczas bliźni jest nie tylko isto-
tą ludzką z jej prawami i podstawową równością wobec wszystkich, ale staje się żywym 
obrazem Boga Ojca, odkupionym krwią Jezusa Chrystusa i poddanym stałemu działaniu 
Ducha Świętego. Winien być przeto kochany, nawet jeśli jest wrogiem, tą samą miłością, 
jaką miłuje go Bóg; trzeba być gotowym do poniesienia dla niego ofiary nawet najwyż-
szej: «oddać życie za braci» (por. 1 J 3,16)”, SRS 40.
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two zrozumiałą, że jeśli się nie jest uodpornionym na wszechobecną reklamę 
i nieustannie kuszące propozycje nabycia nowych produktów, wówczas im 
więcej się posiada, tym więcej się pożąda, podczas gdy najgłębsze pragnienia 
pozostają niezaspokojone, a może nawet zagłuszone […]. Zło nie polega na 
«mieć» jako takim, ale na takim «posiadaniu», które nie uwzględnia jako-
ści i uporządkowanej hierarchii posiadanych dóbr. Jakości i hierarchii, któ-
re płyną z podporządkowania dóbr i dysponowania nimi «byciu» człowieka 
i jego prawdziwemu powołaniu”43.

W encyklice Centesimus annus Jan Paweł II wyjaśnia, że „zasada, którą 
dziś nazywamy zasadą solidarności, i której aktualność zarówno w porządku 
wewnętrznym każdego Narodu, jak i w porządku międzynarodowym przypo-
mniałem w encyklice Sollicitudo rei socialis, jawi się jako jedna z fundamen-
talnych zasad chrześcijańskiej koncepcji organizacji społecznej i politycznej. 
Mówi o niej wielokrotnie Leon XIII, nazywając ją – podobnie jak filozofia 
grecka – «przyjaźnią»; Pius XI używa tu niemniej znamiennego określenia: 
«miłość społeczna», zaś Paweł VI, włączając do tego pojęcia wielorakie 
współczesne wymiary kwestii społecznej, mówi o «cywilizacji miłości»”44.

Biorąc to pod uwagę, możemy określić solidarność jako postawę ludzi jed-
noczących się w dobrych wyborach i uczestniczących w dobrych działaniach. 
Człowiek solidarny jest zawsze człowiekiem w jakiejś wspólnocie i dlatego też 
działa we wspólnocie. Jeżeli nie jest we wspólnocie – to nie jest w stanie zbu-
dować solidarności, np. w formalnych organizacjach, luźnych związkach, przy-
godnych środowiskach. W tych ostatnich bardzo trudno jest zbudować zarów-
no zaufanie, jak i solidarność. Myśląc o budowaniu wspólnoty – za Karolem 
Wojtyłą – należy w tej rzeczywistości rozróżnić między relacją „ja – ty” i spo-
łeczną relacją „my”, przy czym – według Wojtyły – ta ostatnia konstytuuje się 
w działaniu nastawionym na dobro wspólne. To wspólnotowe zorientowanie 
nazywa on uczestnictwem lub partycypacją. Jest ono istotowym odniesieniem 
do wspólnoty, a w niej i przez nią do solidarności i do zaufania. To rozróż-
nienie pozwala wyraźnie odróżnić relację zaufania i solidarności od zwykłego 
członkostwa, które ma charakter formalny, zewnętrzny i luźny. Uczestnictwo 
natomiast zawsze łączy się z wolnym wyborem, co nadaje mu wymiar etyczny. 
Obiektywne dobro wspólne jest odbierane jako dobro konkretne zarówno przez 
wspólnotę, jak i jednostki, ponieważ osoba nie może żyć i rozwijać się bez 
uczestnictwa. Uczestnictwo z kolei zaczyna się od wolnego wyboru. Wybory 
dobre, przeciwne własnym egoistycznym dążeniom, można nazwać zwycię-
stwem, a uleganie pokusie egoizmu można nazwać porażką. Są to jednak na 
ogół zwycięstwa i porażki niewidoczne. Natomiast walka z drugim człowie-

43 SRS 28.
44 Jan Paweł II, Encyklika „Centesimus annus”, Watykan 1991, nr 10 (dalej: CA).
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kiem, zwycięska w kategoriach ziemskich, jest duchowo zawsze porażką: zwy-
cięstwem może być tylko pojednanie.

Solidarność uwiarygodniona zaufaniem

Zaufaniem obdarzamy tylko ludzi wiarygodnych. Zaufaniem obdarzamy 
ludzi z jasnymi czytelnymi zasadami moralnymi45. Bardzo trudno jest obda-
rzyć kogoś zaufaniem, kto jest chwiejny moralnie, kto zawodzi, kto nie jest 
wierny stałym i powszechnie obowiązującym normom moralnym, a przede 
wszystkim niezbywalnym normom naturalnego prawa moralnego. Mieć moc-
ne zasady to tyle, co być wiernym nie tylko uniwersaliom moralnym, czyli być 
wiernym danemu słowu, być wiernym powszechnie obowiązującym impera-
tywom rodzinnym, społecznym, to także tyle, co być wiernym sobie i komuś 
nawet w sytuacjach trudnych życiowo. To ostatnie przenosi nas w krąg bycia 
blisko ludzi cierpiących, ludzi potrzebujących pomocy, ludzi poniżanych i lu-
dzi bezsilnych z racji stosowanej wobec nich przemocy wewnętrznej i ze-
wnętrznej. Poszukując podstaw antropologicznych dla wzajemnego zaufania 
ludziom, może warto przypomnieć ciekawe rozumowanie Pascala: „Kocham 
wszystkich ludzi jako braci, ponieważ wszyscy zostali odkupieni. Kocham 
ubóstwo, ponieważ On je kochał. Kocham dostatki, ponieważ dają sposób 
wspomagania nieszczęśliwych. Dochowuję wiary wszystkim, nie płacę złem 
tym, którzy mnie źle czynią, ale życzę im stanu podobnego memu, w którym 
nie doświadcza się złego ani dobrego od ludzi. Staram się być sprawiedliwy, 
prawdomówny, szczery i wierny wobec wszystkich; żywię tkliwość dla tych, 
z którymi Bóg zespolił mnie ściślej; i czy to jestem sam, czy na widoku ludzi, 
mam we wszystkich czynnościach przed oczyma Boga, który ma je sądzić 
i któremu je wszystkie poświęciłem. Oto moje uczucia i co dzień błogosławię 
Odkupiciela, który je we mnie włożył i który z człowieka pełnego słabości, 
nędzy i pożądliwości, pychy i ambicji uczynił siłą swej łaski człowieka wol-
nego od wszystkich tych błędów; jej należy się wszystka chwała, ile że sam 
z siebie mam jeno nędzę i grzech”46. Pomimo tych słabości człowiek Pascala 

45 Warto przypomnieć w tym momencie, że podstawą jest renesans myślenia we-
dług klasycznego podziału prawa moralnego. Świadczy o tym m.in. to, że w rok po prze-
mówieniu papieża Benedykta XVI, 21 września 2012 r., podsekretarz Papieskiej Rady 
Świeckich ks. Miguel Delgado Galindo opublikował w „L’Osservatore Romano” intere-
sujący artykuł pt. L’eterno ritorno del diritto naturale (Wieczny powrót prawa natural-
nego). Istotne jest to, że autor przypomina i podkreśla cenne zasady społeczne, na które 
zwrócił uwagę papież w swoim przemówieniu, nie bez znaczenia, wygłoszonym właśnie 
w siedzibie federalnego parlamentu Niemiec. Por. tekst polski: Giuseppe Brienza, Powrót 
prawa naturalnego, „Społeczeństwo” 2013 (23), nr 1, s. 103-124.

46 B. Pascal, Myśli, tł. T. Boy-Żeleński, Warszawa 2004, nr 732.
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zdolny jest do wielkiej przyjaźni i wielkiej wierności. To otwiera drogę do 
zaufania i solidarności.

Człowiek – jak to wyraża często myśl personalistyczna – dostrzega we 
własnej świadomości dążenie, aby być sobą w nieprzekazywalnej indywidu-
alności i realizowania siebie w zmieniającej się rzeczywistości. Świadomość 
zaś własnej kruchej wolności powoduje w człowieku niepewność, co do re-
alizacji siebie samego w oderwaniu od wspólnoty. I to jest właśnie wezwanie 
– jakby naturalne – do zaufania, do ufnego patrzenia w oczy innym ludziom. 
Ta ufność jest – często podświadomie – motywowana godnością ludzką, ale 
i także potrzebą wspólnego patrzenia w przyszłość z nadzieją. Owa potrzeba 
patrzenia w przyszłość rodzi się w każdym człowieku, przeżywającym kru-
chość i przygodność własnego istnienia. Bez tego ustawicznego wezwania do 
zaufania wolność ludzka byłaby sparaliżowana. Podobnie Jerzy Bajda uważa, 
że w samej istocie ludzkiego aktu jakiegokolwiek działania rozważanego jako 
dążenie do wyznaczonego celu, można odnaleźć elementy kształtujące w sa-
mym człowieku i jego działaniu coś w rodzaju „profilu nadziei”, będącego 
antropologiczną podstawą zaufania. Ta nadzieja wypełniona jest ufnym, peł-
nym zaufania oczekiwaniem wypełnienia działania i realizacji celu. Również 
całość życia, w sposób wyraźny, ujawnia ten aspekt budowania oczekiwanej 
rzeczywistości w klimacie zaufania47. Ów klimat zaufania rozprzestrzenia się 
i rozstrzyga się zawsze w obszarze dobra. Granice zaś dobra są wyznacza-
ne imperatywami moralnymi (nakazami, zakazami, przykazaniami, normami 
itp.). Są one dobre i właściwe tylko wówczas, jeżeli – mówiąc krótko – stoją 
na straży dobra (wartości osoby, wartości w ogóle).

Analizując dzieje ludzkości, możemy powiedzieć, że cała historia życia 
moralnego ludzi to nieustanna historia ukazywania albo ludzkiej doskonało-
ści, albo – przeciwnie – ludzkiej nędzy i ułomności. I tylko w tej perspekty-
wie możemy coś zrozumieć ze znaczenia normatywności. Tylko w tej per-
spektywie możemy uchwycić istotę bycia człowieka z zasadami. Warto przy-
pomnieć więc, że „być człowiekiem z zasadami”, to spełniać to, co „moralnie 
powinne”, czyli „moralnie dobre”, w odróżnieniu od tego, co „niemoralne”, 
będące synonimem określenia bycia „moralnie złym”. Zaufanie to „bycie 
dobrym”, czyli bycie godnym zaufania, stanowi podstawę do wyróżnienia 
czynów moralnie dobrych, w odróżnieniu od złych moralnie i tym samym 
niegodnych zaufania. Można zaufać na pewno ludziom, którzy są tego godni, 
czyli ludziom na – jak się to mówi potocznie – odpowiednim poziomie moral-
nym. Są to ludzie, którzy „sprawdzili się” już w doświadczeniach życiowych 
i dali świadectwo wierności zasadom i ideałom. Intuicja każe za najwarto-

47 Por. J. Bajda, Możliwość syntezy nadziei doczesnej i nadziei eschatologicznej, 
„Studia Theologica Varsaviensia” 1974, 12, nr 2, s. 87-88.
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ściowsze moralnie, a często jedynie moralnie dobre, uznać czyny bezinte-
resowne. To zresztą był główny powód, dla którego Kant, a w ślad za nim 
wielu innych, jak Max Scheler, Nikolai Hartmann, Martin Buber, Tadeusz 
Styczeń, podjęli generalną rozprawę z utylitaryzmem we wszystkich jego od-
mianach. Personalistyczna etyka stara się z kolei bardzo usilnie – sięgając 
zresztą do całej najpiękniejszej tradycji moralnej świata – w swym określaniu 
dobra moralnego wyeksponować jego bezinteresowność. W tej etycznej tra-
dycji podkreśla się, że mimo oczywistych skądinąd słabości ludzkich, wyso-
ka ocena bezinteresowności nie jest zjawiskiem efemerycznym. Jest czymś 
bardzo konkretnym. Dla zobrazowania tego można przywołać choćby słowa 
Antoine’a de Saint-Exupéry, który pisze: „Przy całej bezduszności postawy 
Latarnika, który nie widział niczego poza rozkazem i nie dopuszczał żadnego 
pytania na temat słuszności rozkazu, postawy, która tak zdziwiła i zmartwiła 
Małego Księcia, on jeden przecież zasłużył sobie na jego pochwałę: Mimo 
to on jeden nie wydaje mi się śmieszny. A to prawdopodobnie dlatego, że nie 
zajmuje się tylko sobą”48. Właśnie owo „nie zajmowanie się tylko sobą” jest 
punktem wyjścia do powstania i rozwoju zarówno zaufania międzyludzkiego, 
jak i powstawania i utrwalania prawdziwej solidarności.

Przez zaufanie i solidarność do przyjaźni

W bardzo długiej historii życia społecznego, w każdej epoce, spotykamy 
liczne świadectwa wiernej przyjaźni. To mówienie o niej uwypuklało nieza-
wodnie zarówno potrzebę wierności międzyludzkiej, jak i tego, co my dziś 
określamy mianem solidarności. W literaturze, nie tylko stoików, w dziełach 
Arystotelesa, św. Augustyna, św. Bernarda, Tomasza z Akwinu, św. Tomasza 
Morusa, widzimy to, że ludzie ci cenili przyjaźń zarówno w relacjach po-
szczególnych osób, ale także całych wspólnot ludzkich, a w szczególności 
w relacjach ludzi ubogich i prześladowanych. Wokół Sokratesa skupiała się 
grupa przyjaciół jego mądrości. Łączył ich też węzeł wzajemnej przyjaźni. 
Nic dziwnego, że należący do tego grona Platon obrał przyjaźń jako temat 
dla jednego ze swych dialogów (Lyzis). Jak trudno znaleźć w życiu wiernego 
przyjaciela, tak widocznie trudno wniknąć w istotę przyjaźni i ująć zasadni-
cze jej cechy, skoro rozmowa w dialogu przechodzi na coraz inne drogi. Na 
każdej z nich znajduje się jakąś inną cechę przyjaźni lub wskazówkę do jej 
znalezienia. Ale nigdzie nie dochodzi się do zamierzonego celu. W dyskusji 
uczestnicy dialogu szukają źródeł przyjaźni na różnych drogach. Kiedy ktoś 
z nich zatrzyma się na jednej tylko z dróg, na jakimś szczególe lub własności 

48 A. de Saint-Exupéry, Mały Książę, przeł. J. Szwykowski, Warszawa 1967, s. 46.
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przyjaźni, utyka dyskusja, utyka zwłaszcza wtedy, kiedy się przyjaźń uznaje 
za uczucie jednostronne, a nie wzajemne, kiedy się ją uważa za dążność, która 
tylko bierze, a nigdy nie daje.

Platon nie twierdził, jakoby w Lyzisie rozwiązał całkowicie zagadnienie 
przyjaźni. Jedynie ukazał wiele stron tego zagadnienia. Przekonał się przy-
najmniej, że nie ma przyjaźni, gdzie nie ma wzajemnego szacunku i gdzie 
się nie przeżywa wspólnej doli. Dyskusja o przyjaźni potoczy się dalej w in-
nych dialogach Platona, w Etyce nikomachejskiej Arystotelesa i w pismach 
stoików. Wpatrzeć się w dialogi Platona, w pisma Seneki, w Rozmyślania 
Marka Aureliusza, a zobaczy się, że wszędzie szuka się najgłębszych, meta-
fizycznych źródeł zaufania, sprawiedliwości, miłości i przyjaźni49. „Usiłował 
jeszcze raz Marek Aureliusz – pisze Konstanty Michalski – w idei przyciąga-
nia się podobieństw i w idei solidarności znaleźć czynnik, który by rozjaśnił 
i wytłumaczył zawiłe zagadnienie przyjaźni. Jak żywioł przyciąga żywioł, 
ogień inny ogień, tak dusza lgnie do duszy sobie pokrewnej, kongenialnej. 
Jednak wszystkie osoby wchodzą w jedną żywą całość, gdzie wszystko ja-
koś do wszystkiego należy i od wszystkiego zależy. Nie mogą odpaść liście 
i kwiaty od łodygi, łodyga nie może się oderwać od konara, konar od pnia 
macierzystego, by mogły żyć, rozkwitać i owocować. Nie może się rozwinąć 
w doskonałego człowieka żadna ludzka jednostka, jeżeli poprzez nią nie pój-
dzie odżywczy prąd z macierzystego pnia ludzkości”50. 

Chrześcijaństwo – tworzące nową kulturę – daje nowe akcenty myślenia 
o przyjaźni i jej znaczeniu. Swoistym primum anthropologicum jest w przy-
jaźni afirmacja dobra w przyjacielu i korygowanie w sobie i wokół siebie 
tego, co jest złe i niedoskonałe. Ranga przyjaźni domaga się afirmowania 
człowieka dla niego samego. Akt tej afirmacji – w ślad za szacowną tradycją 
sięgającą Antygony Sofoklesa – nazywamy miłością. Sofokles był pewny, że 
jest doskonale rozumiany przez swych współczesnych. Budował na, bliskim 
każdemu, doświadczeniu człowieka. Nie szukamy – bo nie ma – innej pod-
stawy etyki przyjaźni, solidarności i zaufania. Gdyby więc ktoś nie dostrze-
gał powinności afirmowania drugiego dla niego samego, byłby to znak, że 
nie dostrzega jego niepowtarzalnej wartości i że nie zobaczył samego siebie 
w samym sobie i w innym. „Ja” w przyjaźni staje raz po raz wobec wezwania 
prawdy o każdym innym „ja” w moim „ja”, „ja” nie jest jedynie podmio-
tem, z którym lub w którym tylko się coś dzieje. Jest podmiotem osobliwym 
przede wszystkim przez to, że sam działa. 

49 Szerzej por. K. Michalski, Między heroizmem a bestialstwem, Częstochowa 1984, 
s. 335-336.

50 Tamże, s. 336.
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Cała filozofia klasyczna dużo uwagi poświęca przyjaźni. Wciąż do tego 
wątku powraca dziś współczesna psychologia, chociaż mówi o tym zupeł-
nie innym językiem. Aktualne są jednak, często ukrywane skrzętnie, dawno 
znane zasady. Ot, chociażby jak tamte porady Marka Aureliusza: „Ci, którzy 
ci przeszkadzają w pochodzie po prostej drodze zdrowego rozumu, jak cię 
nie zdołają odwieść od postępowania rozumnego, tak niech cię nie pozbawią 
i twej ku nim życzliwości. Ale strzeż się z dwu stron: nie tylko na stanowisku 
wytrwania przy swym sądzie i postępowaniu, ale i zachowania łagodności 
wobec nich, jakkolwiek ci usiłują stawiać przeszkody lub w inny sposób ku 
sobie zniechęcają”51. I nieco dalej Aureliusz uczy: „ludzie, którzy sobą wza-
jemnie pogardzają, prawią sobie wzajemne pochlebstwa, a którzy pragną się 
– jeden nad drugiego – wywyższyć, przed sobą wzajem się uniżają. […]. Jak 
zepsuty i nieszczery jest człowiek, który mówi: postanowiłem być szczerym 
wobec ciebie. Co robisz, człowiecze? Tego nie trzeba naprzód mówić. To się 
zaraz pokaże. Zdanie to powinno już być wypisane na czole […]. Jaki jest mój 
stosunek do ludzi? Zrodziliśmy się dla pomocy wzajemnej”52.

Obdarować zaufaniem w solidarnej komunikacji społecznej

W przestrzeni komunikowania społecznego nie można pominąć perspek-
tywy osobowych relacji i kategorii „daru osobowego”. Jest to szczególnie 
widoczne w relacjach komunikacyjnych opartych na zaufaniu. Zaufanie jest 
darem, dlatego w kontekście zaufania mówimy o „obdarzaniu” zaufaniem. 
Komunikacja społeczna funkcjonuje w różnego typu uwarunkowaniach spo-
łeczno-ekonomicznych, w których elementy komercji stają się coraz bardziej 
jednym z głównych wyznaczników jej charakteru i jakości. Podstawowym 
uwarunkowaniem komunikacji społecznej są jednak ludzie, wolne i rozumne 
podmioty. A każda komunikacja interpodmiotowa jest ze swej natury nie tylko 
relacją, odniesieniem, przekazem, wymianą czegoś, informowaniem, procesem 
społecznym itp., ale jest również procesem komunikowania się osób, zawie-
rającym elementy daru, do których możemy zaliczyć m.in.: charakter samego 
aktu darowania, intencję i motywację przekazu, otwartość i wolność przyjęcia 
daru, szeroko rozumianą wzajemną afirmację osób, no i zaufanie, które ma in-
terpodmiotowy charakter itp. Zaufanie jest relacją komunikacyjną osób.

Prawdziwa komunikacja międzyosobowa jest niemożliwa bez prawdzi-
wego osobowego obdarowania. Obdarowanie to rozumiemy jako wzajemne 
zorientowanie się osób na siebie i stwarzanie takich warunków, które umożli-

51 M. Aureliusz, Rozmyślania, tł. B. Pawlak i M. Reiter, Gliwice 2016, Księga XI, 
9; XI, 14-15.

52 Tamże, Księga XI, 18.
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wiają wzajemną komunikację. Skoro traktujemy komunikację nie tylko jako 
przekaz przedmiotowy, ale przede wszystkim jako przekaz osobowy, to pod-
stawową i pierwszą „treścią”, jaka jest przekazywana, są same osoby uczest-
niczące w komunikacji. Ten przekaz podmiotowy możemy traktować w ka-
tegoriach daru. Kategoria ta nabiera coraz większego znaczenia w kontek-
ście nowych technologii medialnych. Pokazują one coraz wyraźniej, iż sama 
komunikacja „przedmiotowa”, z wielorakim wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii informacyjno-komunikacyjnych, zaczyna coraz bardziej zbliżać 
ludzi do siebie, kompresując czas i przestrzeń, czyniąc świat „globalną wio-
ską”, stwarzając możliwość interaktywności i bezpośredniości komunikacji.

Obdarowanie wiąże się nie tyle z przekazywaniem jakichś dóbr medial-
nych, chociaż ich wartość jest równie ważna, ale wiąże się przede wszystkim 
z wzajemnym darem samych osób uczestniczących w komunikacji, komuniko-
waniem ich światów wartości, ich godności. Wszelki bowiem dar jest przeka-
zywany najpełniej właśnie poprzez komunikację uczestniczącą. Karol Wojtyła 
rozróżnia dwa znaczenia terminu „uczestnictwo”: potoczne i filozoficzne. 
W znaczeniu potocznym „uczestnictwo” znaczy mniej więcej tyle co udział. 
Używając tego pojęcia w takim znaczeniu, stwierdzamy fakt uczestnictwa, czy-
li udziału, w sposób najogólniejszy i jakby statyczny, nie sięgając do podstaw 
tego udziału. Znaczenie filozoficzne „uczestnictwa” każe nam natomiast szukać 
tych podstaw. W tym znaczeniu termin „uczestnictwo”, jako odpowiednik ła-
cińskiego participatio, wskazuje na antropologiczno-aksjologiczne podstawy 
tego udziału, których istotnym elementem jest wzajemne zaufanie.

Wszelkie uczestnictwo w życiu społecznym musi opierać się na uzna-
niu podstawowej prawdy, że człowiek jest wartością samą w sobie i jako 
taki nie może być zredukowany w jakikolwiek sposób, a więc nie może być 
sprowadzony do roli rzeczy, narzędzia, środka do celu itd. Ta teza antyreduk-
cjonistyczna posiada swoje głębokie konsekwencje antropologiczne i etycz-
ne, przede wszystkim tę, iż każdy człowiek jest centrum życia społecznego. 
Komunikacja interpodmiotowa oraz społeczna ujawnia cechy komunikacji 
uczestniczącej, ponieważ odbywa się ona na sposób uczestnictwa i współ-
uczestnictwa, odpowiedzialności i współodpowiedzialności, pracy i współ-
pracy, działania i współdziałania itp. Mamy wówczas do czynienia z komuni-
kacją uczestniczącą. Dzięki uczestnictwu ludzie mogą czerpać z dobra wspól-
nego, również w przestrzeni dóbr, które nie są ich indywidualną własnością. 
Mówiąc innymi słowy, dobro to może stać się ich udziałem.

Takie ujęcie komunikacji społecznej jest tym bardziej ważne w kontek-
ście zachodzących we współczesnym świecie procesach komercjalizacji, in-
strumentalizacji i manipulacji. To obdarowanie zaufaniem „nakłada się” po-
niekąd i utożsamia z komunikowaniem wartości. Wielowymiarowość „daru” 
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zaufania wpisuje się w podmiotowość „drugiego” człowieka tak, że prowadzi 
nie tylko do jego afirmacji, ale i także do aktualnego „przeżywania drugiego 
jak siebie samego”. Obdarowanie osobowe jest i powinno być komunikacyj-
nym doświadczaniem dobra. Dzięki temu doświadczeniu komunikacja spo-
łeczna staje się admirabile commercium, prawdziwą wymianą i komunikacją 
wartości. Wynika ona z transcendencji osoby w czynie, o czym tak szeroko 
pisze Karol Wojtyła. Taka perspektywa komunikacji społecznej opartej na za-
ufaniu gwarantuje jej ludzki wymiar, czyli komunikacji społecznej uwzględ-
niającej, obok czynników ekonomicznych, również zasadę bezinteresowno-
ści, zasadę wzajemności, zasadę uniwersalności i zasadę afirmacji dobra, któ-
re ujawniają się i realizują we wzajemnym zaufaniu.

Kategoria daru jawi się w tych doświadczeniach nie tylko jako skutek 
komunikacji, ale także jako jej warunek. Punktem wyjścia procesów komu-
nikacji jest bowiem otwarcie się na drugą osobę, zaufanie do niej, gotowość 
przyjęcia oferowanych przez nią wartości, gotowość udzielenia własnej oso-
bowej odpowiedzi na komunikowane dobra, akceptacja drugiej osoby, okaza-
nie wstępnej wiarygodności, niekwestionowanie dobrych intencji i motywa-
cji komunikacji, wyprzedzająca życzliwość itp. Inaczej mówiąc, warunkiem 
zaistnienia komunikacji jest wzajemne zaufanie, czyli wzajemne otwarcie się, 
zorientowanie się osób na siebie.

* * *

Z powyższych analiz wynikają dwa ważne wnioski. Mają one – podobnie 
jak same wartości zaufania i solidarności – nie tylko charakter teoretyczny, 
ale przede wszystkim należą do porządku ortopraksji.

Pierwszy wniosek dotyczy ważnego dziś zagadnienia płaszczyzn odzy-
skiwania wartości. Wśród nich jest sprawa nie tylko wzajemnego przenika-
nia się zaufania i solidarności, ale także sprawa odbudowywania utraconych 
więzi prawdziwego zaufania. Jest to praktycznie bardzo trudne i – bez etyki 
– praktycznie niemożliwe. W związku z tym rodzi się pytanie: jaka jest rola 
etyki solidarności w sferze odzyskiwania wartości? Cóż szczególnego ma ta 
etyka do zaoferowania, iż może przyczynić się do postępu moralnego czło-
wieka? Może wystarczyłoby ograniczyć się tylko do psychologii, która prze-
cież także zajmuje się doświadczeniem moralności?53 Po co więc odwoływać 
się do szeroko rozumianej etyki solidarności? Te pytania nie są nowe, posta-
wione zostały przed etyką i etyką chrześcijańską w szczególności – już u sa-
mych początków od Sokratesa i Sofoklesa zaczynając. Potem w całej swojej 
pełni są widoczne także w połowie XIII wieku, w obliczu wzrastającej po-

53 Por. J. Maritain, Pisma filozoficzne, przekł. J. Fenrychowa, Kraków 1988, s. 268-279.
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pularności „naukowej” wersji arystotelizmu prezentowanej przez uczonych 
arabskich, a później przez tzw. awerroizm łaciński, a w sposób najbardziej 
wybitny w myśli św. Tomasza z Akwinu. Pytanie to nie straciło na aktualności 
także w czasach współczesnych. Tak jak w epoce dojrzałego średniowiecza, 
tak i dzisiaj niektórzy mówią o dystansie, jeśli nie wręcz jawnej opozycji 
pomiędzy rozumem a wiarą, a w stosunku do wartości – pomiędzy ich po-
znaniem naturalnym a rozumieniem chrześcijańskim. Mówiąc o odzyskiwa-
niu wartości, a wśród nich o sposobach odbudowywania zaufania, mówimy 
o konieczności szukania tego, co przez wieki zwano mądrością życiową. 
Podstawowe rozumienie mądrości, jako poznania w aspekcie najgłębszych 
przyczyn (cognitio per altissimas causas), zawdzięcza św. Tomasz z Akwinu 
Arystotelesowi. Używa jej zamiennie z definicją augustyńską, zgodnie z którą 
mądrością jest poznanie tego, co boskie i co jest prawdziwie ludzkie. Mądrość 
taka jest więc swoistego rodzaju poznaniem całościowym i jest podstawą do 
autentycznego budowania i kształtowania zaufania i solidarności (Summa 
theologica II-III, q. 23, a. 2, ad 1).

Drugi wniosek dotyczy tego, że w sytuacjach destrukcji zaufania i soli-
darności, w przypadkach braku wysiłku ich odzyskiwania, zawsze pojawiają 
się zjawiska braku nadziei, o których pisał Jan Paweł II w adhortacji apostol-
skiej Ecclesia in Europa: „Wydaje się bowiem, że czasy, w jakich żyjemy 
i związane z nimi wyzwania to okres zagubienia. Tylu ludzi sprawia wraże-
nie, że są zdezorientowani, niepewni, pozbawieni nadziei, stan ducha wielu 
chrześcijan jest podobny. Liczne niepokojące oznaki pojawiły się na początku 
trzeciego tysiąclecia na horyzoncie kontynentu europejskiego, który «choć 
jest pełen znaków i świadectw wiary, a jego społeczność niewątpliwie żyje 
w większej wolności i jest bardziej zjednoczona, odczuwa skutki spustosze-
nia, jakiego dawna i najnowsza historia dokonała w najgłębszych tkankach 
jej ludów, często rodząc rozczarowanie». […] Z tą utratą chrześcijańskiej pa-
mięci wiąże się swego rodzaju lęk przed przyszłością. Obraz jutra jest często 
bezbarwny i niepewny. Bardziej się boimy przyszłości, niż jej pragniemy. 
Niepokojącą oznaką tego jest między innymi wewnętrzna pustka dręcząca 
wielu ludzi i utrata sensu życia. […] Jesteśmy świadkami rozpowszechnionej 
fragmentaryzacji egzystencji; dominuje poczucie osamotnienia; mnożą się 
podziały i kontrasty. […] W powiązaniu z szerzącym się coraz powszechniej-
szym indywidualizmem dostrzega się coraz mniej przejawów solidarności 
międzyludzkiej: podczas gdy instytucje opieki pełnią godną uznania funk-
cję, zauważa się zanik poczucia solidarności, co powoduje, że ludzie – choć 
nie brakuje im tego, co konieczne pod względem materialnym – czują się 
bardziej osamotnieni, pozostawieni samym sobie, pozbawieni uczuciowego 
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oparcia”54. Brak zaufania i solidarności prowadzą do wielorakiej alienacji 
człowieka, do relatywnego traktowania dobra i zła, pociągają za sobą scepty-
cyzm co do możliwości istnienia i osiągania obiektywnych wartości ludzkich, 
a tym bardziej chrześcijańskich. Ich nieustannym skutkiem są różne stany 
prawdziwej alienacji człowieka, zagubionego w meandrach cywilizacyj-
no-kulturowych współczesnego świata, tracącego nadzieję na życie w pełni 
ludzkie. Ta sytuacja człowieka we współczesnym świecie, wyalienowanego 
ze świata obiektywnych wartości i prawdy o sobie, będąca skutkiem filozo-
ficznych i kulturowych błędów antropologicznych, jest jednocześnie woła-
niem o nadzieję, o sens, o prawdę o człowieku, wołaniem o chrześcijańską 
nadzieję. Człowiek w niepewności jutra i bez nadziei na przyszłość żyć nie 
może. Owo poczucie niepewności połączone z doświadczeniem krzywdy 
pcha ludzi – albo w stronę wspólnej i pokojowej walki o solidarność i związa-
ne z nią wartości wyższe, albo popycha ludzi do działań bestialskich i despe-
rackich55. Analizując trafną diagnozę sytuacji ludzi w Europie, jaką zakreślił 
Jan Paweł II, trzeba tym bardziej wyzwolić pragnienie życia w solidarności 
międzyludzkiej i zaufaniu wzajemnym. Człowiek bowiem posiada naturalną 
„hermeneutyczną” orientację w stronę poszukiwania sensu życia i wraz z nim 
miłości, zaufania i solidarności. Człowiek niemal instynktownie próbuje od-
kryć sens we wszystkim, czego zdarzy się mu doświadczać, próbuje odkry-
wać prawdę o sobie. Człowiek ma bowiem prawo do prawdy, co więcej ma 
obowiązek jej poznawania i budowania na niej wspólnoty zaufania i solidar-
ności. Dlatego też poszukiwanie prawdy o człowieku powinno się dokonywać 
ze świadomością, że człowiek nie jest „ślepym wędrowcem”, błąkającym się 
po bezdrożach moralności, ale jego wartość i godność domagają się odnajdy-
wania obiektywnego fundamentu człowieczeństwa oraz obiektywnych i uni-
wersalnych zasad wartościowania etycznego jego wolnych działań, za które 
ponosi odpowiedzialność56.

54 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa”, Watykan 2003, nr 7-8 
(dalej: EiE).

55 Zob. L. Kołakowski, Horror metaphisicus, Warszawa 1990, s. 137-138.
56 Por. M. Drożdż, Etyczne orientacje w mediosferze, Tarnów 2006, s. 14.
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Ludzki wymiar pracy

Praca jest czymś ludzkim. Ze swej natury objawia człowieczeństwo i albo 
je wydoskonala, albo alienuje ludzkie życie. Praca z jednej strony odbija na so-
bie kształty człowieka, modeluje człowieka, niesie ze sobą także bardzo bogate 
treści egzystencjalne. Jest ona źródłem, tworzywem i przedmiotem znacznej 
części ludzkiego życia, egzystowania i stawania się człowiekiem, objawiając 
ludzki etos. Z drugiej strony praca „nie-ludzka” może stać się siłą destrukcyjną 
człowieczeństwa, pociągając za sobą rozliczne alienacje57. Dlatego tak ważnym 
z etycznego punktu widzenia staje się poszukiwanie elementów integrujących 
ludzką egzystencję z ludzką pracą58. Można powiedzieć, że człowiek przycho-
dzi na ten świat całkowicie niemal nieprzygotowany do życia, niezdolny do 
zachowania go, bezbronny. „To, co wskazywałoby na jego życiowe możliwo-
ści, to budzący się rozum. Bóg zaufał temu rozumowi, dzięki niemu człowiek 
da sobie na świecie radę. Rozum skieruje człowieka do podjęcia pracy przez 
którą ma zdobyć środki, niezbędne, do utrzymania i zachowania życia. Odtąd 
wszystko, czym człowiek się posługuje, przygotowane jest przez pracę ludzką 
do bezpośredniego użycia”59. To praca ludzka „integruje” albo też – zła praca – 
dezintegruje życie jednostek i społeczności. 

Praca jest swoistym sposobem „spotkania się” człowieka, najpierw z dru-
gim człowiekiem, następnie z naturą i kulturą, bo w przestrzenie tych relacji 
realizuje się człowiek przez swoją pracę. W tym wymiarze człowiek doświad-
cza w sobie zawsze czegoś ze struktury „fizyczności”, podlegając prawom 
przyrody i regułom kultury. Ale też praca jest czymś nieodłącznym od ludz-
kiej rozumności i ludzkiej wolności60. W związku z tym także objawia się 

57 T. Styczeń, A. Szostek, Liberalizm po marksistowsku. Antropologiczne implika-
cje marksistowskiej soteriologii, [w:] Problem wyzwolenia człowieka, red. T. Styczeń,  
M. Radwan, Rzym 1987, s. 123-144.

58 A. Lulek, Problematyka pracy ludzkiej w polskiej literaturze naukowej w la-
tach 1956-1972, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 1973, nr 6, s. 97-108;  
A. Machalski, Humanistyczny sens pracy ludzkiej, „Novum” 1975, nr 10, s. 67-78;  
Cz. Bartnik, Wiecznotrwałość pracy ludzkiej, „Życie i Myśl” 1976, nr 2 (26), s. 24-28.

59 S. Wyszyński, Duch pracy ludzkiej. Myśli o pracy, Londyn 1946, s. 31.
60 Por. Cz. Bartnik, Teologia pracy ludzkiej, Warszawa 1977, s. 1-12; por. także J. Majka, 

Praca jako doskonalenie człowieka i świata, „Colloquium Salutis” 1985, nr 16, s. 11-28.
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potrzeba – wręcz konieczność – poszukiwania sił integrujących różne rodzaje 
pracy ludzkiej, doskonalące człowieczeństwo61. Z tego fenomenu „spotkań” 
wynikają też liczne dylematy etyczno-egzystencjalne. Niniejszy artykuł jest 
próbą analitycznego pokazania niektórych z nich. Pierwszy dylemat wypływa 
z pilnej potrzeby nowego odkrywania ducha pracy ludzkiej. Drugi dylemat 
rodzi się z potrzeby odnowy etycznej solidarności poprzez pracę. Chodzi tutaj 
o podstawowe kwalifikacje etyczne człowieka pracy: o prawdę i wolność, toż-
samość i wierność, uczciwość i sprawiedliwość. Trzecią grupą dylematów są 
„kłopoty dobrobytu”. Ludzie Zachodu w minionym stuleciu, pełnym ideolo-
gii, naiwnie dali się uwieść wizji dobrobytu jako jedynego źródła szczęścia. 
Co więcej, uwierzyli, że dobrobyt utożsamia się także z osobistą doskonało-
ścią. Wszystkie, te i inne, dylematy są wynikiem kryzysu ducha pracy, będą-
cego konsekwencją kryzysu realizowanych przez ludzi wartości. Odkrywanie 
tych zjawisk ma nie tylko badawczy charakter, ale może się przyczynić także 
do odnowy etosu ludzkiej pracy poprzez odkrywanie na nowo blasku i mocy 
podstawowych ludzkich wartości.

Potrzeba nowego odkrywania „ducha pracy ludzkiej”

Po komunistycznym spustoszeniu moralnym, po liberalnych manipu-
lacjach rynkiem pracy, jesteśmy dziś świadkami rozlicznych kryzysów, nie 
tylko w dziedzinie życia gospodarczego62. Nie wolno jednak zapomnieć, że 
wszelki kryzys w tej dziedzinie jest warunkowany uprzednim kryzysem mo-
ralnym63. W czasach tzw. kryzysów ekonomicznych istnieje zatem pilna po-
trzeba, wręcz konieczność – odkrycia „ducha pracy ludzkiej”64.

We współczesnych teoriach i praktykach gospodarczych dominuje eko-
nomicystyczna wizja życia. W tej wizji bierze się pod uwagę przede wszyst-
kim „biznes plany”, „projektowanie”, „promowanie”, „współpracę partne-

61 J. Wołkowski, Człowiek i praca. Kontekst antropologiczny chrześcijańskiej kon-
cepcji pracy, „Życie i Myś1” 1975, nr 9, s. 4-13.

62 Por. E. Kasjaniuk, Kryzys, [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin 2002, t. 9, s. 1426; 
P. Ricoeur, Kryzys – zjawisko swoiście nowoczesne, [w:] Rozmowy w Castel Gandolfo – 
O kryzysie, oprac. K. Michalski, Warszawa 1990, s. 36-58.

63 Giuseppe Gaburro w swej pracy o myśli etyczno-ekonomicznej XX wieku zbiera 
liczne przykłady ścisłego powiązania ethosu z kryzysami ekonomicznymi. Por. G. Gaburro, 
Etica ed economia, Roma 1995. Przed kryzysem ekonomicznym w XXI wieku przestrzegał 
już w 1994 r. Daniel Cohen. Por. tł. pol. D. Cohen, Kłopoty dobrobytu, Kraków 1998.

64 Por. S. Wyszyński, Duch pracy ludzkiej. Myśli o pracy, dz. cyt.; S. Wyszyński, 
Uświęcenie pracy zawodowej, Paris 1963; Z. Fortuniak, Chrześcijańska koncepcja pracy 
w nauczaniu księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, [w:] W kierunku człowieka, praca 
zbiorowa, Warszawa 1971, s. 85-104.
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rów”, „obniżkę cen”, „realizacje”, „wycenę zysków” itp. W tym wszystkim 
praca ma nie tylko wymiary ekonomiczne czy społeczne. Zapomina się o tym, 
że pierwszorzędnie praca jest czymś osobowym65. Dlatego w tym kontekście 
warto wrócić do myśli Stefana kardynała Wyszyńskiego, które domagają się 
nowej recepcji. Już we Wprowadzeniu do swojej książki Duch pracy ludzkiej 
pisze on: „Zazwyczaj wybieramy takie zagadnienia, które budzą szczegól-
ne zainteresowanie, które są «na czasie». Wprawdzie wszystkie prawdy są 
«na czasie» zawsze, bo są w życiu codziennym niezastąpione. Taką jest cała 
prawda o pracy. Nie od dziś dnia mówimy o pracy: Powiedziano o niej wiele 
pięknych rzeczy, Nie myślimy, że powiemy coś lepszego, lub coś nowego. 
Nas interesuje dzisiejszy spór o pracę. Współcześnie zagadnienie pracy wy-
suwa się na czoło wielu ważnych spraw. Codziennie media, w dosyć szerokim 
zakresie, podają nam dane ze światowych giełd oraz zmiany walutowe. Do 
tego dochodzą codzienne informacje o rynku pracy i dane statystyczne do-
tyczące bezrobocia. To sprawia, że o pracy trzeba mówić, biorąc pod uwagę 
te nowe dążności i nowe potrzeby. Dokładniejsze zrozumienie pracy samej 
w sobie, jej roli w życiu człowieka, i to nie tylko roli czysto osobistej, ale 
i społecznej, nie tylko gospodarczej, ale i religijnej – domaga się tego, by do-
konać właściwego włączenia pracy do całości naszego życia. Chodzi też o to, 
żeby praca nie była czymś od reszty oderwanym, ale żeby z nim stanowiła 
harmonijną całość”66. Taki jest też antropologiczno-moralny punkt wyjścia 
dla zrozumienia owej harmonii, w którą wpisują się różne rodzaje pracy jako 
integralne części człowieczeństwa.

Funkcjonowanie najbardziej kunsztownej maszyny zależy od nadzoru 
i pomocy człowieka jako istoty rozumnej. Współczesne ideały techników, 
by tak zorganizować pracę firm, żeby obywała się jak najmniejszą liczbą lu-
dzi, osiągają wprawdzie zadziwiające wyniki. Ale ostatecznie w najspraw-
niej działającej technicznie i komputerowo firmie czujność ludzka, myśl 
ludzka, jest czymś niezastąpionym. Można zatem mówić za kard. Stefanem 
Wyszyńskim o „duchu pracy ludzkiej”: „Nadal więc pozostaje prawdą, że 
każda niemal praca związana jest z osobą, ludzką. W każdej pracy bierze 
udział nasz rozum, wola, uczucie, siły fizyczne. Idealny obraz człowieka pra-
cującego mamy wtedy właśnie, gdy żaden z tych darów człowieka nie jest 
wyłączany od udziału w przebiegu pracy. Zachwianie tej równowagi będzie 
zawsze szkodą dla człowieka, a nawet i dla samej pracy. Oczywiście, rodzaj 

65 Największą trudność stanowi bowiem określenie statusu ludzkiej pracy. Por. 
M.M. Salmiento, Krzyż pracy – praca krzyża, „Communio”, polskie wydanie, 1998, nr 6, 
s. 83-92 (zobacz cały numer „Communio” 1998, nr 6, pt. Sens pracy).

66 S. Wyszyński, Duch pracy ludzkiej. Myśli o pracy, dz. cyt., s. 11-12.
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pracy rozstrzyga o stopniu udziału w niej naszego, rozumu, woli, uczucia, sił 
fizycznych i duchowych, ale z żadnej pracy nie można ich wyłączyć”67.

Poszukując antropologicznych podstaw „integracyjnej” albo dezintegra-
cyjnej funkcji pracy, trzeba przywołać to, o czym wyraźnie mówi św. Jan 
Paweł II w encyklice Laborem exercens: „Praca jest jednym z tych aspektów, 
aspektem odwiecznym i pierwszoplanowym, zawsze aktualnym i wciąż na 
nowo domagającym się, by o niej myśleć i świadczyć. Coraz to nowe bo-
wiem powstają pytania i problemy, coraz nowe rodzą się nadzieje, ale tak-
że obawy i zagrożenia, związane z tym podstawowym wymiarem ludzkiego 
bytowania, z którego życie człowieka jest zbudowane na co dzień, z którego 
czerpie właściwą sobie godność – ale w którym zawiera się zarazem nieusta-
jąca miara ludzkiego trudu, cierpienia, a także krzywdy i niesprawiedliwości, 
sięgających głęboko w życie społeczne w obrębie poszczególnych narodów 
i w zakresie międzynarodowym. Jeśli więc prawdą jest, że z pracy rąk swo-
ich pożywa człowiek chleb […] – i to nie tylko ów chleb codzienny, którym 
utrzymuje się przy życiu jego ciało, ale także chleb wiedzy i postępu, cy-
wilizacji i kultury – to równocześnie prawdą odwieczną jest, że chleb ten 
pożywa «w pocie czoła» (por. Rdz 3,19), to znaczy nie tylko przy osobistym 
wysiłku i trudzie, ale także wśród wielu napięć, konfliktów i kryzysów”68. 
To wszystko stanowi o różnych odsłonach stawania się w pełni człowiekiem 
i doskonalenia się człowieczeństwa poprzez pracę, która jest wpisana w ludz-
ką egzystencję i stanowi istotny element ludzkiego etosu.

Potrzeba odnowy etycznej solidarności poprzez pracę

Chrześcijańska wizja pracy znalazła w polskiej historii społecznej nie-
spodziewanie swoje rzeczywiste „ucieleśnienie” w ruchu robotniczym i spo-
łecznym Solidarności. Solidarność jednak szybko została zdradzona – jak 
twierdzi Wojciech Chudy. Autor ten, analizując przyczyny i skutki „zdrady 
Solidarności”, mówi w pewnym momencie: „Obszerny dyskurs, dociekają-
cy przyczyn upadku idei Solidarności, toczył się dotąd wokół wartości poli-
tycznych i ekonomicznych. Aby jednak ostatecznie pojąć sens klęski ruchu, 
a przynajmniej przybliżyć jej zrozumienie, trzeba sięgnąć do kategorii naj-
głębiej egzystencjalnych, a zarazem najbardziej codziennych w życiu każde-
go człowieka. Prawda i wolność, tożsamość i wierność – oto one. Pierwsza 
Solidarność była przede wszystkim ruchem moralnym – wyrazem potrzeby 
powrotu społeczeństwa do zasad uczciwości i potrzeby odkłamania życia. 
Po ćwierćwieczu dzielącym nas od wybuchu Solidarności interpretacje róż-

67 Tamże, s. 32.
68 Jan Paweł II, Encyklika „Laborem exercens”, Watykan 1981, nr 1 (dalej: LE).
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nych spojrzeń naukowych nie pozostawiają pod tym względem wątpliwości. 
Według socjologa Jadwigi Staniszkis dynamizm tej idei «polegał na błyska-
wicznym zniesieniu społecznej atomizacji poprzez politykę tożsamości», 
która odwoływała się do formuły wzajemnego wykluczania: społeczeństwo, 
wykluczone z dostępu do władzy ze względu na ideologiczną zasadę «awan-
gardy», wyklucza z kolei rządzących z dostępu do «racji moralnej». Filozof 
Rocco Buttiglione potwierdza, że przełom Solidarności był rewolucją moral-
ną, a dokonał się siłą prawdy”69.

Ludzie w komunizmie walczyli o wolność i chleb. Walczyli o godność 
pracy. Kościół ma w tym doświadczeniu narodowym i społecznym niekwe-
stionowane miejsce, chociaż na różne sposoby o tym próbuje się zapomnieć70. 
Podczas historycznych doświadczeń Solidarności ludziom chodziło najpierw 
o wolność. Hasło: „Nie ma wolności bez Solidarności”, widniejące w latach 
osiemdziesiątych na transparentach, plakatach, a nawet w formie graffiti na 
murach miast, wywołuje pytanie: o jaką wolność chodziło? Z pewnością nie 
chodziło tylko o wolność społeczno-polityczną. Rozumiejąc tę ideę głębiej, 
trzeba ją odnieść do wolności w prawdzie, o której w paradygmatycznym tek-
ście w tamtych czasach mówił Tadeusz Styczeń71. W czasie IV Pielgrzymki 
do Ojczyzny św. Jan Paweł II nawiązał do podstawowych wymagań Dekalogu 
w kształtowaniu życia społecznego w duchu wolności. „Życie ludzkie jest 
więc także dążeniem do wolności przez prawdę. To jest bardzo ważne w epo-
ce, którą przeżywamy. Bo zachłystujemy się wolnością, wolnością słowa 
i różnymi innymi wolnościami, które z tym się wiążą. Zachłystujemy się tą 
wolnością, której przedtem nam odmawiano, tak jak zresztą i wolności reli-
gijnej, choć w Polsce nie było pod tym względem najgorzej. Ale równocze-
śnie zapominamy o tym wymiarze podstawowym, że nie ma prawdziwej wol-
ności bez prawdy. Tylko prawda czyni wolnymi”72. A tymczasem w Polsce 
wolność polityczna – bardzo ograniczona – tzw. Okrągłym Stołem – co wi-
dać dziś gołym okiem – zaczęła rodzić nowe, nieznane wcześniej problemy. 

69 W. Chudy, Zdrada Solidarności, „Ethos” 2004, nr 67-68, s. 109; por. J. Staniszkis, 
Postkomunizm. Próba opisu, Gdańsk 2001, s. 35; por. R. Buttig1ione, Wprowadzenie,  
tł. J. Merecki SDS, [w:] T. Styczeń, Solidarność wyzwala, Lublin 1993, s. 12.

70 J. Przybyła, Praca w kazaniach piekarskich kardynała Karola Wojtyły, „Śląskie 
Studia Historyczno-Teologiczne” 1983, nr 15, s. 23-41.

71 Zob. T. Styczeń, Wolność w prawdzie, Rzym 1988, oraz: „Ethos” 1988, nr 1,  
s. 47-56. Także w: tenże, Solidarność wyzwala, dz. cyt., s. 77-86. Tekst wygłoszony 
został po raz pierwszy po włosku podczas spotkania ruchu Communione e Liberazione 
w Rimini w roku 1986, a następnie przedstawiony w nowej wersji po polsku w czasie 
Tygodnia Filozoficznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 25 lutego 1987 r.

72 Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w Olsztynie 5 czerwca 1991 roku, [w:] tenże, 
Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia i homilie, Kraków 2005, s. 670, nr 5.
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Przede wszystkim otwarta została lawina bezrobocia i likwidacji większości 
zakładów pracy, poczynając od tych, które w Solidarności – tak jak Stocznia 
Gdańska – miały największy udział73.

Bez wątpienia – dziś – po licznych doświadczeniach Solidarności i zdra-
dy Solidarności – gospodarka liberalna nie włączyła skutecznie do swojego 
systemu niesienia brzemion razem. Nie wzięła pod uwagę tego, że gospodar-
ka rozwinięta, o dużej tradycji i znacznym awansie cywilizacyjnym – może 
być także gospodarką godną moralnie. Pamiętamy, że nowa rzeczywistość 
w dziedzinie ekonomii w Polsce przyniosła od początku zmiany o charakterze 
szokowym dla najszerszych warstw społeczeństwa. Przypomnijmy, że między-
narodowe instytucje gospodarcze, m.in. Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
i Bank Światowy, podyktowały naszemu solidarnościowemu doświadczeniu 
życiowemu takie posunięcia, jak uwolnienie cen, odejście od subsydiowania 
przedsiębiorstw i wprowadzenie tzw. dyscypliny zatrudnienia. Galopująca po-
czątkowo inflacja była sukcesywnie zmniejszana, wielkim jednak kosztem naj-
szerszych warstw społeczeństwa, czyli kosztem ludzi codziennie i ciężko pra-
cujących. Sprywatyzowano szereg zakładów. Powstało ogromne bezrobocie, 
nastąpiła znaczna pauperyzacja społeczeństwa, poszerzył się margines nędzy, 
pojawiło się zjawisko wykluczenia społecznego, zaistniały grupy pozbawione 
szans społecznych. „W trakcie obrad Okrągłego Stołu po obu stronach «stoli-
ka gospodarczego» siedziało niewielu działaczy Solidarności (między innymi 
Ryszard Bugaj) starających się o ustalenia broniące sytuacji ekonomicznej sze-
rokich warstw społeczeństwa. Nie mieli większych szans. Już wtedy wyczu-
wało się silne parcie nurtu liberalnego (reprezentowali go Mieczysław Wilczek 
i Ireneusz Sekuła); w powietrzu czuło się reformy Balcerowicza”74. Tak zaczę-
ła się – według Wojciecha Chudego – gospodarcza zdrada Solidarności i trwa 
z małymi zmianami do dziś. Nie sposób nie przyznać mu racji z perspektywy 
doświadczeń minionego ćwierćwiecza.

Dylematy „kłopotów dobrobytu”

Powiedzenie ludowe od wieków głosi, że „pieniądze szczęścia nie dają”. 
Jest jednak dużo takich ludzi, którzy wierzą, że uszczęśliwią ich pieniądze 
– nawet te posiadane bez pracy. Nie trzeba być znawcą ekonomii, by prze-
konać się, że ludzie Zachodu w minionym stuleciu, pełnym ideologii, naiw-
nie dali się uwieść wizjom, że „dobrobyt” jest źródłem szczęścia. Co więcej 
– uwierzyli – zgodnie z przesłaniem postliberalnym, że dobrobyt utożsamia 

73 Por. W. Chudy, Zdrada Solidarności, dz. cyt., s. 111; por. także J. Staniszkis, 
Postkomunizm. Próba opisu, dz. cyt., s. 39.

74 W. Chudy. Zdrada Solidarności, dz. cyt., s. 112.
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się z osobistą doskonałością. A tymczasem wystarczy przeglądać codzienne 
doniesienia z rynków giełdowych i operacji bankowych, by się naocznie prze-
konać, że pieniądze stają się narzędziem manipulacji, doprowadzając wielu 
ludzi do nieszczęść75. Nadal są ludzie – także żyjący w dobrobycie niezasłu-
żonym i niewypracowanym przez nich samych. Nadal są ludzie oszukujący 
na rynku pracy i nadal są ludzie stwarzający pozory troski o innych. Dobrobyt 
i siła zdobytego – niekoniecznie pracą – pieniądza stają się główną inspi-
racją działań wielu dzisiejszych ludzi. Z etycznego punktu widzenia można 
powiedzieć, że pojawia się na początku XXI stulecia nowa ortodoksja mo-
netarystyczna. Jej głównym mechanizmem ideologicznym staje się zysk – 
jak to określa Daniel Cohen – „poza normami”, w tym także poza normami 
finansowymi, nie mówiąc już o jakiejkolwiek odpowiedzialności moralnej76. 
Daniel Cohen, analizując stan rynku pracy, już w latach dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku, przewidywał współczesne kryzysy moralno-ekonomiczne, 
poszukując także przyczyn antropologiczno-duchowych takiego stanu rzeczy. 
Paradoksalnie – swoją pracę rozpoczyna od przypomnienia biblijnego tek-
stu z Księgi Rodzaju: „Wtedy Józef oznajmił faraonowi: – Sen faraona jest 
[tylko] jeden. Bóg wyjawił faraonowi, co uczyni. Siedem dorodnych krów to 
siedem lat, siedem zaś kłosów dorodnych to [także] siedem lat. Jest to zatem 
jeden i ten sam sen. Natomiast siedem krów słabych i nędznych, które wyszły 
po tamtych, to [również] siedem lat, a i siedem kłosów słabych, przepalonych 
wschodnim wiatrem, oznacza, że przyjdzie siedem lat głodu. Oto, co powie-
działem faraonowi: Bóg ukazał faraonowi, co uczyni. Oto nadchodzi siedem 
lat wielkiej obfitości w całej ziemi egipskiej. Po nich będzie siedem lat głodu. 
Wówczas w niepamięć pójdzie cała owa obfitość w ziemi egipskiej, a ziemię 
tę wyniszczy głód. I obfitości nie zazna już nikt w tej ziemi wobec głodu, któ-
ry potem nadejdzie; a będzie bardzo wielki” (Rdz 41,1-36). Cohen nieprzy-
padkowo przywołuje ten tekst zaraz po tytule pracy, prezentując stanowisko, 
że dobrobyt nie jest tylko wynikiem ludzkiej zapobiegliwości. Przywołuje też 
w pracy liczne opinie ekonomistów, że praca, procent PKB, kryzys emerytur 
opartych na repartycji, kryzys finansów publicznych – że to wszystko ma głę-
bokie zakorzenienie moralne i kontekst etyczny77.

Dziś mówi się niemal powszechnie o „nowym kryzysie” – i to nie tylko 
na rynku pracy. Słowo „kryzys” jest odmieniane nieustannie przez wszystkie 
możliwe przypadki. Mówi się o nim codziennie – i to nie tylko w mediach. 
W szerokich dyskusjach na temat trwającego, silnego i nieporównywalnego 
z innymi kryzysu ekonomicznego można odnieść wrażenie, że ów kryzys jest 

75 Zob. Ph. G. Zimbardo, J. Bowd, Paradoks czasu, Warszawa 2011.
76 D. Cohen, Kłopoty dobrobytu, Kraków 1994, s. 84-106. 
77 Tamże, s. 5, 19, 26, 28, 34n.
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czymś w rodzaju fatum, które zaciążyło nad światem. Mówi się o nim jak 
o „złej i anonimowej sile, która niweczy banki, korporacje ubezpieczeniowe, 
niszczy kolejne gałęzie przemysłu. Kryzysem tłumaczy się zwolnienia ludzi 
z pracy i pogłębianie się całych obszarów nędzy w świecie”78. Przywoływany 
znawca ekonomii i podstaw jej dzisiejszej filozofii Daniel Cohen mówi już 
bez złudzeń we wstępie: „Wzrost znikł, i tak jak Proust, gdy się dowiedział, 
że panna Albertyna odeszła, długo uważaliśmy, że to wszystko nie ma żad-
nego znaczenia, bo jeszcze dzisiaj ściągnę ją z powrotem”79. I nieco dalej – 
„Ale ze wzrostem było inaczej – nie powrócił i rozczarowana polityka gospo-
darcza odpowiedzialnością za swe nieszczęścia obarczyła niewierny wzrost. 
Martwi nas więc wiadomość, że są lata, w których wzrost wynosi 1,5 lub 
2% i często się słyszy, że dla wchłonięcia bezrobocia trzeba przynajmniej 
trzyprocentowego wzrostu. A jednak, gdy się przyjrzeć nie tylko historii lat 
powojennych, ale także – raczej – historii ubiegłego wieku, perspektywa ra-
dykalnie się zmienia: wyjątkowy staje się wzrost gospodarczy w okresie po-
wojennym, a nie lata kryzysu, które były uważane za zjawisko patologiczne. 
Średnio wzrost w skali stulecia wynosił 2% rocznie, a to, co się nam dziś 
wydaje czymś niewielkim, początkowo było uważane (przez dziewiętnasto-
wiecznych ekonomistów) za szalone marzenia. Jeżeli w ostatnich dwudziestu 
latach wystąpił kryzys, a miarą jest tu bezrobocie, nie można tym obciążać 
samego tylko spowolnienia wzrostu. Kto więc jest winien?”80.

„Próbowano wszystkiego”, by przezwyciężyć kryzys – mówią chórem po-
litycy. Jednakże ten krzyk ideologiczny trzeba przyjmować ostrożnie. Chociaż 
ciągle określa się bezrobocie jako wroga publicznego numer jeden, wydatki 
związane z przezwyciężaniem bezrobocia są ciągle najmniejsze wśród sum 
wydatkowanych przez „niby opiekuńcze państwo”, mniejsze od wydatków 
na emerytury, zdrowie czy media. Przyczyna tego rozziewu między słowami 
a działaniem jest prosta: jest to elementarna niedbałość o ludzi ciężkiej pracy. 
Spowolniony wzrost stał się przyczyną kryzysu finansów publicznych i w ten 
sposób złamał zamiary państwa do szczerego zajmowania się ludźmi, de facto 
pozostawionymi samym sobie. Jeżeli jest jeszcze jakaś siła zdolna wyzwolić 
w machinach państwowych potrzebę troski o ludzi pracy – to na pewno jest to 

78 Na temat kryzysu odbyła się szeroka sesja naukowa z Janem Pawłem II w Castel 
Gandolfo już w 1986 r. Wzięło w niej udział wiele znakomitości naukowych z całego 
świata. Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu wydał zbiór dokumentacyjny w 1986, któ-
rego polskie tłumaczenie ukazało się w 1990 r.: Rozmowy w Castel Gandolfo – O kryzy-
sie, oprac. K. Michalski, Warszawa 1990. Por. M. Tardos, Ekonomia a niebezbieczeństwo 
kryzysu, [w:] Rozmowy w Castel Gandolfo – O kryzysie, dz. cyt., s. 123-143.

79 M. Proust, W poszukiwaniu straconego czasu, tł. Maciej Żurowski, t. 6, Warszawa 
1960, s. 6.

80 D. Cohen, Kłopoty dobrobytu, dz. cyt., s. 9.
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lęk przed utratą wygodnych stanowisk publicznych. A przecież liczono, że to 
właśnie one zwalczą kryzys. Odsłoniła się nagle nowa prawda – okazało się, że 
to wyjątkowa prosperity końca ubiegłego wieku umożliwiła rozwój państwa 
opiekuńczego, jednak okazuje się, że nie ma już państwa opiekuńczego, ale że 
są międzynarodowe monopole nieliczące się z ludźmi pracującymi81. 

Godne przypomnienia jest to, o czym mówił szeroko w swoim czasie 
Adam Smith. Zdaniem Cohena wygląda to tak: „Sam Adam Smith nie po-
szedł daleko: przykład fabryki szpilek doprowadza go do życzenia, aby sfera 
rynku była tak duża, jak to tylko możliwe; nawołuje więc do likwidacji prac 
domowych, których produkty nie są przeznaczane na sprzedaż, i formułuje 
życzenie, by możliwie największa ich ilość przechodziła przez rynek. W rze-
czywistości, w tym punkcie swej teorii Smith jest w równej mierze filozofem 
i ekonomistą: chce udowodnić, że człowiek nie powinien się lękać zależności 
od innych związanej z koniecznością przeżycia, gdy łączy się ono z interesem 
tego, od którego zależy. «Daj mi to, czego sam potrzebujesz» – takie jest hasło 
Smitha związane z podziałem pracy. «Nasz obiad zależy nie od życzliwości 
piekarza, lecz od jego dbałości o własny interes»”82. W takich mechanizmach 
widzimy zatem to, że troska o dobrobyt, który wcale jeszcze szczęściem nie 
jest, nie jest czymś łatwym ani prostym.

Doświadczenie życia uczy nas niezbicie, iż przeżywamy dziś chwile za-
równo wielkich niebezpieczeństw, jak też wielkich szans dla człowieka i dla 
świata, chwile, które niosą ze sobą ogromną odpowiedzialność za nas wszyst-
kich. W ubiegłym wieku możliwości człowieka i jego panowanie nad mate-
rią – przede wszystkim poprzez pracę – wzrosły w niewyobrażalnym dotąd 
stopniu. Jednakże jego władza nad światem doprowadziła do tego, że również 

81 Przypomnijmy, że zdaniem Smitha podział pracy umożliwia osiąganie wzrostu 
wydajności. W sławnym przykładzie dotyczącym fabryki szpilek Adam Smith zauważa, 
że 10 robotników wytwarza każdego dnia 48 tysięcy szpilek, natomiast jednemu robotni-
kowi, który byłby pozostawiony sam sobie, udałoby się wytworzyć najwyżej 200 szpilek. 
Centralizując produkcję szpilek, zwiększa się wydajność każdego robotnika 20-30 razy. 
Smith mówi, że to wielkość rynku stwarza ograniczenia tego procesu. Jeżeli doskonałe 
jest dzielenie zadań, to trzeba jeszcze znaleźć nabywców 48 tysięcy wytworzonych szpi-
lek. Jeżeli popyt wynosi tylko 200 szpilek dziennie, to trzeba będzie się zdecydować na 
zatrudnianie tylko jednego robotnika, nawet za cenę mniejszej wydajności. Można jednak 
myśleć, że w miarę jak bogactwo się zwiększa, ten endogeniczny proces zwiększania 
wydajności zacznie działać. I tak możliwe się staje wyjaśnienie nieskończonego bogace-
nia się: im bardziej społeczeństwo jest zamożne, tym bardziej i mnie będzie dobrze. Por.  
D. Cohen, Kłopoty dobrobytu, dz. cyt., s. 50-51 (zobacz podaną tam bogatą literaturę).

82 D. Cohen, Kłopoty dobrobytu, dz. cyt., s. 51-52. Por. A. Smith, Badania nad na-
turą i przyczynami bogactwa narodów (pierwsze wyd. 1776), tł. Zdzisław Sadowski i in., 
Warszawa 1954, s. 34n.
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jego możliwości niszczycielskie osiągnęły rozmiary, które niekiedy napawają 
nas przerażeniem. W takim kontekście przychodzi spontanicznie myśl o za-
grożeniach ze strony terroryzmu, owej nowej wojny bez granic i frontów83. 
Dotyczy to także zupełnie nowego, postmodernistycznego, frontu walki po-
między ludźmi ubogimi a zamożnymi i bogatymi na progu obecnego stulecia. 

Człowiek świata dobrobytu wcale nie czuje się szczęśliwy. Podejmuje 
wciąż na nowo wysiłki, by stworzyć środki zabezpieczenia nie tylko siebie, ale 
przede wszystkim swego dobrobytu84. Stąd pojawia się nowy fenomen niezbyt 
pożądanej globalnej kontroli. Procesy te trafnie diagnozuje i wyciąga z nich 
wnioski kardynał Joseph Ratzinger – papież Benedykt XVI. „Mniej widoczne, 
ale tak samo niepokojące, są uzyskane przez człowieka możliwości auto-ma-
nipulacji. Człowiek zbadał zakamarki istnienia, odczytał składniki ludzkiego 
bytu i teraz sam jest w stanie – można by rzec – «tworzyć» człowieka, który 
tym sposobem już nie przychodzi na świat jako dar Stwórcy, ale jako produkt 
naszego działania, produkt, który z tego powodu może być też selekcjonowany 
zgodnie z wymogami ustalonymi przez nas samych. Tak więc nad tym czło-
wiekiem już nie jaśnieje blask jego podobieństwa do Boga, które mu nadaje 
jego godność i nietykalność, lecz tylko potęga ludzkich możliwości. Jest on już 
tylko obrazem człowieka – ale jakiego człowieka? Do tego dochodzą wielkie 
problemy na skalę planetarną: nierówność w podziale dóbr ziemskich, wzrost 
ubóstwa, a nawet zubożenie ludności, eksploatacja ziemi i jej dóbr naturalnych, 
głód, choroby, które zagrażają całemu światu, zderzenie kultur. Wszystko to 
pokazuje, że wzrostowi naszych możliwości nie towarzyszy taki sam rozwój 
naszej siły moralnej. Siła moralna nie wzrosła wraz z rozwojem nauki; wprost 
przeciwnie, jeszcze się zmniejszyła, ponieważ mentalność techniczna spycha 
moralność na terytorium subiektywności, podczas gdy my potrzebujemy wła-
śnie moralności publicznej, takiej, która umiałaby odpowiedzieć na zagrożenia 
wiszące nad życiem nas wszystkich. Prawdziwe i największe niebezpieczeń-
stwo chwili obecnej jest ukryte w tym właśnie braku równowagi między moż-
liwościami technicznymi a siłą moralną”85.

Bezpieczeństwo, którego potrzebujemy jako fundamentu naszej wolności 
i godności, a nie tylko samego dobrobytu, nie może wypływać w ostatecznym 
rozrachunku z technicznych czy informatycznych systemów kontroli, ale może 
pochodzić jedynie z moralnej siły człowieka: tam, gdzie jej brakuje albo gdzie 
jest niewystarczająca moc, którą człowiek dysponuje, będzie się ona przeobra-

83 J. Ratzinger, Europa w dobie kryzysu kultury, „Communio” 2005, nr 26, s. 3-4;  
J. Ratzinger, Europa na zakręcie?, „Znaki Czasu” 1992, nr 26, s. 43-87.

84 Szerzej por. J. Majka, Problem etyki konsumpcji, „Colloquium Salutis” 1972, 
nr 4, s. 24n.

85 J. Ratzinger, Europa w dobie kryzysu kultury, dz. cyt., s. 4.
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żać coraz bardziej w potęgę niszczycielską86. Postmodernistyczne filozofie do-
brobytu i teorie tzw. jakości życia (chrześcijańsko rozumianą „wartość życia” 
zastąpioną enigmatyczną „jakością życia”) okazują się w konfrontacji z tym 
życiem, a zwłaszcza z godnością pracy, bardzo kruche87. To prawda, że obecnie 
istnieje nowy moralizm, którego kluczowymi słowami są tolerancja, sprawie-
dliwość, pokój, troska o przyrodę88. Słowa te przywołują na pamięć podstawo-
we wartości moralne, których naprawdę potrzebujemy. „Jednakże moralizm ten 
– pisał już piętnaście lat temu Joseph Ratzinger – nie ma określonego oblicza 
i wręcz nieuchronnie popada w sferę polityczno-partyjną. Zawiera on przede 
wszystkim roszczenia skierowane do innych, a zbyt mało osobistych zobo-
wiązań dotyczących naszego życia codziennego. W gruncie rzeczy bowiem co 
oznacza sprawiedliwość? Kto ją określa? Co służy sprawie pokoju? W ostat-
nich dziesięcioleciach często mogliśmy widzieć na naszych ulicach i placach, 
jak pacyfizm może się przeobrażać w destrukcyjny anarchizm i terroryzm. 
Polityczny moralizm lat siedemdziesiątych, którego korzenie wcale jeszcze nie 
obumarły, potrafił zafascynować nawet ludzi młodych, pełnych ideałów. Ale 
był to moralizm błędnie ukierunkowany, ponieważ został pozbawiony jasne-
go racjonalizmu i w ostatecznym rozrachunku stawiał polityczną utopię ponad 
godność poszczególnego człowieka, a tym samym – w imię wielkich celów 
– niekiedy nawet lekceważył człowieka. Moralizm polityczny, taki, jakiego do-
świadczyliśmy i wciąż doświadczamy, nie tylko nie otwiera drogi do odnowy, 
ale ją blokuje. W konsekwencji to samo odnosi się także do takiego chrześci-
jaństwa i do takiej teologii, które redukują istotę Jezusowego orędzia, tj. «kró-
lestwo Boże», do «wartości królestwa», utożsamiając te wartości z wielkimi 
słowami, nacechowanymi moralizmem politycznym, i zarazem głosząc je jako 
syntezę różnych religii. Tym samym zapominają o Bogu, chociaż to właśnie On 
jest Podmiotem i Twórcą królestwa Bożego. Na Jego miejscu pozostają wielkie 
słowa (i wartości), które ulegają różnorodnym typom nadużyć”89.

***

W podsumowaniu antropologiczno-moralnych podstaw egzystencji 
dzisiejszego człowieka jawi się przed naszymi oczyma z nową siłą relacja: 
„osoba i czyn”90. Okazuje się, iż to, że człowiek „działa” i że odznacza się 

86 Tamże.
87 Por. J. Krucina, Cywilizacja techniczna a integralny rozwój człowieka, [w:] Jakość 

życia. Człowiek wobec cywilizacji technicznej, red. J. Krucina, Wrocław 1977, s. 27-49.
88 Szerzej por. S. Macedo, Cnoty liberalne, Kraków 1995.
89 J. Ratzinger, Europa w dobie kryzysu kultury, dz. cyt., s. 4-5.
90 Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1967.
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„umiejętnościami”, niekoniecznie musi oznaczać to, że „pracuje”. Praca bo-
wiem ze swej definicji prowadzi do „dobrych owoców”. Nie zawsze jednak 
wysiłki dzisiejszego człowieka są „dobrym działaniem”. Dlatego absolutnie 
nie można się zgodzić z owymi konsumistycznymi filozofiami, które mia-
łyby zawładnąć całym światem, które oddzielają ludzką pracę od godności 
osoby. „Przede wszystkim jednak należy powiedzieć, że ta filozofia oświece-
niowa i związana z nią kultura jest niekompletna. Ona odcina się świadomie 
od swych historycznych korzeni, pozbawiając siebie pierwotnej siły, dzięki 
której wzrosła, owej fundamentalnej pamięci ludzkości, że tak powiem, bez 
której rozum traci orientację. Teraz bowiem obowiązuje zasada, że umiejęt-
ności człowieka stanowią miarę jego postępowania. To, co umie się wykonać, 
można też wykonać. Już nie ma umiejętności wykonywania, oddzielonej od 
możności wykonania, ponieważ byłoby to przeciwne wolności, która jest naj-
wyższą wartością w ogóle. Jednakże człowiek umie wykonać tak wiele rze-
czy, a jego umiejętności się powiększają. I jeśli nie znajdą one miary w jakiejś 
normie moralnej, stają się – jak już tego doświadczamy – siłą niszczycielską. 
Człowiek umie klonować ludzi i dlatego to czyni. Człowiek umie użyć ludzi 
jako «magazynu» organów dla innych ludzi i dlatego to czyni. Czyni to, po-
nieważ tego wydaje się domagać jego wolność. Człowiek potrafi budować 
bomby atomowe i dlatego to czyni, będąc też gotowym do ich użycia. Nawet 
terroryzm opiera się na tej «samo-autoryzacji» człowieka, a nie na nauce 
Koranu. Radykalne oderwanie się filozofii oświeceniowej od swych korze-
ni staje się w ostatecznym rozrachunku lekceważeniem człowieka. Człowiek 
w swej istocie nie ma żadnej wolności – powiadają przedstawiciele nauk 
przyrodniczych, stając w całkowitej sprzeczności z punktem wyjścia całego 
zagadnienia. Nie powinien on sądzić, iż jest czymś odmiennym w stosunku 
do innych istot żyjących, i dlatego powinien być też traktowany tak jak one – 
powiadają bardziej radykalni przedstawiciele filozofii wyraźnie oderwanej od 
korzeni, którymi jest historyczna pamięć ludzkości”91.

Nie jest tajemnicą, iż każdy typ tzw. postępowego myślenia, tym bardziej 
wiara w szczęście obiecywane przez cywilizację techniczno-informatyczną, 
zmierza w ostateczności do osiągnięcia jakiegoś pełnego, dopełnionego sta-
dium końcowego tu na ziemi. Polegałoby ono na przezwyciężeniu niedosko-
nałości i ograniczeń ludzkiej egzystencji i na ukształtowaniu z nas ludzi do-
skonałych, sprawnych pod względem fizycznym i duchowym. Rozstrzygające 
znaczenie posiada sama koncepcja rozwoju, a więc pojmowanie realizowa-
nego postępu dla doskonalenia człowieka. Dlatego warto w podsumowaniu 
przywołać dwie myśli św. Jana Pawła II, ukazujące pracę ludzką w kontekście 

91 J. Ratzinger, Europa w dobie kryzysu kultury, dz. cyt., s. 8-9.
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integralnego rozwoju człowieka w duchu elementarnej uczciwości. Praca jest 
normalną drogą do zaspokojenia ludzkich potrzeb tak duchowych, jak i mate-
rialnych. Na obowiązek pracy nie należy jednak patrzeć tylko przez pryzmat 
instrumentalizacji pracy, tak jakby praca była tylko środkiem zaspokajania 
koniecznych potrzeb życiowych. Byłby to „błąd ekonomizmu”, o którym 
mówi encyklika Laborem exercens92. „Praca bowiem powinna służyć rozwo-
jowi całej osobowości i całego życia moralnego człowieka. Praca nie może 
być traktowana – nigdy i nigdzie – jako towar, człowiek nie może dla czło-
wieka być towarem, ale musi być podmiotem. W pracę wchodzi on poprzez 
całe swoje człowieczeństwo i całą swą podmiotowość. Praca otwiera w życiu 
społecznym cały wymiar podmiotowości człowieka, a także podmiotowości 
społeczeństwa, złożonego z ludzi pracujących. Trzeba zatem widzieć wszyst-
kie prawa człowieka w związku z jego pracą i wszystkim czynić zadość”93. 
Te należne człowiekowi prawa wypływają ze sprawiedliwości, a należy je 
respektować i realizować w duchu uczciwości. Dlatego warto te podstawowe 
wartości na nowo odsłaniać i czynić je fundamentem urzeczywistniania się 
człowieka przez swoją pracę. „Przywracajmy blask naszemu pięknemu słowu 
uczciwość: uczciwość, która jest wyrazem ładu serca, uczciwość w słowie 
i czynie, uczciwość w rodzinie i stosunkach sąsiedzkich, w zakładzie pracy 
i w ministerstwie, w rzemiośle i handlu, uczciwość po prostu w życiu. Jest 
ona źródłem wzajemnego zaufania, a w następstwie jest źródłem także pokoju 
społecznego i prawdziwego rozwoju”94.

92 LE 13-15.
93 Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w Gdańsku 12 czerwca 1987 roku, [w:] tenże, 

Pielgrzymki do Ojczyzny, dz. cyt., s. 493, nr 6.
94 Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w Płocku 7 czerwca 1991 roku, [w:] tenże, 

Pielgrzymki do Ojczyzny, dz. cyt., s. 699, nr 4.
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Wstęp

Wykluczenie narusza relacje człowieka do społeczności, do kultury, do 
drugiego człowieka, do natury, do siebie samego. Wykluczenie podważa 
też poczucie własnej wartości w kontekście społecznym i etycznym, a więc 
ma przede wszystkim wymiar antropologiczno-etyczny i społeczno-psycho-
logiczny. W potocznym rozumieniu wykluczenie jest to poczucie obcości, 
wyobcowania, odizolowania od środowiska95. Poprzez wykluczenie człowiek 
staje się wykorzeniony z kultury, traci pewność swojej naturalnej tożsamo-
ści, staje się częściowo lub całkowicie wyizolowany z życia społecznego. To 
wyizolowanie społeczne nie musi mieć wcale charakteru faktycznego pozba-
wienia człowieka uprawnień kulturowo-społecznych, ale może nosić cechy 
mentalnego, psychologicznego czy społecznego marginalizowania, lekcewa-
żącego traktowania czy minimalizowania udziału w dobru wspólnym. Celem 
niniejszych analiz jest poszukiwanie antropologicznych kontekstów tak rozu-
mianego wykluczenia społecznego. Pierwsza część moich analiz jest próbą 
poszukiwania antropologicznych źródeł wykluczenia społecznego w poglą-
dach, które można nazwać – z perspektywy myśli personalistycznej – „błędem 
antropologicznym”. W drugiej części moich analiz podejmę się próby ukaza-
nia kilku odsłon wykluczenia społeczno-ekonomicznego jako konsekwencji 
naruszenia czy odrzucenia podstaw osobowej wartości i godności człowieka, 
co określam jako konsekwencje wielorakiej „zdrady” człowieka. Całość ana-
liz inspirowana jest myślą personalizmu integralnego Karola Wojtyły, który 
podjął i przekazał nam refleksję „nad obecnymi zjawiskami w świetle minio-
nych dziejów, w których usiłował odnaleźć korzenie tego, co teraz dokonuje 
się w świecie, aby dać współczesnym, poszczególnym osobom i całym lu-
dom, możliwość obudzenia w sobie, poprzez uważny powrót do «pamięci», 
żywego poczucia własnej «tożsamości»”96.

95 Alienacja, http://sjp.pl/alienacja, dostęp z dn. 20.09.2014.
96 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 7.
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Społeczne konsekwencje błędu antropologicznego

Błąd antropologiczny, będący niewłaściwym odczytaniem natury czło-
wieka, jego roli i miejsca w świecie, ma swoje dalsze konsekwencje w więk-
szej zbiorowości, jaką stanowi społeczeństwo. Błąd antropologiczny, który 
wynika z fragmentarycznej i redukcjonistycznej próby ujęcia indywidualnego 
człowieka, dotyczy także całej zbiorowości ludzkiej, gdyż nie można oddzielić 
człowieka od reszty społeczeństwa, które on tworzy97. Błąd antropologiczny 
posiada więc swój wymiar społeczny. Wymiar ten ujawniają między innymi 
spory między indywidualizmem a kolektywizmem oraz zagadnienia krytyki 
społecznej (szczególnie racjonalizacji życia politycznego, środków kontroli 
społecznej, tradycji i przemiany, suwerenności narodowej itp.). Z tymi za-
gadnieniami, tak kluczowymi przy omawianiu kwestii społecznych, wiążą się 
również inne kwestie, jak np. kwestia wolności, która w obecnych czasach 
wydaje się być problemem rangi najwyższej. Czy wolność osobista warun-
kuje wolność ogółu? Jakie są deformacje wolności i do jakich następstw spo-
łecznych prowadzą? To kilka pytań, które mogą pomóc zrozumieć społeczną 
płaszczyznę błędu antropologicznego.

Przyjrzyjmy się kwestii pierwszej, mianowicie błędowi indywidualizmu. 
Indywidualizm święci obecnie tryumfy jako liberalna teoria społeczna98. 
Możemy powiedzieć, że indywidualizm jawi się jako określony typ zacho-
wań i postaw człowieka w danej społeczności, preferującego jednak swe wła-
sne przymioty i potrzeby. W takim wypadku indywidualizm jest wypaczo-
nym sposobem rozumienia jednostki, której nadaje on absolutną autonomię. 
Człowiek sam odrywa się nie tylko od rzeczywistości społecznej, ale także od 
traktowania siebie jako istoty stworzonej (indywiduum) do życia we wspól-
nocie innych ludzi. Wspólnota i społeczność jest traktowana jedynie jako 
„obszar” spełniania potrzeb jednostki, przy jednoczesnym dewaluowaniu 
wspólnoty jako niezbędnej do prawidłowego rozwoju człowieka. Człowiek 
sam narzuca sobie pewne cele, których realizacja jest spełnieniem jego czło-
wieczeństwa, a cele te zazwyczaj są naznaczone piętnem konsumpcji, hedo-
nizmu i ich osiąganie odbywa się na drodze pragmatyzmu. „Indywidualizm 
ujmuje człowieka jako jednostkę autonomiczną i autoteliczną, doskonałą. 
Jednostka ta nie jest podmiotem wplecionym w bogactwo życia społeczne-
go, podmiotem odpowiedzialnym za dobro swoje i dobro innych, podmiotem 
odpowiedzialnym wobec innych, podmiotem ostatecznie żyjącym pod pra-
wem i dla obiektywnego celu, jakim jest nieskończone Dobro – lecz czymś 
skierowanym na siebie i dla siebie. […]. Podstawowym atrybutem tak pojętej 

97 Szerzej zob. J. Maritain, Człowiek i państwo, Kraków 1993, s. 7n.
98 Por. tamże, s. 83n.
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jednostki jest «wolność od», i w tej wolności oraz przez nią ma się jednostka 
spełniać. Jednostka doskonała zostaje wyalienowana z życia społeczeństwa; 
nie ma już obiektywnego celu, do którego powinna dążyć; prawda zostaje 
wykluczona na rzecz relatywizmu sprzyjającego kształtowaniu postaw ego-
istycznych wykluczających wszelkie działanie dla innych. Społeczeństwo zo-
staje uznane jako dodatek dla jednostki”99.

Konsekwencją indywidualizmu, który nieraz na pierwszy rzut oka wydaje 
się być afirmacją człowieka – jest w ostateczności deformacja człowieczeństwa 
i jego moralności. Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae pisze o fałszywej 
promocji własnego „ja”, która prowadzi do swoistego stanu wojny pomiędzy 
jednostkami: „Ta koncepcja wolności prowadzi do «głębokiego zniekształcenia 
życia społecznego». Jeżeli promocja własnego «ja» jest pojmowana w katego-
riach absolutnej autonomii, prowadzi nieuchronnie do negacji drugiego czło-
wieka; jest on postrzegany jako wróg, przed którym trzeba się bronić. W ten 
sposób społeczeństwo staje się zbiorowością jednostek żyjących obok siebie, ale 
niepołączonych wzajemnymi więzami: każdy pragnie zrealizować swoje cele 
niezależnie od innych czy wręcz dąży do własnych korzyści kosztem innych. 
Jednakże fakt, że także inni mają podobne dążenia, zmusza do poszukiwania 
jakiejś formy kompromisu, jeżeli społeczeństwo ma zagwarantować każdemu 
możliwie jak najwięcej wolności. W ten sposób zanika wszelkie odniesienie do 
wspólnych wartości i do prawdy absolutnej, uznawanej przez wszystkich: życie 
społeczne zostaje wystawione na ryzyko całkowitego relatywizmu. Wszystko 
staje się wówczas przedmiotem umowy i negocjacji; także owo pierwsze z pod-
stawowych praw, jakim jest prawo do życia”100.

Antropologiczny błąd indywidualizmu generuje teorie społeczne, któ-
re mają faktycznie antyspołeczne nastawienie – a to wszystko w imię dobra 
człowieka, czyli dobra wolności jednostki. Teorie te nie dostrzegają prawdy 
o tym, że człowiek potrzebuje społeczności osób, społeczności, która jest wiel-
kim dobrem dla człowieka i zarazem drogą, dzięki której człowiek dochodzi 
do pełni człowieczeństwa101. W encyklice Evangelium vitae Jan Paweł II tak 
reasumuje konsekwencje błędu antropologicznego zawartego w indywidu-
alizmie: „Osłabienie wrażliwości na Boga i człowieka prowadzi nieuchronnie 
do materializmu praktycznego, co sprzyja rozpowszechnianiu się indywidu-
alizmu, utylitaryzmu i hedonizmu. Ujawnia się tu także niezmienna prawdzi-
wość słów Apostoła: «A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe 

99 Por. P. Skrzydlewski, Błąd antropologiczny w teoriach społecznych, [w:] Błąd 
antropologiczny, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2003, s. 223-224.

100 Jan Paweł II, Encyklika „Evangelium vitae”, Watykan 1995, 20 (dalej: EV).
101 Por. m.in.: J.P. Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem, [w:] J.P. Sartre, Problem 

bytu i nicości. Egzystencjalizm jest humanizmem, Warszawa 2001, s. 133.
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poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu tak, 
że czynili to, co się nie godzi» (Rz 1,28). W ten sposób wartości związane 
z «być» zostają zastąpione przez wartości związane z «mieć». Jedynym ce-
lem, który się bierze pod uwagę, jest własny dobrobyt materialny. Tak zwana 
«jakość życia» jest interpretowana najczęściej lub wyłącznie w kategoriach 
wydajności ekonomicznej, nie uporządkowanego konsumpcjonizmu, atrak-
cji i przyjemności czerpanych z życia fizycznego, natomiast zapomina się 
o głębszych – relacyjnych, duchowych i religijnych – wymiarach egzystencji. 
W takim klimacie cierpienie, które nieustannie ciąży nad ludzkim życiem, ale 
może też stać się bodźcem do osobowego wzrostu, zostaje «ocenzurowane», 
odrzucone jako bezużyteczne, a nawet jest zwalczane jako zło, którego nale-
ży unikać zawsze i we wszystkich okolicznościach. Gdy nie można go prze-
zwyciężyć i gdy znika nawet nadzieja na dobrobyt w przyszłości, człowiek 
skłonny jest sądzić, że życie straciło wszelki sens, i doznaje coraz silniejszej 
pokusy, aby przypisać sobie prawo do położenia mu kresu”102.

Drugą konsekwencją błędu antropologicznego w wymiarze społecznym 
jest kolektywizm103. Warto przypomnieć dwa podejścia do kolektywizmu, 
które są wytworem dwóch odrębnych światopoglądów: liberalnego i komuni-
stycznego. I chociaż widzimy w nich inne rozumienie społeczności, to jednak 
łączy je materialistyczna interpretacja. Generalnie możemy powiedzieć, iż 
kolektywizm ujmuje człowieka nie tyle w świetle relacji społecznych – cho-
ciaż o nich dużo mówi – ile raczej w kategoriach funkcjonalizmu, instrumen-
talizmu, w kategoriach produktu, efektu przemian społecznych. Kolektywizm 
prowadzi swoistą rywalizację z indywidualizmem, a niejednokrotnie jest jego 
pochodną, jak to jest np. w przypadku kolektywizmu marksistowskiego. Za 
kolektywizmem stoi zazwyczaj jakaś teoria naturalistycznego, witalistyczne-
go i materialistycznego pojmowania rzeczywistości. Człowiek postrzegany 
jest w kategoriach produktu, pochodnej jakiejś większej i „lepszej” od jed-
nostki całości, którą jest społeczność (kolektyw). Kolektywizm sprowadza 
człowieka do „przedmiotu”, rzeczy podporządkowanej większej całości, czy-
li społeczeństwu. I tak na przykład, według marksizmu, tylko społeczeństwo 
może uwolnić człowieka z alienacji. Z tego też powodu jednostka powinna 
sama poddać się rządom elity proletariatu, czyli partii komunistycznej104.

102 EV 23.
103 Szerzej zob. G. Cottier, Osoba i demokracja, „Znaki Czasu” 1991, nr 24, s. 8-15.
104 Jest dosyć ciekawym zjawiskiem, że dziś ukrywa się skrzętnie w bibliotekach 

dzieła klasyków marksizmu, nie mówiąc już o wstydliwie ukrywanych pracach mark-
sistowskich wielu znanych postaci życia naukowego, humanistów postmodernistycznych 
i współczesnych piewców liberalizmu i indywidualistycznego wolnego rynku.
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Takiej postawie sprzeciwia się Jan Paweł II, który wskazuje na fatalne 
doświadczenia z przeszłości w realizacji takich założeń: „gorzkie doświad-
czenie historyczne krajów socjalistycznych wykazało, że kolektywizm nie li-
kwiduje alienacji, lecz raczej ją powiększa poprzez brak rzeczy koniecznych 
i gospodarczą niewydajność”105. Jeżeli kolektywizm rywalizuje z indywidu-
alizmem, to zawsze jest to rywalizacja ze szkodą dla człowieka. Materializm 
leżący u podstaw tej teorii społecznej spycha na margines sferę ducha w życiu 
człowieka, a tym samym w życiu całych społeczeństw. Człowiek nie jest już 
traktowany jako osoba, lecz jest „jednostką”. Ten fakt łatwo zauważyć już 
w samym słownictwie marksistowskim, w którym „partia jest mózgiem i su-
mieniem narodu i ma atrybuty boskości”106.

Doświadczenie historyczne Zachodu wykazuje, że nawet „jeśli mark-
sistowska analiza i rozumienie podstaw alienacji są fałszywe, to jednak 
alienacja połączona z utratą autentycznego sensu istnienia jest zjawiskiem 
obecnym również w rzeczywistości społeczeństw zachodnich. Występuje ona 
w sferze konsumpcji, gdy człowiek wikła się w sieć fałszywych i powierz-
chownych satysfakcji, podczas gdy powinien spotkać się z pomocą w au-
tentycznej i konkretnej realizacji swojej osobowości. Alienacja występuje 
również w sferze pracy, kiedy jej organizacja jest nastawiona tylko na maksy-
malizację produkcji i zysku, pomija zaś to, w jakim stopniu pracownik przez 
własną pracę realizuje się jako człowiek. To zaś zależy od tego, czy wzrasta 
jego udział w autentycznej i solidarnej wspólnocie, czy też się pogłębia izo-
lacja w złożonym układzie stosunków zdeterminowanych przez bezwzględną 
rywalizację i wyobcowanie, w którym jest on traktowany jedynie jako środek, 
nie zaś jako cel”107. Widzimy zatem, że skutkiem błędu antropologicznego 
jest nieustanne zmaganie się w kulturze naszych czasów dwóch absolutyzacji: 
absolutyzacji jednostki w indywidualizmie oraz absolutyzacji społeczności 
zarówno w kolektywizmie marksistowskim, jak i – nieco inaczej – w pryma-
cie „większości demokratycznej” – w liberalizmie.

105 CA 41; W Laborem exercesns Jan Paweł II pisze: „Interakcja zachodząca mię-
dzy człowiekiem pracy a całością narzędzi i środków produkcji dała miejsce rozwojowi 
różnych form kapitalizmu równolegle do rozmaitych form kolektywizmu. Dołączyły się 
do tego jeszcze inne elementy społeczno-polityczne w następstwie nowych konkretnych 
okoliczności, jak działalność stowarzyszeń robotniczych i władz publicznych oraz po-
jawienie się wielkich przedsiębiorstw ponadnarodowych. Mimo to niebezpieczeństwo 
traktowania pracy ludzkiej jako sui generis «towaru» czy anonimowej «siły» potrzeb-
nej dla produkcji (mówi się wręcz o «sile roboczej»), istnieje stale, istnieje zwłaszcza 
wówczas, gdy całe widzenie problematyki ekonomicznej nacechowane jest przesłankami 
ekonomizmu materialistycznego” (LE 7).

106 E. Lieb, Christentum und Marxismus, Zürich 1962, s. 212.
107 CA 41.
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Konsekwencje „zdrady” człowieka – różne odsłony  
wykluczenia społecznego

Człowiek jest istotą społeczną. Wykluczenie społeczne jest przede 
wszystkim – większym lub mniejszym zanegowaniem tej rzeczywistości. Jest 
też w różnym stopniu destrukcją społecznej natury człowieka i jego relacji do 
społeczności. Wiemy też, że wykluczenie społeczne jest zakwestionowaniem 
potrzeby rozwoju człowieka w społeczności ludzkiej. Człowiek bowiem ma 
niezbywalne prawo do takiego integralnego rozwoju w wybranej przez siebie 
społeczności. Co więcej – godność osoby ludzkiej wymaga ogólnoludzkiej 
solidarności i miłości preferencyjnej ubogich108.

Rozwój społeczno-ekonomiczny nie może nie uwzględniać psychiczno-
-duchowego wymiaru człowieka i jego społecznej natury, ponieważ postęp 
społeczno-ekonomiczny opiera się na integralnym rozwoju człowieka. Jan 
Paweł II, omawiając koncepcję integralnego rozwoju, odwołuje się dosyć 
często do rozróżnienia Gabriela Marcela „być” i „mieć”. W tej perspektywie 
widać, że rozwój ekonomiczny, naukowy i techniczny typu „mieć” jest zjawi-
skiem pozytywnym i niezbędnym. „Staje się jednak moralnie wątpliwy – czy 
wręcz zły – wówczas, kiedy ignoruje lub niszczy osobowe «być» człowieka. 
Różnorodność wartości ekonomiczno-technicznych i moralno-duchowych nie 
oznacza ich trwałej antynomii. Nie ma sprzeczności pomiędzy obu typami war-
tości, istnieje natomiast sprzeczność między egoistyczną i altruistyczną posta-
wą człowieka. Nieumiarkowany kult posiadania jest powodem, że «mieć» jed-
nych prowadzi do degradacji «być» innych” (Sollicitudo rei socialis, nr 28, 31). 
Redukcjonistyczna koncepcja rozwoju, ignorująca duchowy wymiar człowie-
ka, może stać się „aktem zdrady człowieka i ludów, którym powinien służyć” 
(nr 41). Cywilizacja techniczno-przemysłowa powinna być dopełniona „cywi-
lizacją miłości”. Miłość stanowi centrum duchowej kultury człowieka, bez niej 
czy wbrew niej nie można mówić o autentycznym rozwoju109.

Rozwój integralny człowieka wymaga wysiłku zespołowego, co jest 
możliwe jedynie w ramach społeczności. Współpraca nad rozwojem całego 
człowieka i każdego człowieka jest bowiem obowiązkiem wszystkich wobec 
wszystkich i powinna zarazem być powszechna w całym świecie. Tymczasem 
– w przypadkach wykluczenia społecznego mamy do czynienia z narusze-
niem podstaw ludzkiej godności, co możemy określić jako „zdradę” człowie-
ka i jego społecznej natury. Spróbuję teraz dokonać kilku odsłon tej „zdrady”.

108 Por. SRS 47; Por. S. Kowa1czyk, Personalistyczne podstawy rozwoju w encyklice 
„Sollicitudo rei socialis Jana Pawła II”, „Colloquium Salutis” 1991-1992, nr 23-24, s. 121-134.

109 Por. S. Kowalczyk, Co zawdzięcza Wydział Nauk Społecznych nauczaniu Papieża 
Jana Pawła II?, [w:] Wdzięczność i zobowiązanie, red. T. Styczeń, Lublin 1999, s. 95-110.
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Po pierwsze – mamy do czynienia ze zdradą zasady personalizmu w życiu 
społecznym. Karol Wojtyła klarownie wykazuje, że norma personalistyczna jest 
naturalną i zarazem niezbywalną konsekwencją godności osoby ludzkiej. Ważnym 
owocem tej normy jest prymat osób nad rzeczami, prymat osoby wobec społeczno-
ści. Wykluczenie społeczne jest zatem krzyczącym zanegowaniem tego prymatu. 
Karol Wojtyła w swoim dziele Osoba i czyn krytycznie ocenił dwie kontrower-
syjne koncepcje społeczeństwa: indywidualizm i totalizm przedmiotowy (zwany 
również antyindywidualizmem). Pierwszy z nich to ideologiczny liberalizm, dru-
gi to marksizm. Oba powodują alienację człowieka. Ekstremalny indywidualizm 
ignoruje społeczną naturę człowieka, dlatego neguje zasadę dobra wspólnego. Ideę 
dobra wspólnego społeczności – rozumianą specyficznie – akcentuje marksistow-
ski kolektywizm, lecz faktycznie podważa on zasadę personalizmu110. Postuluje cał-
kowite podporządkowanie jednostek ludzkich dobru kolektywu, w wyniku czego 
autentyczne dobro ludzkiej osoby jest „ograniczone lub wręcz unicestwione”111. Na 
tym też polega jedna z odsłon wykluczenia społecznego.

Po drugie – w przypadkach jakiegokolwiek wykluczenia społecznego 
mamy do czynienia ze zdradą społecznej „wolności w prawdzie”. Podstawą 
życia społecznego jest niewątpliwie wolność osoby ludzkiej w konkretnej spo-
łeczności. W przypadkach wykluczenia mamy do czynienia z rażącym oddzie-
laniem człowieka i społeczności od prawdy. Wtedy pojawia się od razu defor-
macja wspólnoty społecznej. I jest ona nieuchronna w sytuacji prób oddzielania 
absolutyzowanej wolności człowieka od prawdy o człowieku. Przed taką alter-
natywą przestrzega Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae: „Ta [maksyma-
listyczna] koncepcja wolności prowadzi do głębokiego zniekształcenia życia 
społecznego. Jeżeli promocja własnego «ja» jest pojmowana w kategoriach ab-
solutnej autonomii, prowadzi nieuchronnie do negacji drugiego człowieka; jest 
on postrzegany jako wróg, przed którym trzeba się bronić. […] W ten sposób 
zanika wszelkie odniesienie do wspólnych wartości i do prawdy absolutnej, 
uznawanej przez wszystkich: życie społeczne zostaje wystawione na ryzyko 
całkowitego relatywizmu”112. Sama więc wolność nie wystarczy do zaistnienia 
społeczności, ponieważ powinna ona opierać się na prawdzie.

Wykluczenie społeczne może się także pojawić w powszechnie aprobo-
wanym systemie demokracji parlamentarnej. W encyklice Veritatis splendor 
Jan Paweł II pozytywnie ocenił taki model państwa, ale równocześnie prze-

110 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 297-298.
111 Zasada personalizmu w ujęciu Jana Pawła II polega w pierwszym rzędzie na 

afirmacji godności człowieka jako osoby: tak godności naturalnej, jak i nadprzyrodzonej. 

Respektowanie tej niezbywalnej godności człowieka, jako osoby i podmiotu życia spo-
łecznego, jest postulatem zasady personalizmu.

112 EV 20.
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strzegł przed łączeniem demokracji z relatywizmem etycznym, ponieważ „hi-
storia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub za-
kamuflowany totalitaryzm”113. „Totalitaryzm rodzi się z negacji obiektywnej 
prawdy: jeżeli nie istnieje prawda transcendentna, przez posłuszeństwo której 
człowiek zdobywa swą pełną tożsamość, to nie istnieje też żadna pewna za-
sada, gwarantująca sprawiedliwe stosunki pomiędzy ludźmi”114. Jeśli niszczy 
się konstytutywną więź pomiędzy życiem społecznym a prawdą, to państwo 
przestaje być autentycznym dobrem wspólnym. Wówczas „przekształca się 
[ono] w państwo tyrańskie, uzurpujące sobie prawo do dysponowania życiem 
słabszych i bezbronnych, dzieci jeszcze nie narodzonych i starców, w imię 
pożytku społecznego, który w rzeczywistości oznacza jedynie interes jakiejś 
grupy”115. Ideologiczny indyferentyzm, jurydyczny konwencjonalizm i aksjo-
logiczny relatywizm nie dają gwarancji sprawiedliwego państwa, prowokują 
one jedynie różne formy polityczno-państwowego totalitaryzmu i prowadzą 
do nowych form wykluczenia społecznego.

Po trzecie – społeczne wymiary wykluczenia społecznego wynika-
ją z zakwestionowania zasady pomocniczości116. Ten problem jest szeroko 
przedstawiony w encyklikach społecznych Jana Pawła II: Laborem exercens, 
Sollicitudo rei socialis i Centesimus annus. Dokumenty te wyraźnie formułu-
ją zasadę pomocniczości, którą aplikują z kolei do relacji pomiędzy różnymi 
społecznościami, przede wszystkim zaś do relacji między państwem a spo-
łecznościami mniejszymi. W encyklice Centesimus annus znajduje się jedno-
znaczne stwierdzenie: „społeczność wyższego rzędu nie powinna ingerować 
w wewnętrzne sprawy społeczności niższego rzędu, pozbawiając ją kompe-
tencji, lecz raczej winna wspierać ją w razie konieczności i pomóc w koor-
dynacji jej działań z działaniami innych grup społecznych, dla dobra wspól-
nego”117. Zasada pomocniczości jest konsekwencją uznania prymatu osoby 
ludzkiej przed społecznością. Postmodernistyczny kolektywizm uzależnia 
jednostki ludzkie i małe społeczności od państwa w tym stopniu, że „rodzi 
się poczucie frustracji lub beznadziejności, brak zaangażowania w życie na-
rodowe, skłonność do emigracji, choćby tak zwanej emigracji wewnętrznej 

113 Jan Paweł II, Encyklika „Veritatis splendor”, Watykan 1993, 101 (dalej: VS).
114 VS 99.
115 Por. Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis”, Watykan 1989, 17 (dalej: 

RH); Jan Paweł II, Godność osoby ludzkiej fundamentem sprawiedliwości i pokoju. 
Przemówienie na XXXIV Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (2 X 
1979 r.), [w:] tenże, Nauczanie papieskie, t. 2, cz. 2, Warszawa 1979, s. 264.

116 Szerzej por. A. Wuwer, Zasada subsydiarności. Perspektywa nauczania społecz-
nego Kościoła, Katowice 2011. 

117 CA 48.



69

4. W poszukiwaniu antropologicznych kontekstów wykluczenia społecznego

i zewnętrznej”118. Niewłaściwe podejście do zasady pomocniczości państwa 
może rodzić podwójne zagrożenie dla jednostki i społeczności. Z jednej stro-
ny może utrwalać w jednostce stan braku indywidualnej odpowiedzialności 
za własne życie, przenosząc tę odpowiedzialność na państwo, a z drugiej stro-
ny państwo może sobie rościć niesłuszne pretensje przejmowania odpowie-
dzialności w każdym indywidualnym i prywatnym wymiarze życia jednostki. 
W jednym i drugim przypadku tworzy się sytuacja wykluczenia społecznego.

Po czwarte – wykluczenie społeczne może się pojawić tam, gdzie mamy 
do czynienia z zakwestionowaniem zasady dobra wspólnego119. Zasada dobra 
wspólnego jest podstawową zasadą życia społecznego. W swojej pierwszej 
encyklice Redemptor hominis Jan Paweł II napisał: „Kościół zawsze uczył 
obowiązku działania dla dobra wspólnego, przez to samo starał się wychowy-
wać dobrych obywateli w każdym państwie. Kościół także uczył, że podsta-
wowym obowiązkiem władzy jest troska o dobro wspólne społeczeństwa”120. 
Zasada dobra wspólnego wymaga takiego modelu polityczno-państwowego, 
aby respektowane było zarówno dobro osoby ludzkiej, jak i dobro społecz-
ności. Harmonijne ułożenie właściwych relacji pomiędzy indywidualnymi 
osobami a państwem nie jest sprawą łatwą, tym niemniej jest to niezbędne dla 
normalnego funkcjonowania społecznej wspólnoty. Nakaz dobra wspólnego 
obowiązuje obie strony: elity polityczno-społeczne i ogół obywateli.

Zasada dobra wspólnego jest pośrednio zakwestionowaniem idei walki 
traktowanej w niektórych wizjach społeczności jako główny motor życia spo-
łecznego. Walka bowiem narusza zwykle prawa człowieka i prowadzi do wy-
niszczenia osoby ludzkiej lub związanych z nią wartości. Dobro wspólne jest 
natomiast moralnym zobowiązaniem jednostek i całych grup społecznych121. 
Kiedy poszukujemy odpowiedzi na pytania o różne formy wykluczenia spo-
łecznego, to widzimy, iż wspólnota społeczna nie jest mechanicznym zbiorem 
jednostek, lecz świadomym uczestniczeniem osób w tworzeniu dobra wspól-
nego. Karol Wojtyła, pisząc dzieło Osoba i czyn, odwołał się do kategorii 
uczestnictwa (partycypacji). Uczestnictwo to działanie wspólnie z innymi, to 
znaczy współ-bytowanie i współ-działanie122. Postawa uczestnictwa aprobu-

118 Por. W. Piwowarski, Zasady społeczne w encyklice Jana Pawła II „Laborem 
exercens”, [w:] Jan Paweł II, Laborem exercens. Powołany do pracy, red. J. Krucina, 
Wrocław 1983, s. 83-105. Por. także: SRS 15.

119 Szerzej na ten temat zob. J. Krucina, Dobro wspólne. Teoria i jej zastosowanie, 
Wrocław 1972.

120 RH 17.
121 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 306-310; Jan Paweł II, Miłość i odpo-

wiedzialność, Lublin 1982, s. 31; Jan Paweł II, Osoba: podmiot i wspólnota, „Roczniki 
Filozoficzne” 1976, nr 24, z. 2, s. 29n.

122 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 292-297.
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je godność osobową człowieka, rozwijając wszechstronnie jego osobowość 
oraz współtworzące ją wartości: poznawcze, moralne, ideowe, narodowe, 
religijne. Dzięki kreowaniu społecznego dobra wspólnego ludzie indywidu-
alni, związani relacjami typu „ja-ty”, przekształcają się w społeczne „my”. 
Nakierowanie na dobro wspólne sprawia, że powstaje autentyczne zjedno-
czenie osób, które można nazwać communio personarum. Dlatego zasada do-
bra wspólnego obowiązuje nie tylko obywateli, ale także wszelkie elity spo-
łeczno-polityczne. Dobrem wspólnym państwa jest także jego suwerenność, 
ale wymaga ona promowania wolności narodu i właściwej mu tożsamości 
ideowo-duchowej. Dobro wspólne społeczności państwowej nakazuje troskę 
o dobro wszystkich obywateli, a nie tylko dobro jego uprzywilejowanych jed-
nostek czy grup. Nie ma więc autentycznego dobra wspólnego wówczas, gdy 
w jakikolwiek sposób ogranicza się lub kwestionuje prawa człowieka. Inaczej 
mówiąc: dobro wspólne społeczności państwowej łączy się organicznie z re-
spektowaniem i rozwojem dobra każdej ludzkiej osoby. Inaczej – będziemy 
mieli do czynienia z wykluczeniem społecznym.

Po piąte – wykluczenie społeczne następuje wówczas, gdy ludzie zostają 
zdradzeni w ich wzajemnej solidarności. Wiemy, że może być „solidarność 
w złym” (na przykład kooperacja w czynie złym). W sensie właściwym mó-
wimy jednak zawsze o „solidarności w dobrym”. Jan Paweł II wielokrotnie 
odwołuje się do niej, zwłaszcza w encyklikach Laborem exercens i Sollicitudo 
rei socialis123. Człowiek jest istotą prospołeczną, dlatego jego związek ze spo-
łecznością jest nieodzowny i trwały. Osoba ludzka i społeczność nie są so-
bie przeciwstawne, lecz wzajemnie są ze sobą powiązane. Dlatego zasada 
solidarności posiada podwójną podstawę: społeczną naturę człowieka i spo-
łeczność rozumianą jako wspólnotę124. Dzieło Karola Wojtyły Osoba i czyn 
zawiera analizę ludzkiej postawy autentycznie prospołecznej, to jest postawy 
solidarności i uczestnictwa. Uczestnictwo w dobru wspólnym w duchu so-
lidarności jest przeciwieństwem wykluczenia społecznego. Postawa solidar-
ności wymaga od człowieka aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności. 
Pasywne członkostwo w jakiejś społeczności nie jest jeszcze postawą auten-
tycznej solidarności. „Solidarność to gotowość realizacji tego wszystkiego, co 
jest konsekwencją przynależenia do określonej społeczności”125. Solidarność 
nie wyklucza ewentualnego sprzeciwu wobec konkretnych decyzji elit po-
litycznych czy ogółu społeczeństwa, ale motywem takiego sprzeciwu win-

123 Por. J. Szymczyk, Elementy zasady solidarności w nauczaniu społecznym Jana 
Pawła II, „Chrześcijanin w Świecie” 1994, nr 24 (2-3), s. 160-169. Por. także W. Chudy, 
Zdrada Solidarności, „Ethos” 2004, nr 17 (3-4), s. 84-121.

124 Jan Paweł II, Etyka globalizacji musi być etyką solidarności, dz. cyt., s. 15-19.
125 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 306-311.
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na być troska o dobro wspólne. Z postawą solidarności koliduje natomiast 
konformizm, który jest ucieczką przed aktywną odpowiedzialnością za dobro 
wspólne społeczności. W encyklice Sollicitudo rei socialis Jan Paweł II ak-
centuje, że postawa solidarności powinna angażować całość ludzkiej osoby. 
Nie można więc solidarności ograniczać do sfery słownych deklaracji czy 
sfery emocjonalnej. Solidarność jest prospołeczną moralną postawą człowie-
ka. „Jest to mocna i trwała wola angażowania się na rzecz dobra wspólnego, 
czyli dobra wszystkich i każdego, wszyscy bowiem jesteśmy naprawdę odpo-
wiedzialni za wszystkich”126. Opozycją do postawy solidarności jest postawa 
walki: klasowej, etnicznej, ekonomicznej czy religijnej. Papież przestrzega, 
że nie należy „żyć wedle zasady «wszyscy przeciw wszystkim», ale tylko 
wedle zasady «wszyscy z wszystkimi», wszyscy dla wszystkich”127.

W nauczaniu Jana Pawła II można wyróżnić kilka zakresów zasady so-
lidarności, mianowicie istnieje solidarność zawodowo-grupowa, ogólno-
społeczna i międzynarodowa. O solidarności zawodowej mówi encyklika 
Laborem exercens, wspominając o „wielkim zrywie solidarności pomiędzy 
ludźmi pracy, a przede wszystkim pomiędzy pracownikami przemysłu”128. 
Tego rodzaju solidarność była uzasadnioną reakcją na pogwałcenie praw ro-
botników przez właścicieli wielkich zakładów przemysłowych. Widoczne 
jest to do dziś w krajach trzeciego świata Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji. 
Także w kręgach kultury zachodniej ciągle ma miejsce krzywda i niesprawie-
dliwość społeczna, dlatego ustawicznie niezbędna jest solidarność ludzi pracy 
i solidarność z ludźmi pracy. 

Warto też wspomnieć, że papieże ostatnich czasów – poczynając od  
św. Jana XXIII aż do papieża Franciszka wskazują również na międzynarodo-
wy i ogólnoludzki wymiar solidarności. We współczesnym świecie istnieją bo-
wiem różnorodne podziały powodujące skrajne wykluczenia: na przykład eko-
nomiczne (bogata Północ – ubogie Południe), polityczne, kulturowe, religijne, 
cywilizacyjne. Te podziały, a nawet pojawiające się często nowe konflikty, moż-
na przezwyciężyć tylko w duchu międzynarodowej solidarności. Egoistyczny 
izolacjonizm jest nieetyczny, ponieważ – jak pisze Jan Paweł II w Sollicitudo 
rei socialis – „zaniedbuje obowiązek współpracy w ulżeniu nędzy ludów”129. 
Konieczność międzynarodowej solidarności staje się ewidentna szczególnie 

126 SRS 38.
127 Jan Paweł II, Wszyscy z wszystkimi, wszyscy dla wszystkich (Homilia podczas 

Mszy świętej, Gdynia, 11. VI 1987 r.), [w:] Jan Paweł II, „Do końca ich umiłował”. 
Trzecia wizyta duszpasterska w Polsce 8-14 czerwca 1987 roku, Citta del Vaticano 1987, 
s. 140, 10. Por. także: RH 16; LE 8; SRS 39.

128 LE 8.
129 SRS 23.
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w odniesieniu do postulatu rozwoju ekonomiczno-społecznego. Rozwój taki 
nie jest możliwy w skali jednego państwa czy nawet kontynentu, lecz dopiero 
w skali ogólnoświatowej. Współczesnemu światu potrzebna jest solidarność 
przekraczająca wszelkie granice130.

Po szóste – zdrada człowieka ubogiego, która skutkuje wykluczeniem spo-
łecznym o charakterze ekonomicznym, a więc wykluczeniem ekonomicznym. 
Polega ono na tym, że człowiekowi i całym grupom społecznym, ba – całym na-
rodom – nie daje się możliwości pracy i rozwoju. Mówi o tym papież Franciszek 
w Evangelii gaudium tak: „Ludzkość przeżywa w tym momencie historyczne 
zmiany, które możemy dostrzec w postępie dokonującym się na różnych polach. 
Trzeba pochwalić sukcesy przyczyniające się do dobrobytu osób, na przykład 
w zakresie zdrowia, edukacji i komunikacji. Nie możemy jednak zapominać, 
że większość mężczyzn i kobiet w naszych czasach żyje z dnia na dzień w nie-
dostatku, rodzącym przykre konsekwencje. Powiększają się niektóre patologie. 
Lęk i rozpacz opanowują serce wielu osób, nawet w tak zwanych bogatych kra-
jach. Często gaśnie radość życia, wzrasta brak szacunku i przemoc, nierówność 
społeczna staje się coraz bardziej oczywista. Trzeba walczyć, aby żyć i często 
żyć bez poszanowania swej godności. Ta epokowa zmiana została spowodowa-
na olbrzymimi skokami, które co do jakości, ilości, szybkości i nagromadzenia 
dokonują się w postępie nauki, w innowacjach technologicznych oraz w ich 
szybkim zastosowaniu w przyrodzie i w życiu. Żyjemy w epoce wiedzy i infor-
macji, będącymi źródłem nowych form władzy bardzo często anonimowej”131. 
I nieco dalej papież Franciszek wypowiada słynne już dziś „nie” dla ekonomii 
wykluczenia. Mówi tak: „Podobnie jak przykazanie «nie zabijaj» ustala jasne 
granice dla zabezpieczenia wartości ludzkiego życia, dzisiaj musimy powie-
dzieć «‘nie’ dla ekonomii wykluczenia i nierówności społecznej». Ta ekonomia 
zabija. Nie może tak być, że nie staje się wiadomością dnia fakt, iż z wyzięb-
nięcia umiera starzec zmuszony żyć na ulicy, natomiast staje się nią spadek na 
giełdzie o dwa punkty. To jest wykluczenie. Nie można dłużej tolerować faktu, 
że wyrzuca się żywność, gdy ludzie cierpią głód. To jest nierówność społeczna. 
Dzisiaj wszystko opiera się na grze i rywalizacji, a prawo sprzyja silniejszym, 
więc możny pożera słabszego. W wyniku tej sytuacji wielkie masy ludności są 
wykluczone i marginalizowane: bez pracy, bez perspektyw, bez dróg wyjścia. 
Samego człowieka uważa się za dobro konsumpcyjne, którego można użyć, 
a potem je wyrzucić. Daliśmy początek kulturze «odrzucenia», którą wprost 
się promuje. Nie chodzi już po prostu o zjawisko wyzysku i ucisku, ale o coś 
nowego: przez wykluczenie dotyka się samego korzenia przynależności do spo-
łeczeństwa, w którym człowiek żyje, jako że nie jest w nim na samym dole, na 

130 SRS 32-39.
131 EG 52.
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peryferiach, lub bez władzy, ale jest poza nim. Wykluczeni nie są «wyzyski-
wani», ale są odrzuceni, są «niepotrzebnymi resztkami»”132. Wykluczenie eko-
nomiczne nie musi polegać wprost i bezpośrednio na ubóstwie materialnym, 
ale może mieć charakter ubóstwa w wiedzę i umiejętności, które się pośrednio 
przekładają na ubóstwo materialne. Niesprawiedliwość w dostępie do wiedzy, 
edukacji i informacji jest dziś jedną z głównych przyczyn wykluczenia ekono-
micznego, ponieważ pomimo wielkich przeobrażeń, które dokonały się w naj-
bardziej rozwiniętych społeczeństwach, niedostatki kapitalizmu w dziedzinie 
humanitarnej nie zniknęły; przeciwnie, ubodzy cierpią dziś nie tylko z powodu 
braku dóbr materialnych, lecz także braku wiedzy i umiejętności, co nie pozwa-
la im wyjść ze stanu upokarzającego podporządkowania133.

Trafną i słuszną diagnozę takich sytuacji przedstawił papież Franciszek, 
który krytycznie odnosi się do tych teorii i praktyk ekonomicznych, które 
widzą w mechanizmach wolnego rynku jedyną szansę na przezwyciężenie 
wykluczenia ekonomicznego i likwidację ubóstwa. Papież Franciszek zdecy-
dowanie polemizuje z niektórymi poglądami, które bronią jeszcze pewnych 
teorii zbytku, zakładających, że każdy wzrost ekonomiczny, „któremu sprzy-
ja wolny rynek, sam w sobie jest zdolny tworzyć większą sprawiedliwość 
i uczestnictwo społeczne w świecie. Opinia ta, nigdy niepotwierdzona przez 
fakty, wyraża prostoduszną i naiwną ufność w dobroć dzierżących w ręku 
władzę ekonomiczną i w uświęcone mechanizmy panującego systemu eko-
nomicznego. Tymczasem wykluczeni nadal czekają. W celu utrzymania stylu 
życia wykluczającego innych, albo żeby móc entuzjazmować się tym ego-
istycznym ideałem, rozwinęła się globalizacja obojętności. Nie zdając sobie 
z tego sprawy, stajemy się niezdolni do współczucia wobec krzyku boleści 
innych, nie płaczemy już wobec dramatu innych, ani nie interesuje nas tro-
ska o nich, tak jakby odpowiedzialność za to nie dotyczyła nas. Kultura do-
brobytu pozbawia nas wrażliwości i tracimy spokój, jeśli rynek ofiaruje coś, 
czego jeszcze nie kupiliśmy, podczas gdy zrujnowane życie tych wszystkich 
ludzi z powodu braku szans wydaje nam się zwykłym spektaklem, który nas 
wcale nie porusza”134. Ta diagnoza nie ma tylko charakteru krytycznej oceny 
niektórych teorii ekonomicznych, ale jest wielkim wołaniem o przywrócenie 
nadziei wykluczonym społecznie przez ubóstwo, jest głosem wołania o spra-
wiedliwość w imieniu tych, którym w społecznościach dobrobytu odebrano 
szanse na życie godne człowieka.

132 EG 53.
133 CA 32.
134 EG 54.
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* * *

Wykluczenie społeczne, w jego wielorakich przejawach, nie jest tylko kwe-
stią zewnętrznych mechanizmów wolnego rynku, jakości stanowionego przez 
ludzi prawa, skuteczności zewnętrznych struktur życia państwowego i społecz-
nego, ale jest przede wszystkim kwestią rozumienia człowieka i jego osobowej 
wartości. Na słabych lub błędnych fundamentach antropologicznych nie zbudu-
je się sprawiedliwego świata. Wykluczenie społeczne jest zawsze konsekwen-
cją naruszenia ludzkiej godności, zarówno poprzez niesprawiedliwe struktury 
ekonomiczno-społeczne, jak i poprzez ludzki brak wrażliwości i obojętność na 
ubogich tego świata. Moje analizy miały na celu pokazać głębszą warstwę przy-
czyn wielorakich wykluczeń społecznych, jakich jesteśmy świadkami, a może 
tylko obserwatorami, we współczesnym świecie. Te przyczyny tkwią w „zdra-
dzie” prawdy o człowieku jako osobie wolnej, jako istocie społecznej, jako 
podmiocie niezbywalnych praw, jako osobie mającej nienaruszalną godność. 
„Wyobcowany jest zatem taki człowiek, który nie chce wyjść poza samego sie-
bie, uczynić z siebie daru ani stworzyć autentycznej ludzkiej wspólnoty […]. 
Wyobcowane jest społeczeństwo, które poprzez formy społecznej organizacji, 
produkcji i konsumpcji utrudnia zarówno realizację tego daru, jak i budowanie 
tej międzyludzkiej solidarności”135.

Ponadto moje analizy były próbą pokazania, że indywidualistyczna i ko-
lektywistyczna alienacja człowieka oraz obecne w kulturze liberalnej i post-
modernistycznej relatywne traktowanie dobra i zła pociągają za sobą scepty-
cyzm co do możliwości istnienia i osiągania obiektywnych wartości ludzkich. 
Ich nieustannym skutkiem będą różne stany prawdziwej alienacji człowieka, 
zagubionego w meandrach cywilizacyjno-kulturowych współczesnego świata, 
tracącego nadzieję na życie w pełni ludzkie. Ta sytuacja człowieka we współ-
czesnym świecie, wyalienowanego ze świata obiektywnych wartości i prawdy 
o sobie, będąca skutkiem filozoficznych i kulturowych błędów antropologicz-
nych jest jednocześnie wołaniem o nadzieję, o sens, o prawdę o człowieku, wo-
łaniem o nadzieję dla człowieka, szczególnie tego, który nie jest w stanie sam 
oprzeć się społecznym i ekonomicznym mechanizmom wykluczenia.

135 CE 41.
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Spór o człowieka

Człowiek był i jest od wieków przedmiotem szczególnej refleksji i au-
torefleksji. Wydaje się wszakże, iż pytania o człowieka, o jego istotę, o jego 
wartość i godność, o jego miejsce i rolę w świecie, o wartość jego działań 
i moralność, stają się pytaniami wyjątkowo dramatycznymi i aktualnymi 
w kontekście dynamicznych procesów cywilizacyjno-kulturowych oraz an-
tropologiczno-aksjologicznych konfrontacji myśli o człowieku na przełomie 
wieków. Są to pytania o człowieka z perspektywy ontycznej i kulturowej, 
z perspektywy psychologicznej i aksjologicznej, z perspektywy społecznej 
i egzystencjalnej, z perspektywy kosmologicznej i teologicznej, z perspek-
tywy ekonomicznej i medialnej. Wszystkie te pytania łączą się zasadniczo 
w jednym pytaniu zarówno o charakterze ontycznym i uniwersalnym – kim 
jest człowiek? – jak i w pytaniu o charakterze egzystencjalnym i podmioto-
wym – kim jestem ja, człowiek na przełomie tysiącleci? Perspektywa czaso-
wa pytań o człowieka być może zmienia charakter i formę tych pytań, ale czy 
zmienia odpowiedzi?

Te pytania warto postawić w kontekście współczesnej debaty antropo-
logicznej. Warto je postawić nie tylko w duchu poznawczego wysiłku od-
krywania prawdy o człowieku, ale także w duchu troski o dobro człowieka, 
szukającego siebie w meandrach współczesnej myśli i lawinie procesów cy-
wilizacyjno-kulturowych, gdyż uważam, że zatrzymanie się nad człowiekiem 
i zmieniającymi się uwarunkowaniami jego życia ma sens, oraz że trzeba się 
zatrzymać nad człowiekiem, bo przemijanie ma sens136.

Niepokojące oznaki gasnącej nadziei wielu ludzi, kryzysy moralno-spo-
łeczne, skutkujące wybuchami agresji i nienawiści, utrata pamięci własnej 
tożsamości, negacja duchowego dziedzictwa kulturowego, lęk przed przy-
szłością, fragmentaryzacja rzeczywistości – to tylko niektóre niepokojące 
znaki wołania o prawdę o człowieku, wołania o nadzieję dla człowieka. To 
nieme czasem wołanie trzeba usłyszeć i odważnie zapytać, kim jest dziś czło-
wiek.

Stawianie pytań o człowieka nie oznacza tylko refleksji nad nowymi pro-
blemami i wyzwaniami, wobec których staje dziś człowiek, ale oznacza rów-

136 Por. Jan Paweł II, Tryptyk rzymski. Medytacje, Kraków 2003, s. 10.
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nież refleksję nad tradycyjnymi zagadnieniami i problemami antropologicz-
nymi (wartość ontyczna człowieka, człowiek jako mikrokosmos) przy pomo-
cy nowych narzędzi (genetyka, bioetyka, filozofia umysłu). Przełom wieków 
skłania w sposób naturalny do spojrzenia w przeszłość, a także do patrzenia 
w przyszłość, do konfrontacji tego, co stare, z tym, co nowe. Poszukując no-
wych odpowiedzi na stare pytania o istotę człowieka, warto odkrywać sta-
re, ale zawsze aktualne odpowiedzi w nowym świetle współczesności. Taka 
jest mądrość filozofii, która jest zawsze nauczycielką samokrytycznej racjo-
nalności i pozwala patrzeć w przyszłość, nie przekreślając przeszłości, i od-
wrotnie, patrząc w przeszłość, pozwala dostrzegać wyzwania przyszłości. 
Filozoficzno-kulturowy dorobek refleksji nad istotą człowieka nie zapadł się 
w kulturowej nicości, dlatego, doceniając i ukazując współczesny dorobek 
antropologiczny, warto odkrywać i wydobywać z bogatego skarbca ludzkiej 
myśli i ludzkich doświadczeń piękne i aktualne prawdy o człowieku. Sięganie 
do tego skarbca jest także nowym wysiłkiem poznawczym, godnym podej-
mowania i ukazywania, gdyż odświeżanie antropologicznej „pamięci” poma-
ga odkrywać „tożsamość” człowieka.

Moje analizy są głosem wobec współczesnych wyzwań antropologicz-
no-kulturowych na przełomie tysiącleci, wypowiadanym w duchu i dziedzic-
twie św. Jana Pawła II.

Człowiek jest tak bogatą rzeczywistością, że ten wysiłek odkrywania 
prawdy o nim, o jego istocie i tożsamości, wysiłek konfrontacji koncepcji 
„starych” i „nowych”, dokonuje się na różnych drogach, różnymi metodami 
i w różnych celach, które łączy jednak wspólne przekonanie, że stawką tych 
pytań i odpowiedzi nie jest tylko abstrakcyjno-spekulatywny spór, ale prawda 
o człowieku, prawda o nas, będąca podstawą ludzkiego dobra i szczęścia.

Współczesny antropologiczny, kulturowy i etyczny spór o człowieka to 
przede wszystkim:

1. Spór o „stare” i „nowe” wizje człowieka. Człowiek jest tak bogatą 
rzeczywistością, że wysiłek konfrontacji koncepcji „starych” i „nowych” do-
konuje się na różnych drogach, różnymi metodami i w różnych celach. Czy 
warto i dlaczego warto podejmować ten poznawczy wysiłek konfrontacji?

2. Spór o aktualność odpowiedzi z przeszłości. Sięganie do skarbca my-
śli antropologicznej minionych wieków jest nowym wysiłkiem poznawczym, 
wartym podejmowania i ukazywania. Czy odświeżanie antropologicznej „pa-
mięci” pomaga odkrywać „tożsamość” człowieka dziś?

3. Spór o hermeneutykę antropologiczno-cywilizacyjnych znaków cza-
su. Niepokojące oznaki gasnącej nadziei wielu ludzi, kryzysy moralno-spo-
łeczne, skutkujące wybuchami agresji i nienawiści, negacja duchowego dzie-
dzictwa kulturowego, lęk przed przyszłością – to niepokojące znaki wołania 
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o prawdę o człowieku, wołania, które trzeba podjąć i na nie odpowiedzieć. 
Czy te odpowiedzi są adekwatne do wyzwań cywilizacji?

4. Spór o „nowe narzędzia” pytań. Pytania o człowieka stawiane są dziś 
także przy pomocy nowych narzędzi (genetyka, bioetyka, filozofia umysłu, 
teorie informacji, teorie komunikacji itd.). Jak „nowe narzędzia” poznawcze 
odsłaniają prawdę o człowieku i jak jakość narzędzi wpływa na jakość odpo-
wiedzi antropologicznych?

5. Spór o perspektywy antropologiczne. Pytania o człowieka stawiane są 
z różnych perspektyw: ontycznej i kulturowej, psychologicznej i aksjologicz-
nej, społecznej i egzystencjalnej, kosmologicznej i teologicznej, ekonomicz-
nej i medialnej. Czy i jak kształtują one integralną wizję człowieka?

Moje analizy dotykają niektórych aspektów tych pytań i mają na celu po-
kazać konsekwencje niektórych błędnych odpowiedzi na pytanie o człowieka, 
odpowiedzi, które określa się z perspektywy personalizmu chrześcijańskiego 
jako „błąd antropologiczny”. Nie można się bowiem zgodzić z twierdzeniem, 
iż godność człowieka jest tylko efektem wyrafinowanej pracy genów. Nie 
można też zawężać wizji człowieka i moralności do najróżnorodniejszych 
mechanizmów socjospołecznych i pragmatycznych. Nie można też zamknąć 
jej w labiryntach antyracjonalnych twierdzeń postmodernizmu137. Musi prze-
cież istnieć taki fundament argumentacji antropologicznej i wartościowania 
etycznego, który pozwoli człowiekowi czuć się pewnie i bezpiecznie we 
współczesnym świecie, ponieważ nawet w świecie pluralizmu aksjologiczne-
go dobro będzie dobrem, a zło złem niezależnie od kryteriów wartościowania.

Negacja fundamentów osobowej wartości i godności człowieka

Poprawnie zbudowana etyka jest możliwa jedynie na fundamencie inte-
gralnej antropologii. Sam rdzeń tzw. błędu antropologicznego tkwi w tym, że 
człowiek widziany jest i traktowany fragmentarycznie. U podstaw tego błędu 
są te kierunki filozoficzne, które niosą ze sobą destrukcję człowieka nie tylko 
w jego fundamentach osobowej godności, ale także w wymiarze duchowo-re-
ligijnym, w jego odniesieniu do Boga Stwórcy i Zbawcy. Błąd antropologicz-
ny – to inaczej błędna wizją człowieka, nie do końca spójna i scalona. Jest 
to błąd, który na podobieństwo komórek nowotworowych jest rozsiewany 
w kulturze, w moralności, w duchowości medialnej, w różnych sferach wy-
chowania, a także w budowaniu motywacji zachowań ludzkich. Jego głów-
ną inspiracją jest humanizm horyzontalno-ateistyczny. Przedstawicielami 
tego kierunku są znani klasycy myślenia destrukcyjnego, tacy jak chociażby  

137 Por. M. Drożdż, Osoba i media. Personalistyczny paradygmat etyki mediów, dz. cyt., 
s. 39.
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K. Marks, F. Nietzsche, J.P. Sartre czy L. Feuerbach, ale także współcześni 
sympatycy antropologicznego chaosmosu z kręgu kultury postmodernistycz-
nej czy socjobiologii. W duchu tych negatywnych antropologii, najważniej-
szymi miernikami człowieczeństwa jest skrajnie rozumiana wolność i jego 
biologiczno-przyrodniczo-społeczne determinanty. U podstaw i w konse-
kwencji tych poglądów leży ateizm, odrzucenie Boga. „Feuerbach, należą-
cy do lewicy heglowskiej, dokonał w swojej filozofii ubóstwienia człowieka. 
Zdaniem tego myśliciela, jeśli świadomość człowieka jest miejscem pojawie-
nia się Boga, to należy ją przeanalizować i wówczas dojdzie się do przeko-
nania, że Bóg jest jej wytworem. Bóg jest projekcją człowieka. To człowiek 
stworzył sobie Boga w swojej świadomości, jako rezultat swoich niespełnio-
nych pragnień”138. Ta ocena myśli Feuerbacha pokazuje, że wymiar osobowy 
został sprowadzony do wymiaru świadomościowego. Tak rozumiana świado-
mość zostaje uznana w wielu wymiarach kultury za kreatora rzeczywistości.

Dla Karola Marksa natomiast człowiek jest wyłącznie istotą społecz-
ną, której potrzeby indywidualne mają charakter uboczny czy wtórny wobec 
pierwszeństwa potrzeb ogólnych, społecznych. Marks dokonał swoistej trans-
formacji, polegającej na odrzuceniu niepowtarzalności jednostki-osoby na 
rzecz społeczeństwa139. Miało to w myśli antropologiczno-etycznej XX wieku 
swoje zgubne następstwa w postaci rewolucji bolszewickiej.

Następnym ogniwem w procesie deifikacji człowieka w imię negacji 
Boga jest myśl filozoficzna Sartre’a. Centralną ideą w jego antropologii jest 
wręcz ubóstwianie wolności. Sartre twierdzi, że człowiek jest z istoty swej 
samą wolnością i dlatego zdolny jest do bycia poza prawdą, i konsekwent-
nie, także poza dobrem i złem. Sam staje się zdolny do ustanawiania no-
wych prawd i praw w porządku epistemologicznym oraz nowych wartości 
w porządku aksjologicznym. To wolność właśnie czyni go nadczłowiekiem, 
nadaje mu, w porządku świadomości-wolności rangę samowystarczającego 
podmiotu. Zdaniem Sartre’a, człowiek uważa, że jest absolutną wolnością, 
która pozbawiona jest wszelkich determinantów, także Boga, który kiedyś był 
uważany za jedną z nich. Dlatego człowiek jest na tym świecie dramatycznie 
i beznadziejnie sam. Nic ani nikt nie jest w stanie go zbawić. Człowiek jest 
wolny i tragiczny zarazem, gdyż nic nie jest w stanie go usprawiedliwić. Nie 
dziwi więc fakt, iż Jan Paweł II w adhortacji Ecclesia in Europa napisał tak: 
„Wydaje się bowiem, że czasy, w jakich żyjemy, i związane z nimi wyzwania 
to okres zagubienia. Tylu ludzi sprawia wrażenie, że są zdezorientowani, nie-
pewni, pozbawieni nadziei, stan ducha wielu chrześcijan jest podobny. Liczne 

138 I. Dec, Humanizmy i ich roszczenia w wyjaśnianiu człowieka, [w:] Błąd antropo-
logiczny, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2003, s. 56-57.

139 P. Poupard, Kościół i nowa Europa, „Znaki Czasu” 24 (1991), s. 3-8.
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niepokojące oznaki pojawiły się na początku trzeciego tysiąclecia na hory-
zoncie kontynentu europejskiego, który, «choć jest pełen znaków i świadectw 
wiary, a jego społeczność niewątpliwie żyje w większej wolności i jest bar-
dziej zjednoczona, odczuwa skutki spustoszenia, jakiego dawna i najnowsza 
historia dokonała w najgłębszych tkankach jej ludów, często rodząc rozcza-
rowanie»”140.

Kontekst kulturowy rozszerzania się błędu antropologicznego

Najważniejszym kontekstem, niejako glebą duchową, rozszerzania się 
błędu antropologicznego jest kultura masowa ostatnich pięćdziesięciu lat141. 
Kultura ta nagłaśnia wrogość i dystans wobec chrześcijaństwa. Znana inte-
lektualistka rosyjska, nawrócona na chrześcijaństwo, pisze między innymi 
tak: „W Europie musiałam kilka razy wysłuchać, że chrześcijaństwo nie jest 
religią. Jego właściwym celem ma być stworzenie tu, na ziemi, społeczno-
ści, społeczności bez transcendencji. Byli ludzie i to czasem wcale niegłupi, 
którzy mówili, że chrześcijaństwo jest ze swej natury bliższe marksizmowi, 
niż buddyzmowi lub hinduizmowi. Te płaskie komunały tak mnie znudziły, 
że chciałam strząsnąć z siebie ich ciężar, a tym samym również cały zbyt 
ludzki, europejski świat dobrobytu, który ciążył mi jak ołów. Do Rosji nie 
wpuszczają mnie […]”142. Natomiast Jan Paweł II, jakby wchodząc w to do-
świadczenie konwertytki, stwierdza z mocą: „chciałbym przypomnieć utratę 
pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego143, któremu towarzyszy swego ro-
dzaju praktyczny agnostycyzm i obojętność religijna, wywołujące u wielu 
Europejczyków wrażenie, że żyją bez duchowego zaplecza, niczym spadko-
biercy, którzy roztrwonili dziedzictwo pozostawione im przez historię. Nie 

140 EiE 7.
141 Przykładem takiej obszernej analizy jest dwutomowe dzieło: V. Messori, 

Przemyśleć historię. Katolicka interpretacja ludzkiego losu, t. 1, Kraków 1998; t. 2, 
Kraków 1999.

142 T. Goryczewa, Człowiek ustawicznie szuka szczęścia. Dziennik z podróży, 
Wrocław 1991, s. 106.

143 „Pamiątki przeszłości” – takie sformułowanie z adhortacji Ecclesia in Europa 
– jest całkowicie na miejscu w obliczu postępującego odwrotu od korzeni chrześcijań-
skiej Europy. Wielkie dzieła kultury chrześcijańskiej zostają sprowadzane wyłącznie do 
muzealnych eksponatów minionych epok i pozbawiane są wpływu na rozwój współcze-
snego Europejczyka. Taką „pamiątką” jest np. sakrament pokuty, który w wielu krajach 
współczesnej Europy został prawie całkowicie odrzucony i traktowany jest jako relikt 
przeszłości. Pojawiające się w różnych miejscach ruchy religijne związane z Kościołem 
próbują zrekompensować zauważalny brak uczestnictwa wielu społeczności w życiu li-
turgicznym Kościoła.
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dziwią zatem zbytnio próby nadania Europie oblicza wykluczającego dzie-
dzictwo religijne, a w szczególności głęboką duszę chrześcijańską, przez sta-
nowienie praw dla tworzących ją ludów w oderwaniu od ich życiodajnego 
źródła, jakim jest chrześcijaństwo”144.

Liczne badania empiryczne wskazują na to, że od kilku pokoleń wmó-
wiono Europejczykom to, iż „niewiara jest czymś naturalnym”145. Co więcej 
– aż do naszych dni wiara jest traktowana albo w kategoriach absurdu146, albo 
co najwyżej – zgodnie z modą końca lat XX wieku – jako coś indywidualne-
go, czyli jako „doświadczenie religijności pozainstytucjonalnej”147.

Jednym z najpoważniejszych paradoksalnych zjawisk ludzi Europy jest 
to, że żyją oni nieustannie pośród cudownych zabytków kultury chrześcijań-
skiej, mają do czynienia z literaturą piękną inspirowaną myślą chrześcijańską, 
a nie widzą i nie chcą widzieć tych oczywistości. Dlatego Jan Paweł II pisze 
z bólem: „Oczywiście na kontynencie europejskim nie brak cennych symboli 
chrześcijańskiej obecności, ale wraz z powolnym, stopniowo wkraczającym 
zeświecczeniem, powstaje niebezpieczeństwo, że staną się one jedynie pa-
miątkami przeszłości. Wielu ludzi nie potrafi już łączyć ewangelicznego prze-
słania z codziennym doświadczeniem; wzrasta trudność przeżywania osobi-
stej wiary w Jezusa w takim kontekście społecznym i kulturowym, w którym 
chrześcijańska koncepcja życia jest stale wystawiana na próbę i zagrożona; 
w wielu sferach publicznych łatwiej jest deklarować się jako agnostycy, 
niż jako wierzący; odnosi się wrażenie, że niewiara jest czymś naturalnym, 
podczas gdy wiara wymaga uwierzytelnienia społecznego, które nie jest ani 
oczywiste, ani przewidywalne”148. Doszło do tego, że wiara uwierzytelnia-
na społecznie stała się głównie przedmiotem dociekań publicystycznych. 
Vittorio Messori tak ocenia tę sytuację: „Nieustannie obracamy się w świe-
cie konkretnych danych i faktów (a nie mitów) […]. Hitler bynajmniej nie 
był, jak chce pocieszająca teza, typem alienata, złego marsjanina przysłanego 
do nas – ludzi tak wzruszająco nastawionych pokojowo i demokratycznie – 
przez cyniczne, oszukańcze przeznaczenie. Hitler w rzeczywistości nie jest 
antytezą, lecz ukrytą prawdą XX wieku; jest tajemną duszą nowoczesności, 
punktem docelowym współczesnych ideologii […]. Tak, Hitler wywodzi się 
z samego serca nowożytnej Europy, od jej laickich proroków, także od tych 

144 EiE 7.
145 Szerzej por. J. Pałyga, Na drodze wiary i niewiary. Trudności religijne dzisiejsze-

go człowieka, „Communio” 8 (1988), nr 3, s. 3-24.
146 Por. E. Guibert-Śledziewski, Wiara w kategoriach absurdu, „Communio” 1988, 

8, nr 3, s. 25-36.
147 Szerzej por. Th. Luckmann, Niewidzialna religia, Kraków 1996.
148 EiE 7.
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samych, których nadal czci określony nurt «antyfaszystowski». Wywodzi się 
z nacjonalizmu zainaugurowanego przez ludzi Oświecenia, a potem twórców 
rewolucji francuskiej; wywodzi się z darwinowskiego ewolucjonizmu, który 
znajduje bezpośrednie, nieuchronne ujście w rasizmie biologicznym; wywo-
dzi się z antychrystianizmu Nietzschego; wywodzi się też z mitu powszech-
nego głosowania, z woli ogółu, z głosów większości, postrzeganych zawsze 
i wszędzie jako zdolne wybrać to, co najlepsze (i faktycznie to nie zamach 
stanu, lecz szereg wolnych wyborów doprowadził Austriaka do władzy) […]. 
Do niego więc musimy powrócić jako do konkretnego podmiotu, który po-
zwoli nam odkryć długofalowe ideologie, na pozór dość pociągające, i wy-
odrębnić często podziemne, lecz niepowstrzymane ruchy historii”149. Nastały 
czasy, że – jak pisze Messorii – „lektury marksizujące i w ogóle socjologizu-
jące – lansują bohaterów moralnie złych. Masy nie wymyślą same nic, dopóki 
ich porywy nie zastaną wydobyte przez kogoś, kto ucieleśnia w sobie ducha 
czasów i potrafi uczynić te porywy skutecznymi. Na pewno tłum stanowi hu-
mus, ale ta gleba nie wyda żadnych plonów, dopóki jej soki nie staną się 
ciałem i krwią konkretnego człowieka. Poczynając od roku 1968 pojawiły się 
naiwne mity «zgromadzeń» zdolnych do samorządności, «ludu twórczego», 
«kolektywów» zdolnych tworzyć historię. A faktycznie tworzyły często jedy-
nie małą, niejasną kronikę, dopóki wielość nie streściła się w liderze, który 
narzucał swoje prawo, prawo z gruntu złe”150.

W tym miejscu warto przywołać kilka przykładów obrazujących obec-
ną sytuację duchową ludzi Zachodu. Otóż „w sierpniu 2003 roku w sta-
nie Alabama usunięto z tamtejszego sądu 2,5-tonowy postument z tekstem 
Dekalogu. […] Usuwa się ze szkół w krajach rdzennie katolickich (Włochy, 
Bawaria) krzyże. Różne instytucje europejskie i amerykańskie wydają swoim 
pracownikom zakaz zamieszczania informacji o śpiewaniu kolęd i wysyłania 
kartek świątecznych z jakimikolwiek symbolami religijnymi”151.

Europa, która pozbawia się swojego dziedzictwa chrześcijańskiego, po-
zbawia się, jak to ujął Jan Paweł II – „duchowego zaplecza” – które od wie-
lu wieków nadawało kontynentowi europejskiemu jego duchowe oblicze. 
Chrześcijańska duchowość to duchowość personalistyczna, w centrum któ-
rej jest człowiek, ale zawsze w relacji do Boga, do Chrystusa. Taka ducho-
wość ukształtowała całą cywilizację naszego kręgu kulturowego. Wyparcie 
się tej tradycji jest swoistym samobójstwem, którego skutki są już odczuwa-
ne. O ile „elity”, mieniące się kreatorami współczesnych mód filozoficznych 

149 Por. V. Messori, Osoba i masy, [w:] V. Messori, Przemyśleć historię, Kraków 
1998, t. 1, s. 390.

150 Tamże, s. 391.
151 H. Przemyski, Filozofowie diabła, „Nasza Polska” 6.05.2003, 18 (393), s. 11.
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i społecznych, narzucające określony styl życia, są w zupełności pochłonięte 
wizją zniszczenia i odrzucenia chrześcijaństwa z całym jego dorobkiem kul-
turowym, niektórzy piewcy nowej antropologii i duchowości z nieukrywaną 
satysfakcją wieszczą koniec chrześcijaństwa, nieświadomi tego, że historia 
dwóch tysiącleci chrześcijaństwa zna już wielu takich fałszywych proroków, 
którzy przeminęli wraz ze swoimi złowrogimi wizjami. Warto przypomnieć, 
że również dla Habermasa, „upłynął już czas chrześcijaństwa, dlatego nie 
jest ono już systemem narzucającym normy na świecie. Rozszerza się ma-
sowa ateizacja i «chrześcijański» dotychczas obywatel odmawia lojalności 
swojemu państwu”152. Trudno zrozumieć te myśli w kontekście reakcji wie-
lu ludzi i społeczeństw, które mimo poddawaniu ich manipulacji medialnej, 
wyraziście sprzeciwiają się pomysłom głęboko nie tylko niechrześcijańskim, 
ale przede wszystkim głęboko nieludzkim, takim jak eutanazja, pedofilia, ho-
moseksualizm itp. Niemniej jednak trzeba powiedzieć, że człowiek systema-
tycznie poddawany jest swoistemu procesowi dechrystianizacji, który sku-
tecznie prowadzi do dehumanizacji osoby ludzkiej. Negacja chrześcijaństwa 
z całym jego dorobkiem to zamach na człowieka. Przesłanie ewangeliczne 
zawiera w sobie całkowitą prawdę o człowieku, sytuując osobę ludzką w cen-
trum świata, ale poddaną prawom Stwórcy, definiującą człowieka jako istotę 
rozumną, ale niestawiającą się „ponad Bogiem”, a nawet „przeciw Niemu”. 
Tymczasem wiemy – jak to już z mocą wyraża Sobór Watykański II – że 
„stworzenie bez Stworzyciela zanika”153, a „bez Boga pozostają tylko ruiny 
ludzkiej moralności”154.

Próba określenia błędu antropologicznego

Warto zatrzymać się nad faktem szerokiego opisywania błędu antropo-
logicznego w Ecclesia in Europa. Wprawdzie w adhortacji samo wyrażenie 
„błąd antropologiczny” nie występuje, ale znajdujemy w niej wiele szczegó-
łowych analiz pozwalających na jego łatwe rozpoznanie. Znajdujemy zatem 
pośrednie próby określania tego błędu. „Jedną z przyczyn gaśnięcia nadziei 
– czytamy w adhortacji – jest dążenie do narzucenia antropologii bez Boga 
i bez Chrystusa”. Taki typ myślenia doprowadził do tego, że uważa się czło-
wieka za „absolutne centrum rzeczywistości, każąc mu w ten sposób wbrew 
naturze rzeczy zająć miejsce Boga, zapominając o tym, że to nie człowiek 
czyni Boga, ale Bóg czyni człowieka. Zapomnienie o Bogu doprowadziło do 

152 Cyt. za: H. Przemyski, Filozofowie diabła, dz. cyt., s. 11.
153 KDK 30.
154 Jan Paweł II, Bez Boga pozostają ruiny ludzkiej moralności, [w:] Jan Paweł II, 

Dekalog. Czwarta Pielgrzymka do Ojczyzny, Pelplin 1991, s. 28.
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porzucenia człowieka i dlatego nie należy się dziwić, jeśli w tym kontekście 
otworzyła się rozległa przestrzeń dla swobodnego rozwoju nihilizmu na polu 
filozofii, relatywizmu na polu teorii poznania i moralności, pragmatyzmu 
i nawet cynicznego hedonizmu w strukturze życia codziennego. Europejska 
kultura sprawia wrażenie «milczącej apostazji» człowieka sytego, który żyje 
tak, jakby Bóg nie istniał”155.

Kluczowym zdaniem w przytoczonym fragmencie jest to, które mówi 
o narzuceniu ludziom antropologii bez Boga i bez Chrystusa. Widzimy, w jaki 
sposób odrzucenie Boga doprowadza do porzucenia człowieka. W kulturze 
szerzona jest absolutyzacja jednostki. To sam człowiek czyni siebie bogiem, 
czyniąc siebie pozornym zwycięzcą, ale de facto staje się on ofiarą relatywi-
zmu, nihilizmu, wszechobecnej konsumpcji oraz pragmatyzmu, a nawet he-
donizmu. Konsekwencją takiego stanu rzeczy są różne współczesne tendencje 
kulturowe na pograniczu racjonalności, takie jak „New Age”, czy też mental-
ność postmodernizmu. Łączy te ruchy i inspiracje przekonanie, że człowiek 
– świadomie albo nie – stwarza sobie coś, co jest namiastką religii156.

We współczesnym świecie, w którym celowo wykorzenia się Boga z życia 
całych społeczeństw, aby narzucić postmodernistyczny styl istnienia, wszel-
kie ruchy typu New Age157 zyskują w kulturze na atrakcyjności. Ich atrak-
cyjność jawi się przede wszystkim w postawieniu w centrum rzeczywistości 
człowieka, którego czyni się absolutnym panem świata. Do tego wszystkiego 
dochodzi jeszcze nowa – niechrześcijańska – eschatologia, która skierowana 
jest na wyzwolenie człowieka i na tworzenie raju na ziemi. Utopijnie – i ma-
nipulacyjnie – obiecuje się człowiekowi wyrwanie go z kręgu złego świata, 
pełnego wojen i nienawiści, i umieszczeniu go w erze ludzkiego i ziemskiego 
pokoju i miłości.

Akcent położony na człowieka nie jest jednakże czymś pozytywnym, 
czymś, co powodowałoby jego rozwój moralny czy duchowy. Absolutyzacja 
człowieka zmierza do zaspokojenia wszelkich potrzeb ludzkich, niezależnie 
od ich wartości moralnej. Człowieczeństwo zostaje sprowadzone do wymia-
ru odczuwania przyjemności. Tylko to, co daje człowiekowi satysfakcję, jest 
tak naprawdę wartościowe. Bóg to tylko dodatek, służący do zaspokajania 
ewentualnych potrzeb na Niego. Religia w postmodernistycznym ujęciu ma 
co najwyżej dostarczać radosnych, przyjemnych przeżyć – taki jest hedoni-
styczny obraz religii, która ma objąć panowanie w świecie ponowoczesno-
ści. „Milcząca apostazja”, jak pisze w adhortacji Jan Paweł II, doprowadzi-
ła do zepchnięcia Boga, a tym samym Chrystusa, na margines życia wielu 

155 EiE 9.
156 O.S. Rouvillois, New Age – kultura i filozofia, Kraków 1996, s. 220n.
157 Por. tamże, s. 260.



86

Rozdział II. Wartość ludzkich relacji

Europejczyków. Wiara zostaje pozbawiona swojego wymiaru społeczne-
go, wspólnotowego a tym samym liturgicznego, a sprowadzona jedynie do 
wymiaru indywidualnego. Wiara ma być czymś wyłącznie prywatnym, za-
mkniętym w czterech ścianach domu. Rozbicie wspólnotowości, która jest 
nieodłącznym elementem konstytuującym religię, uderza w człowieka, po-
zbawiając go relacji komunii wobec innych osób i samego Boga. Człowiek 
zostaje sam w chaosie pojęć i marzeń, którym nadaje się jakieś namiastki 
duchowości. Takie podejście prowadzi nieuchronnie do zaprzeczenia całej 
duchowej tradycji Europy, której korzenie są korzeniami chrześcijańskimi158. 
Taki obraz stanowi nie tylko diagnozę sytuacji chrześcijaństwa we współcze-
snym świecie, ale stanowi wołanie o powrót Europy do życiodajnych korzeni 
chrześcijaństwa.

Utrata nadziei – konsekwencja błędu antropologicznego

Wśród szczegółowych symptomów błędu antropologicznego Jan Paweł II 
wymienia wzrost „lęku” ludzi w kulturze Zachodu. Pisze między innymi tak: 
„Z tą utratą chrześcijańskiej pamięci wiąże się swego rodzaju lęk przed przyszło-
ścią. Obraz jutra jest często bezbarwny i niepewny. Bardziej boimy się przyszło-
ści, niż jej pragniemy. Niepokojącą oznaką tego jest między innymi wewnętrzna 
pustka dręcząca wielu ludzi i utrata sensu życia. Jednym z wyrazów i owoców 
tej egzystencjalnej udręki jest zwłaszcza dramatyczny spadek liczby urodzeń, 
zmniejszenie liczby powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego, trudności 
w podejmowaniu definitywnych wyborów życiowych – jeśli nie wprost rezygna-
cja – również w małżeństwie”159.

Innym skutkiem błędu antropologicznego jest fragmentaryzacja ludz-
kiego życia i poczucie nieustannych kryzysów. Człowiek żyje „sytuacyj-
nie”, zgodnie z zasadą hedonistyczną carpe diem. Jan Paweł II tak ocenia 
te tendencje: „Jesteśmy świadkami rozpowszechnionej fragmentaryzacji eg-
zystencji; dominuje poczucie osamotnienia; mnożą się podziały i kontrasty. 
Wśród innych przejawów tego stanu rzeczy w dzisiejszej sytuacji w Europie 
zauważa się niebezpieczne zjawisko kryzysów rodzinnych i słabości samej 
koncepcji rodziny, przeciągające się i powracające konflikty etniczne, odra-
dzanie się pewnych postaw rasistowskich, a nawet napięcia międzyreligijne, 
egocentryzm izolujący jednostki i grupy od innych, narastanie powszechnej 
obojętności etycznej oraz gorączkowe zabieganie o własne interesy i przywi-

158 Szerzej por. E. Gilson, Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, 
Warszawa 1998, 74n.

159 EiE 8. Szerzej por. I. Alberti, Śmiertelna pokusa ludzkości, „Znaki Czasu” 1992, 
nr 25, s. 4-8.
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leje. Wielu ludzi obawia się, że trwająca obecnie globalizacja, zamiast prowa-
dzić ku większej jedności rodzaju ludzkiego, pójdzie za logiką, która spycha 
najsłabszych na margines i zwiększa liczbę ubogich na ziemi”160.

W relacjach społecznych groźnym zjawiskiem jest brak podstawowego 
zaufania i solidarności międzyludzkiej. „W powiązaniu z szerzącym się coraz 
powszechniejszym indywidualizmem dostrzega się coraz mniej przejawów 
solidarności międzyludzkiej: podczas gdy instytucje opieki pełnią godną 
uznania funkcję, zauważa się zanik poczucia solidarności, co powoduje, że 
ludzie – choć nie brakuje im tego, co konieczne pod względem materialnym 
– czują się bardziej osamotnieni, pozostawieni samym sobie, pozbawieni 
uczuciowego oparcia”161. Ostatecznie – zachowania wielu ludzi świadczą, że 
ich jedynym credo jest nihilizm egzystencjalny i moralny. Świadczy o tym 
współczesny spór o człowieka oraz szeroka dyskusja o podstawach etyki 
i wychowania162.

* * *

Indywidualistyczna i kolektywistyczna alienacja człowieka oraz obecne 
w kulturze liberalnej i postmodernistycznej relatywne traktowanie dobra i zła, 
pociągają za sobą sceptycyzm co do możliwości istnienia i osiągania obiektyw-
nych wartości ludzkich, a tym bardziej chrześcijańskich. Ich nieustannym skut-
kiem są różne stany prawdziwej alienacji człowieka, zagubionego w meandrach 
cywilizacyjno-kulturowych współczesnego świata, tracącego nadzieję na życie 
w pełni ludzkie. Ta sytuacja człowieka we współczesnym świecie, wyalieno-
wanego ze świata obiektywnych wartości i prawdy o sobie, będąca skutkiem 
filozoficznych i kulturowych błędów antropologicznych, jest jednocześnie wo-
łaniem o nadzieję, o sens, o prawdę o człowieku, wołaniem o chrześcijańską 
nadzieję. Kończę moje refleksje słowami Jana Pawła II, który we współcze-
snym świecie przywrócił życiu jego ewangeliczne zakorzenienie, prawdzie 
należny jej blask, rozum i wiarę uczynił dwoma skrzydłami ludzkiego ducha 
w kontemplacji prawdy, człowiekowi pokazał prawdziwego Zbawcę, a światu 
całemu i Europie ukazał w Chrystusie źródło odnowy nadziei. W ten sposób 
z całym zaangażowaniem i świadectwem wiary i rozumu naprawił antropolo-
giczny błąd, który tyle zła wyrządził człowiekowi i całej społeczności ludzkiej: 
„Należy sprowadzić pojęcie alienacji do wizji chrześcijańskiej, dostrzegając, że 
alienacja polega na odwróceniu relacji środków i celów: człowiek, nie uznając 
wartości i wielkości osoby w samym sobie i w bliźnim, pozbawia się moż-

160 EiE 8.
161 Tamże.
162 Zobacz zeszyt „Ethosu” pt. O nowej edukacji: „Ethos” 75 (2006).
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liwości przeżycia w pełni własnego człowieczeństwa i nawiązania tej relacji 
solidarności i wspólnoty z innymi ludźmi, dla której został stworzony przez 
Boga. Człowiek bowiem staje się naprawdę sobą poprzez wolny dar z siebie 
samego; dar ten jest możliwy dzięki podstawowej «zdolności transcendencji» 
osoby ludzkiej. Człowiek nie może oddać się czemuś, co stanowi projekcję 
rzeczywistości czysto ludzkiej, abstrakcyjnemu ideałowi lub fałszywej uto-
pii. Będąc osobą, może uczynić z siebie dar dla innej osoby czy innych osób, 
a w końcu dla Boga, bo Bóg jest sprawcą jego istnienia i tylko On może w pełni 
ten dar przyjąć. Wyobcowany jest zatem taki człowiek, który nie chce wyjść 
poza samego siebie, uczynić z siebie daru ani stworzyć autentycznej ludzkiej 
wspólnoty, dążącej ku swemu ostatecznemu przeznaczeniu, którym jest Bóg. 
Wyobcowane jest społeczeństwo, które poprzez formy społecznej organizacji, 
produkcji i konsumpcji utrudnia zarówno realizację tego daru, jak i budowanie 
tej międzyludzkiej solidarności”163.

163 Tamże.
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Rodzina potrzebuje Evangelii gaudium

Rodzina staje dziś, w drugiej dekadzie trzeciego tysiąclecia, w epoce 
medialnej i informacyjnej, w epoce upowszechnianej ideologii genderowej, 
w epoce podziałów między bogatą Północą i biednym Południem, wobec wielu 
wyzwań. Szczególnie w przestrzeni kulturowych i cywilizacyjnych procesów 
jawią się nowe wyzwania, szanse i zagrożenia dla rodziny, dla jej wartości, 
godności i powołania. Waga i znaczenie tych zagrożeń wydają się wciąż mało 
uwzględniane, nie tylko w debacie publicznej, ale również w świadomości 
współczesnych rodzin. Dlatego warto stawiać pytania o kulturowe uwarun-
kowania życia współczesnej rodziny i próbować szukać na nie odpowiedzi. 
W niniejszym artykule próbuję to czynić z perspektywy świadectwa papieża 
Franciszka i jego troski o „maluczkich” tego świata, do których należą milio-
ny rodzin na całym świecie. 

Soborowa konstytucja Gaudium et spes zaczyna się od słów dotyczących 
„całej rodziny ludzkiej”: „Radość i nadzieja, smutek i trwoga ludzi współcze-
snych, zwłaszcza ubogich i wszystkich cierpiących, są też radością i nadzieją, 
smutkiem i trwogą uczniów Chrystusowych; i nie ma nic prawdziwie ludzkie-
go, co nie miałoby oddźwięku w ich sercu. Ich bowiem wspólnota składa się 
z ludzi, którzy zespoleni w Chrystusie prowadzeni są przez Ducha Świętego 
w swym pielgrzymowaniu do Królestwa Ojca i przyjęli orędzie zbawienia, 
aby przedstawiać je wszystkim. Z tego powodu czuje się ona naprawdę ściśle 
złączona z rodzajem ludzkim i jego historią”164.

W drugiej dekadzie XXI wieku – po adhortacji apostolskiej Familiaris 
consortio Jana Pawła II i encyklice Deus caritas est Benedykta XVI – prze-
słanie papieża Franciszka zawarte w adhortacji apostolskiej Evangelii gau-
dium165 na nowo pokazuje sprawy życia rodzinnego jako najważniejsze 
sprawy egzystencjalne i kulturowe współczesnego świata. Rodzina bowiem 
– używając języka Jana Pawła II – jest albo życiodajnym środowiskiem „kul-
tury życia”, albo – jeśli nie spełnia swojego powołania troski o życie – sta-

164 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele Gaudium et spes, 
Watykan 1965, nr 1 (KDK).

165 EG.
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je się środowiskiem „kultury śmierci”166. W encyklice Evangelium vitae Jan 
Paweł II tak ujmuje to zagadnienie: „Poszukując najgłębszych korzeni walki 
między «kulturą życia» a «kulturą śmierci», nie możemy uznać za jej jedy-
ną przyczynę wspomnianej wyżej, wynaturzonej idei wolności. Trzeba dojść 
do sedna dramatu, jaki przeżywa współczesny człowiek: jest nim osłabienie 
wrażliwości na Boga i człowieka, zjawisko typowe w kontekście społecznym 
i kulturowym zdominowanym przez sekularyzm167, którego wpływy przeni-
kają nawet do wnętrza wspólnot chrześcijańskich i wystawiają je na próbę. 
Kto poddaje się oddziaływaniu tej atmosfery, łatwo może się znaleźć w zam- 
kniętym kole, które wciąga go niczym straszliwy wir: tracąc wrażliwość na 
Boga, traci się także wrażliwość na człowieka, jego godność i życie; z drugiej 
strony, systematyczne łamanie prawa moralnego, zwłaszcza w poważnej ma-
terii poszanowania życia ludzkiego i jego godności, prowadzi stopniowo do 
swoistego osłabienia zdolności odczuwania ożywczej i zbawczej obecności 
Boga”168.

Siła rodziny wobec „kultury wykluczenia”

Papież Franciszek podejmuje stałą troskę Kościoła o rodzinę w nowej 
sytuacji wyzwań ideologii genderowej i strukturalnego ubóstwa wielu ro-
dzin współczesnego świata. W adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium tak 
ukazuje niektóre aspekty życia współczesnej rodziny: „Rodzina przechodzi 
głęboki kryzys kulturowy, podobnie jak wszystkie wspólnoty oraz więzi spo-
łeczne. W przypadku rodziny kruchość więzi staje się szczególnie poważna, 
ponieważ chodzi o podstawową komórkę społeczeństwa, o miejsce, gdzie 

166 Benedykt XVI diagnozuje w takich słowach przyczyny „kultury śmierci”: 
„A jednak w dzisiejszym społeczeństwie, gdzie wiele form ubóstwa rodzi się z izolacji, 
z braku miłości, z odrzucenia Boga i z pierwotnego tragicznego zamknięcia się czło-
wieka w sobie, sądzącego, że może wystarczyć sam sobie lub przeciwnie, że jest tylko 
nieznaczącym i przemijającym faktem; w tym naszym świecie, który jest wyobcowany, 
«gdy powierza się projektom tylko ludzkim»” (por. Benedykt XVI, Encyklika Caritas in 
veritate, Watykan 2009, nr 53 [CV]).

167 Już w encyklice Dives in miesericordia, mówiąc o sekularyzacji, Jan Paweł II 
pisze jasno: „Człowiek współczesny pyta nieraz z głębokim niepokojem o rozwiązanie 
straszliwych napięć, które spiętrzyły się w świecie i zaległy pomiędzy ludźmi. A jeśli 
nieraz nie odważa się już wypowiedzieć tego słowa miłosierdzie albo nie znajduje dla 
niego pokrycia w swojej świadomości, wypranej z treści religijnej, to tym bardziej trzeba, 
ażeby Kościół wypowiedział to słowo w imieniu nie tylko własnym, ale także w imie-
niu wszystkich ludzi współczesnych” (Jan Paweł II, Encyklika Dives in miesericordia, 
Watykan 1979, nr 15).

168 EV 21.
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człowiek uczy się współżycia w różnorodności i przynależności do innych 
i gdzie rodzice przekazują dzieciom wiarę. Istnieje skłonność, by widzieć 
małżeństwo jako czystą formę uczuciowej gratyfikacji, którą można ustano-
wić w jakikolwiek sposób oraz zmienić zależnie od wrażliwości każdego. 
Jednakże nieodzowny wkład małżeństwa w życie społeczne przekracza po-
ziom uczuciowości i potrzeb dotyczących pary. Jak nauczają francuscy bisku-
pi, nie rodzi się ono «z miłosnego uczucia, z definicji ulotnego, lecz z głębi 
zobowiązania przyjętego przez małżonków, którzy zgadzają się, by wejść 
w całkowitą wspólnotę życia»”169. 

Podobnie mocno mówi Ojciec Święty, dając diagnozę o mentalności an-
tyrodzinnej w dzisiejszej kulturze, w przemówieniu w Dniu Rodzin 26 paź-
dziernika 2013 roku na zakończenie Roku Wiary: „Życie często jest trudne. 
Także wiele razy tragiczne – usłyszeliśmy o tym przed chwilą. Praca jest tru-
dem; poszukiwanie pracy jest trudem. Znalezienie dziś pracy wymaga od nas 
bardzo wielkiego trudu. Ale to, co w życiu ciąży najbardziej to nie to, ale brak 
miłości. Ciężko nam, kiedy nikt się do nas nie uśmiecha, kiedy nie jesteśmy 
akceptowani. Ciążą pewne milczenia, czasem nawet w rodzinie, między mę-
żem a żoną, między rodzicami a dziećmi, między braćmi. Bez miłości trud 
staje się jeszcze cięższy, nie do zniesienia. Myślę o osobach starszych, które 
są same, o rodzinach przeżywających trudności, ponieważ nie doświadczają 
pomocy i wsparcia dla tych osób w domu, które potrzebują specjalnego zain-
teresowania i troski”170.

Rodzina wobec procesów demoralizacji

U podstaw papieskiej krytyki „kultury wykluczenia” można odnaleźć 
krytykę moralnego permisywizmu. „Proces sekularyzacji zmierza do spro-
wadzania wiary do prywatnego i wewnętrznego kręgu. Ponadto, negując 
wszelką transcendencję, spowodował on wzrastającą deformację etyczną, 
osłabienie poczucia grzechu osobistego i społecznego oraz stopniowy wzrost 
relatywizmu, co powoduje ogólną dezorientację, zwłaszcza w okresie doj-
rzewania i młodości, tak bardzo narażonym na zranienie przez zmiany. Jak 
słusznie zauważają biskupi Stanów Zjednoczonych Ameryki, podczas gdy 
Kościół podkreśla istnienie obiektywnych norm moralnych, obowiązujących 
wszystkich, «znajdują się ludzie przedstawiający to nauczanie jako niespra-
wiedliwe, czyli sprzeczne z podstawowymi prawami człowieka. Tego rodzaju 
argumentacja powiązana jest zwykle z pewną formą relatywizmu moralnego, 

169 EG 66.
170 Rodziny, żyjcie radością wiary!, http://papiez.wiara.pl/doc/1754972.Rodziny-

zyjcie-radoscia-wiary/2, dostęp z dn. 26.10.2013.



92

Rozdział II. Wartość ludzkich relacji

a także idzie w parze, nie bez braku spójności, z zaufaniem do absolutnych 
praw jednostki. W tej perspektywie postrzega się Kościół, jak gdyby promo-
wał szczególne uprzedzenie i mieszał się w indywidualną wolność». Żyjemy 
w społeczeństwie informatycznym, dostarczającym nam chaotycznie danych, 
wszystkich na tym samym poziomie, i w końcu prowadzi to nas do straszli-
wej powierzchowności w chwili postawienia kwestii moralnych. W rezultacie 
potrzebna jest edukacja ucząca krytycznego myślenia i ofiarująca drogę doj-
rzewania wartości”171.

Permisywizm moralny uwidacznia się w wielu zjawiskach codzienne-
go życia, np. w banalizacji, demoralizacji, skandalizacji, korupcji. Ale po-
śród tych trudnych sytuacji – mówi papież Franciszek – „trzeba zbliżać lu-
dzi do Boga”172. O demoralizującej korupcji w Evangelii gaudium pisze tak: 
„Mechanizmy aktualnej ekonomii sprzyjają wygórowanej konsumpcji, ale 
okazuje się, że nieokiełznany konsumizm w połączeniu z nierównością spo-
łeczną podwójnie niszczy tkankę społeczną. W ten sposób nierówność spo-
łeczna wcześniej czy później rodzi przemoc, której nie zaradzi nigdy uciecz-
ka do zbrojeń. Służy ona tylko do oszukania tych, którzy żądają większego 
bezpieczeństwa, tak jakbyśmy dzisiaj nie wiedzieli, że zbrojenie i represja 
połączona z przemocą zamiast przynieść rozwiązania, stwarzają nowe i jesz-
cze gorsze konflikty. Niektórzy po prostu zadowalają się, obarczając winą 
ubogich i biedne kraje za ich własne trudne problemy, stosując nieodpowied-
nie uogólnienia, i zamierzają znaleźć rozwiązanie w «edukacji», która by ich 
uspokoiła i zamieniła w oswojone i niegroźne istoty. Staje się to jeszcze bar-
dziej drażliwe, jeśli wykluczeni widzą, jak rozrasta się rak społeczny, którym 
jest korupcja głęboko zakorzeniona w wielu krajach – w sferach rządowych, 
pośród przedsiębiorców oraz w instytucjach, niezależnie od politycznej ide-
ologii rządzących”173. 

Natomiast w jednej ze styczniowych homilii roku 2014 w Domu św. Marty 
papież Franciszek nawiązuje do spraw demoralizacji życia rodzinnego i mówi 
w swej diagnozie tak: „«normalność» nie może dla chrześcijanina oznaczać 
zaprzedania własnej tożsamości i zapomnienia o tym, że jesteśmy dzieć-
mi Bożymi. W życiu istnieje pokusa swoiście pojmowanej «normalności». 
Często oznacza to wyzbycie się tego, co nas wyróżnia, gdy chodzi o relację 
z Bogiem, a przyjęcie zasad dyktowanych przez świat. Tak stało się z naro-
dem izraelskim, gdy zażądał od proroka Samuela ustanowienia króla, by być 
jak inne narody. W ten sposób odrzucono Boga, który był miłującym królem 

171 EG 64.
172 Franciszek, Homilia w dniu 4 stycznia 2014 w kaplicy Domu św. Marty, http://

www.rrn.info.pl/-homilie-papieza-franciszka.html, dostęp z dn. 20.01.2014.
173 EG 60.
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i sędzią, odrzucono własne wybranie, a zdecydowano się na drogę światowo-
ści i skandali”174.

W przeszłości mówiono o tym, że mogą istnieć środowiska „zdemorali-
zowane” i „zepsute” moralnie. Dzisiaj – ze względu na swoiste „ubóstwienie” 
tzw. tolerancji – mało mówi się o zepsuciu moralnym. Dzisiaj często mówi się 
o środowiskach zaniedbanych pod względem kulturowym, religijnym, moral-
nym i takich, wśród których obserwujemy niską akceptację wartości ludzkich 
i chrześcijańskich. W języku medialnym zamiast mówić o „zepsuciu” mo-
ralnym mówi się o „tolerancji dla inności”. Wartości chrześcijańskie bywają 
dosyć regularnie ośmieszane i wyszydzanie175. Ironia staje się głównym spo-
sobem szerzenia laicyzacji i związanej z nią demoralizacji.

Demoralizacja jest procesem obniżania poziomu moralnego życia czło-
wieka. Proces ten rozpoczyna się i postępuje poprzez dezintegrację hierarchii 
wartości osobowych i społecznych. Owa dezintegracja wywołana jest lekce-
ważeniem norm moralności, zarówno w poglądach, jak i postawach. W sen-
sie szerszym, pochodnym – demoralizacja jest to upadek karności lub ducha 
w określonej grupie społecznej176.

Za jedną z przyczyn demoralizacji, zależnie od poglądów filozoficzno-
-społecznych, uważa się: m.in. preferowanie zachowań wynikających z niż-
szych instynktów ze szkodą dla wyższych wartości społecznych i kulturo-
wych oraz osłabienie poczucia dobra i jego atrakcyjności przez szerzenie zła 
fizycznego i moralnego, czego następstwem jest zanik wrażliwości na normy 
prawa naturalnego177. 

Demoralizacja nie jest niczym innym jak osłabianiem oddziaływania czyn-
nika duchowego w życiu człowieka. Wpływa ona na utratę spójności i integral-
ności rozwoju charakteru osoby, wzmaga zaś przeżycia fantazyjno-emocjonal-
ne, powodujące poczucie frustracji i agresywność, prowadzi m.in. do konflik-
tów wewnętrznych i zewnętrznych, do utraty pozycji społecznej i zawodowej 
oraz do powstania środowisk przestępczych (np. poprzez alkoholizm, narkoma-
nię, wybujały erotyzm). Jest ona także przyczyną utraty spójności grupy przez 

174 Franciszek, Homilia w dniu 17 stycznia 2014 w kaplicy Domu św. Marty, http://
www.rrn.info.pl/homilie-papieza-franciszka.html, dostęp z dn. 20.01.2014.

175 Na przykład w nocy z dnia 9 na 10 sierpnia 2010 r. w Warszawie urządzono manife-
stację tzw. „przeciwników krzyża”. Publicznie szydzono nie tylko z ludzi broniących krzyża 
przed pałacem prezydenckim, ale drwiono bezkarnie z wartości chrześcijańskich, tak jakby 
chrześcijanie nie mieli prawa do publicznego wyrażania swych poglądów. Jest to przykład 
radykalnej nietolerancji wobec ludzi wierzących. Szerzej por. J. Mucha, PO nie stchórzyła 
przed pałacem. Jak rozwiązać spór o krzyż?, „Rzeczpospolita” 12 sierpnia 2010, s. A6.

176 Szerzej zob. Między wiarą i życiem. Etyczno-pedagogiczne wyzwania wiary i ate-
izmu (Ethice), red. M. Drożdż, S. Kuboń, Kraków 2008.

177 Por. S. Witek, Demoralizacja, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1985, s. 1167.
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osłabienie społecznej solidarności na rzecz egocentrycznych celów własnych 
(np. bogacenie się za wszelką cenę) lub wspólnoty (np. zdobycie i manipulacja 
sprawowaną władzą nad innymi grupami) ze szkodą dla całości. W życiu ro-
dzinnym wpływa początkowo na dezintegrację współżycia osobowego mimo 
zachowania form instytucjonalnych, na dalszym etapie natomiast powoduje za-
chwianie więzi społeczno-prawnej, a nawet rozpad rodziny (np. rozwód, sepa-
rację). W środowiskach młodzieżowych demoralizacja przejawia się w lekce-
ważeniu norm współżycia zgodnego z zasadami moralnymi uniwersalnymi (np. 
cynizm), sprzyjając powstawaniu destrukcyjnych subkultur. Ostatecznie nie-
mal wszystkie teoretyczne podstawy do szerzenia demoralizacji odnajdziemy 
w nietzscheańskim amoralizmie, w różnych odmianach konformizmu, pragma-
tyzmu życiowego, utylitaryzmu i hedonizmu (wszystkie te kierunki preferują 
zasadę, że „cel uświęca środki”)178.

Różne są dziś sytuacje i konteksty kulturowe życia ludzi. W dużej części 
społeczeństw zachodnich jest to sytuacja wysokiej laicyzacji179. Na takim grun-
cie laicyzacji trudno dostrzec wszystkie negatywne wymiary demoralizacji, 
która staje się jednym z trudnych problemów dzisiejszego świata. W diagno-
zie zagrożeń mocno negatywnie wpływających na współczesne życie rodzinne 
papież Franciszek stawia także banalizację życia wynikającą z kultury post-
modernistycznej. Pisze między innymi tak: „W dominującej kulturze pierwsze 
miejsce zajmuje to, co zewnętrzne, bezpośrednie, widoczne, szybkie, powierz-
chowne i prowizoryczne. Pierwiastek realny ustępuje miejsca temu, co pozor-
ne. W wielu krajach globalizacja doprowadziła do przyspieszonego niszczenia 
korzeni kulturowych wraz z inwazją wpływów należących do innych kultur, 
rozwiniętych gospodarczo, ale etycznie osłabionych […]”180. Mając to na myśli 

178 Zob. Człowiek drogą Kościoła. Moralne aspekty nauczania Jana Pawła II, red. 
K. Gryz, Kraków 2004.

179 Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. w Brnie (27 września 2009 r.), 
„Currenda” 2010, nr 1 (160), s. 54. W orędziu biskupów Europy czytamy: „Społeczeństwu 
pluralistycznemu grozi często ryzyko ulegania pokusom relatywizmu, zwłaszcza na 
płaszczyźnie etycznej. Każdy ustanawia swoje normy i domaga się swych praw, Dziś 
życie w społeczeństwie musi się zasadzać na normach wspólnych, na wizji człowieka, 
która nie zmienia się pod wpływem grup nacisku czy w wyniku badania opinii publicz-
nej. Jesteśmy zatroskani licznymi propozycjami ustaw, w naszych krajach lub w insty-
tucjach europejskich, które sprzeciwiają się prawdziwemu dobru człowieka i społeczeń-
stwa. Jesteśmy świadomi pilnej potrzeby uzgodnienia norm prawnych z prawem natural-
nym, opartym na godności ludzkiej oraz określającym nienaruszalne prawa i obowiąz-
ki człowieka. Normy te winny charakteryzować dialogiem, poszanowaniem wolności 
i szczerym poszukiwaniu prawdy” (Orędzie zgromadzenia plenarnego Rady Konferencji 
Biskupich Europy – CCEE, 2010, „Currenda” 2010, nr 1 [160], s. 34).

180 EG 62.
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nieco dalej Ojciec Święty Franciszek proponuje chrześcijańską wizję życia oso-
bistego i rodzinnego jako antidotum na wyzwania kultury postmodernistycznej: 
„Postmodernistyczny i zglobalizowany indywidualizm sprzyja stylowi życia 
osłabiającego wzrost i stabilność więzi między osobami i deformującego więzi 
rodzinne. Działalność duszpasterska powinna jeszcze lepiej pokazać, że rela-
cja z naszym Ojcem wymaga i zachęca do komunii, która uzdrawia, promuje 
i umacnia więzi międzyludzkie. Podczas gdy w świecie, zwłaszcza w niektó-
rych krajach, wybuchają w różnych formach wojny i starcia, my chrześcijanie 
podkreślamy potrzebę uznania drugiego człowieka, leczenia ran, budowania 
mostów, zacieśniania relacji i pomagania, by «jeden drugiego nosił brzemiona» 
(por. Ga 6,2). Z drugiej strony dzisiaj rodzi się wiele form stowarzyszeń dla 
obrony praw i osiągania szlachetnych celów. W ten sposób ujawnia się pragnie-
nia uczestnictwa wielu obywateli, chcących być budowniczymi społecznego 
i kulturowego postępu”181.

Krytyka mentalności wykluczającej naturalną rodzinę

Papież Franciszek jest bardzo mocno świadomy tego, iż mniej więcej od 
pięćdziesięciu lat tradycyjna rodzina jest zwalczana, zwłaszcza medialnie182. 
Można dostrzec i opisać wiele tendencji i działań medialnych zmierzających 
do tego, by chrześcijański model rodziny zniszczyć i wyeliminować ze świa-
domości, co najmniej, już trzech pokoleń. Metody destrukcji są różne. Dziś 
dominują metody walki medialnej. Warto przypomnieć, że zaczęto od destruk-
cji rodziny amerykańskiej. W amerykańskiej kulturze niechęć do rodziny nie 
jest zjawiskiem nowym183. W pracy Atak na rodzicielstwo Dana Mack zwraca 
uwagę, że już ponad sto lat temu John Dewey, uznany przez niektóre środowi-
ska wpływowy amerykański znawca w sprawach pedagogicznych, w swoim 
wyczerpującym skądinąd dziele Demokracja i wychowanie (1916) pominął 
wszelkie aluzje do rodziny. Upatruje się tu wpływ zyskującego w Stanach 
w tamtym czasie na popularności Freuda, który instytucje Kościoła i rodziny 
uważał nie tylko za politycznie i społecznie represyjne, lecz także szkodli-

181 EG 67.
182 Por. K. Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego, [w:] Jedna Polska? 

Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, red. A. Kojder, Kraków 2007, s. 257n. Badania 
dotyczące rozwodów potwierdzają, że pary kohabitujące ze sobą przed ślubem cechu-
ją się niższym wskaźnikiem stabilności swego późniejszego małżeństwa. Por. W. Rzepa, 
Odpowiedzialność moralna w kontekście ludzkiej wolności, Lublin 2009, s. 39n.

183 Zobacz na ten temat artykuł: J. Petry Mroczkowska, Rodzicom trzeba pomóc, 
„W Drodze” 1998, nr 9, s. 16-27.
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we184. Od mniej więcej stu trzydziestu lat szerzy się absurdalne freudowskie 
opinie, jakoby rodzina poważnie zagrażała zdrowiu psychicznemu jednostki. 
Jako argumentu w szerokiej kampanii medialnej używa się argumentu, że – 
jak się to mówi – trzeba odchodzić od cywilizacji mieszczańskiej, cechującej 
się lojalnością wobec rodziny i wiarą w siłę wyższą. Co więcej – posiadanie 
przez kogoś jasno sprecyzowanego kodeksu moralnego i działanie według 
niego, uznaje się za skrajny tradycjonalizm i przejaw nietolerancji. Skutkiem 
takiej cywilizacyjnej propagandy jest fałszowanie chrześcijańskiej wizji czło-
wieka i rodziny, którego streszczeniem są oszukańcze słowa Davida Hume’a, 
że „wszyscy są tolerancyjni, za wyjątkiem katolików rzymskich”185.

Skutki tego „złego myślenia” o rodzinie są przerażające. Joanna Petry 
Mroczkowska przywołuje kilka smutnych danych statystycznych, będących 
konsekwencją takiego myślenia i wartościowania. Te dane powtarzają się nie-
mal co roku i utrzymują się z niewielkimi wahaniami do dnia dzisiejszego. 
„Co do tego, że amerykańska rodzina przeżywa kryzys, panuje powszech-
na zgoda. W porównaniu do okresu po II wojnie światowej liczba urodzeń 
w małżeństwach spadła o jedną trzecią, rozwodów jest dwa razy więcej. 
W ciągu ostatnich dwudziestu lat liczba osób samotnych wzrosła z 20% do 
30%. W USA jest 97 milionów gospodarstw domowych, z których 68 milio-
nów zaklasyfikowanych jest jako rodziny. O ile w 1940 roku rodziny stano-
wiły 90% gospodarstw, w 1970 81%, a w 1997 już tylko 70%. Spośród blisko  
35 milionów rodzin z dziećmi poniżej 18 lat, 72% składa się z dwojga rodziców. 
W 23% dzieci wychowują samotne matki, w 5% sami ojcowie. Z 66 milio-
nów dzieci 18,5 milionów żyje z jednym z rodziców, 7 milionów w rodzinie 
z macochą czy ojczymem. Ostatnio zanotowano jednak zahamowanie niektó-
rych negatywnych zjawisk. Między 1970 a 1990 liczba małżeństw z dzieć-
mi – w stosunku do wszystkich gospodarstw domowych – zmniejszyła się 
z 40% do 26%, od roku 1990 do zeszłego spadła tylko o 1%. Nie tak dawno 
rozwodem kończyło się 5 na 10 małżeństw, dziś 4 na 10”186. Badania ostat-
niego dziesięciolecia, a więc po roku 2000, wskazują, że wszystkie to procesy 
się pogłębiają i mniej więcej połowa rodzin amerykańskich się rozpada187. 
Podobne trendy zaczynają się objawiać także i w Polsce.

Papież Franciszek, podobnie jak jego poprzednicy na Stolicy Piotrowej, 
zna te i tym podobne dane socjologiczne. Dlatego Franciszek mówi: „Młodzi 
ludzie też potrzebują dzisiaj tej podstawy moralnej i duchowej, aby budo-

184 D. Mack, The Assault on Parenthood. How Our Culture Undermines the Family, 
Simon & Schuster 1997.

185 Cyt. za: G. Papini, Od człowieka do Boga, Zamość 1925, s. 21.
186 J. Petry Mroczkowska, Rodzicom trzeba pomóc, dz. cyt., s. 16.
187 A. Stanley, For You, New York 2011, s. 34-54.
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wać dobro, ale niestety podstawy tej nie zapewniają już rodziny ani tradycja 
społeczna. Co gorsza, obecne społeczeństwo stawia na pierwszym miejscu 
bardziej prawa jednostki niż rodziny oraz więzi, które trwają jedynie do poja-
wienia się trudności. Dlatego też często mówi się o stosunkach małżeńskich 
i rodzinnych w sposób powierzchowny i błędny”188.

Potrzeba autorytetu i ciepła rodzinnego domu

W różnych analizach stanu współczesnej kultury mówi się wręcz o upad-
ku autorytetów. Upadek autorytetu kojarzy się najczęściej − i myślimy, że 
jest to słuszna ocena − ze swoistym kryzysem moralnym współczesności. 
Prawdziwy autorytet jest bowiem ściśle związany z moralnością. Jest on 
„uosobieniem prawdziwego” człowieka, to znaczy człowieka żyjącego praw-
dą o wartościach moralnych i świadczącego o nich. Ważną rolę w ukazywaniu 
i promowaniu autorytetów odgrywają media. Problem jest jednak w tym, że 
media częściej lansują nie tyle autorytety, co medialne wzorce w stylu „ido-
li” lub „gwiazd”. Można nawet mówić o zjawisku „idologizacji” mediów. 
„Idol” to „gwiazda” popkultury, muzyki, sportu, filmu, teatru, przekazów in-
formacyjnych itp. „Idol-gwiazda” jest zatem „kimś”, obok którego nie można 
przejść obojętnie: fascynuje, wzbudza kontrowersje, gorszy, wzywa do na-
śladowania w stroju i w zachowaniach, budzi sympatię, wywołuje masowy 
entuzjazm itp. 

Świat mediów stanowi dziś swoisty „areopag”, na którym spotykają się 
zarówno godne naśladowanie „autorytety”, jak i ludzie bardzo popularni, ale 
żyjący na powierzchni życia w stylu „idola”. Nie ulega wątpliwości, że za-
równo jedni, jak i drudzy mają wpływ na ludzi – odbiorców, zarówno w zna-
czeniu dobrych oddziaływań, jak i złych – manipulowanych, gorszących itd.

Człowiek potrzebuje autorytetów zewnętrznych jako swoistych kryte-
riów, punktów odniesienia, potwierdzających i weryfikujących własny świat 
wartości. Ludzie potrzebują autorytetów moralnych, nie po to, aby kształto-
wać na ich podstawie normatywność etyczną i stosować je jako kryterium 
wartościowania, ale raczej po to, aby zobaczyć prawdziwość obiektywnego 
świata wartości i możliwość jego urzeczywistnienia. Szczególnie potrzeba 
autorytetu moralnego w sytuacji kryzysu i patologii. Trzeba zatem odbudo-

188 Szerzej por. J. Dzierżanowski, Konflikty małżeńskie jako problem duszpasterski 
w świetle dokumentacji Sądu Biskupiego w Opolu (1980-1989), Opole 2010, s. 44-46; 
A. Sobczak, Stwierdzenie nieważności małżeństwa i inne małżeńskie procesy kościelne, 
Poznań 2010, s. 321-333; B. Parysiewicz, Wychowanie do miłości. Studium z duszpaster-
stwa rodzin, Lublin 2010, s. 406n.
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wywać autorytet rodziny, a nie lansować przekonanie, że to rodzina jako taka 
jest źródłem i miejscem przemocy.

1. Autorytet rodziców: rodzina prawidłowa powstaje na bazie kochają-
cego się związku małżeńskiego. Małżonkowie są to osoby, które rozwój i tro-
skę o związek uważają za istotną wartość. Dojrzałość osobowości sprawia, że 
małżonkowie mają poczucie zaspokojenia najważniejszych potrzeb – akcep-
tacji, miłości, bezpieczeństwa. Szczególną troską małżonkowie otaczają wza-
jemną komunikację – starają się, aby była ona szczera, otwarta, aby pomagała 
w pogłębianiu wzajemnego zaufania i życzliwości. Konflikty są rozwiązywa-
ne zaraz po pojawieniu się problemu, w sposób szanujący godność własną 
i współmałżonka, zawsze z troską o dobro wspólne. Każdy z małżonków ma 
poczucie właściwie wybranego partnera życiowego, na którym można pole-
gać, wspólnie realizować wartości uznane za najważniejsze w życiu. Stała 
troska o rozwój więzi małżeńskiej sprawia, że po odejściu dorosłych dzieci 
z domu rodzice nie przeżywają tzw. syndromu pustego gniazda. 

2. Autorytet stylu wychowania: rodzice zapewniają dzieciom poczucie 
bezpieczeństwa, zaspokajają potrzeby miłości, akceptacji, kontaktu, więzi; 
znając silne i słabe strony dziecka, pomagają mu w rozwoju. Dzieci w pełnej 
rodzinie mają wystarczająco dużo swobody, aby być sobą, i dużo ciepła, aby 
czuć się kochanym. Dziecko, które przekracza wyznaczone normy i zasady, 
jest szybko dyscyplinowane. Rodzice, stosując określone środki dyscyplinu-
jące, nie obawiają się utraty miłości dzieci. Rodzice zachęcają dzieci do wy-
rażania swojego zdania w sprawach dotyczących całej rodziny, a szczególnie 
w tych, które dotyczą samego dziecka; rezerwują sobie jednak prawo weta, 
gdy decyzja dziecka jest niewłaściwa. Rodzice zachęcają dzieci do kontaktów 
z innymi ludźmi, dbają o to, by dzieci utrzymywały bliskie więzi z dziadkami. 
Dzieci są wdrażane do samodzielności i odpowiedzialności.

3. Autorytet domu: dzieci mają w domu poczucie bezpieczeństwa, ro-
dzice zapewniają im spójne i stabilne środowisko; nie muszą zajmować się 
problemami ludzi dorosłych; są umacnianie pewnością i zaufaniem, jakie po-
kładają w nich ich rodzice. Rodzice narzucają właściwy model komunikacji, 
wzajemnego odnoszenia się; problemy są ujawniane i prawidłowo rozwiązy-
wane; prośby dzieci są dokładnie analizowane; rodzice chronią dzieci przed 
wszystkim, co niszczyłoby świat wartości przyjęty przez rodzinę. Odejście 
dorosłych dzieci z domu nie jest dramatycznym wydarzeniem; opuszczeniu 
domu towarzyszy radość i smutek; dzieci odchodzące z domu mają właściwą 
pewność siebie, poczucie własnej wartości, czują się przygotowane do życia; 
z przyjemnością wracają do rodzinnego domu; rodzice w stosunku do doro-
słych dzieci starają się unikać nadmiaru rad.



99

2. Rodzina w świetle Dobrej Nowiny

Taki autorytet rodziny: rodziców, wychowania i domu ułatwia przezwy-
ciężanie kryzysów, a w sytuacjach patologii jest punktem odniesienia i mo-
tywacją do przezwyciężania trudności. Czy taki autorytet rodziny lansują 
współczesne media? Dlatego też pilnym zadaniem edukacyjnym i etycznym 
jest kształtowanie takiej kultury medialnej, by lansowane przez media auto-
rytety stawały się, w mniejszym czy większym stopniu, „nosicielami” auten-
tycznych, pozytywnych wartości rodziny.

W 1997 r. Jan Paweł II stawia pytanie: „Pytam was – czy lepiej zgodzić 
się na życie pozbawione ideałów, na świat zbudowany wyłącznie na obraz 
i podobieństwo człowieka, czy ofiarnie szukać prawdy, dobra, sprawiedliwo-
ści, […] nawet za cenę ciężkich prób, którym trzeba stawić czoło?”189. Z ak-
sjologicznego punktu widzenia prawdziwe autorytety osobowe są wpisane 
w zdrową opinię publiczną, natomiast idole są integralnym elementem róż-
nego rodzaju procesów socjotechnicznych, marketingowych czy nawet mani-
pulacyjnych. W kształtowaniu autorytetów chodzi zatem o właściwą opinię 
publiczną. Opinia publiczna powstaje w ten sposób, że znaczna ilość ludzi 
przyswaja sobie i uznaje za prawdziwe i słuszne to, co myślą i mówią pew-
ne osoby lub grupy cieszące się szczególnym autorytetem kulturalnym bądź 
moralnym. Widać więc, jak poważna odpowiedzialność spoczywa na tych, 
którzy ze względu na swe wykształcenie i prestiż kształtują opinię publiczną. 
A opinia publiczna kształtowana jest w dużej mierze przez autorytety medial-
ne oraz wzorce zachowań i poglądy medialnych idoli.

Troska o potrzeby materialne rodziny

Papież Franciszek wielokrotnie powraca do oceny rzeczywistej sytuacji mate-
rialnej dzisiejszych rodzin. Jeszcze w Roku Wiary, w październiku 2013 r., ukazuje 
następujący fenomen: „Rodziny – z tym zaufaniem do wierności Boga stawiają 
czoło wszystkiemu, bez lęku, odpowiedzialnie. Chrześcijańscy małżonkowie 
nie są naiwni, znają problemy i niebezpieczeństwa życia. Ale nie boją się pod-
jąć swojej odpowiedzialności przed Bogiem i społeczeństwem. Nie uciekając, 
nie izolując się, nie rezygnując z misji tworzenia rodziny i rodzenia dzieci. – 
Ależ Ojcze, dzisiaj to trudne… – Pewnie, że to trudne. Dlatego potrzebuje-
my łaski sakramentu! Sakramenty nie są po to, żeby być dekoracją życia. Jaki 
piękny ślub, jakie wspaniałe wesele – to nie jest łaska sakramentu. To pewna 
dekoracja. Łaska nie jest po to, żeby przyozdabiać życie. Jest po to, żeby dać 
nam moc, żebyśmy byli dzieli, żebyśmy mogli iść naprzód!”190.

189 Jan Paweł II, Orędzie na 12 Światowy Dzień Młodzieży, Watykan 1996, nr 3.
190 Rodziny, żyjcie radością wiary!, dz. cyt.
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Z jeszcze większym zatroskaniem o pomyślny status materialny każdej 
rodziny dopomina się papież Franciszek w Evangelii gaudium, kiedy wypo-
wiada stanowcze „nie” dla ekonomii wykluczenia191 oraz dla „nowego bałwo-
chwalstwa pieniądza”192. „Ekonomia, jak wskazuje samo słowo, powinna być 
sztuką dochodzenia do odpowiedniego zarządzania wspólnym domem, jakim 
jest cały świat. Każda znacząca działalność ekonomiczna, podjęta w jakiejś 
części planety, ma wpływ na całość; dlatego żaden rząd nie może działać 
poza kręgiem wspólnej odpowiedzialności. Rzeczywiście, coraz trudniejsze 
staje się znalezienie rozwiązań na poziomie lokalnym z powodu ogromnych 
sprzeczności globalnych, stąd w polityce lokalnej przybywa coraz więcej pro-
blemów do rozwiązania. Jeśli rzeczywiście chcemy osiągnąć zdrową ekono-
mię światową, w obecnej fazie historycznej potrzebny jest pewien bardziej 
skuteczny sposób interakcji, który nie naruszając suwerenności narodów, za-
pewni dobrobyt ekonomiczny wszystkich krajów, a nie tylko nielicznych”193.

Do tych zagadnień papież pochodzi bardzo osobiście. Mocno bowiem 
brzmią jego słowa skierowane do młodych: „Wysłuchałem waszych doświad-
czeń, opowiedzianych przez was historii. Widziałem tak wiele dzieci, tak wie-
lu dziadków… Odczułem ból rodzin, które żyją w sytuacji ubóstwa i wojny. 
Słuchałem ludzi młodych, którzy chcą się pobrać, pomimo tysięcy trudności. 
Stawiamy więc sobie pytanie: jak dzisiaj w rodzinie można żyć radością wia-
ry? Pytam się was, czy możliwe jest życie tą radością, czy też nie?”194.

W kontekście tak opisanych sytuacji Ojciec Święty odpowiada na te i tym 
podobne pytania bardzo egzystencjalnie i wręcz osobistym świadectwem. 
Słychać to między innymi w słynnych słowach skierowanych do młodzieży 
w Asyżu: „Nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, chociaż pobierali się 
często w trudniejszych warunkach niż obecnie, niekiedy w czasie wojny lub 
tuż po niej bądź jako imigranci, czerpali siłę z tej pewności, że Pan jest z nimi, 
że Bóg pobłogosławił rodzinę swym sakramentem oraz że błogosławiona jest 
również misja wydawania na świat dzieci i wychowywania ich. Dzięki temu 
mogli pokonywać najcięższe próby, była to prosta pewność, ale prawdziwa, 
tworząca kolumny wspierające ich miłość”195. 

Analizując sytuację współczesnych rodzin, Ojciec Święty Franciszek przy-
pomina konieczność rozwiązania dwóch ważnych, rzutujących przede wszyst-
kim na rodzinę, problemów. Pierwszy – dotyczy tego, iż „niektórzy bronią jesz-

191 EG 53.
192 EG 55.
193 EG 206.
194 Rodziny, żyjcie radością wiary!, dz. cyt.
195 Zawsze ufajcie Bogu, http://papiez.wiara.pl/doc/1729063.Spotkanie-Papieza-z-

mlodzieza, dostęp z dn. 4.10.2013.
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cze «teorii skapywania», zakładającej, że każdy wzrost ekonomiczny, któremu 
sprzyja wolny rynek, jest zdolny sam w sobie tworzyć większą sprawiedliwość 
i uczestnictwo społeczne w świecie. Opinia ta, nigdy nie potwierdzona przez 
fakty, wyraża prostoduszną i naiwną ufność w dobroć tych, którzy mają władzę 
ekonomiczną i w uświęcone mechanizmy panującego systemu ekonomicznego. 
Tymczasem wykluczeni nadal czekają. Aby utrzymać styl życia wykluczający 
innych albo żeby móc entuzjazmować się tym egoistycznym ideałem, rozwinęła 
się globalizacja obojętności. Niemal nie zdając sobie z tego sprawy, stajemy się 
niezdolni do współczucia wobec krzyku boleści innych, nie płaczemy już wobec 
dramatu innych ani nie interesuje nas troska o nich, tak jakby odpowiedzialność 
za to nas nie dotyczyła. Kultura dobrobytu nas znieczula i tracimy spokój, jeśli ry-
nek oferuje coś, czego jeszcze nie kupiliśmy, podczas gdy zrujnowane życie tych 
wszystkich ludzi z powodu braku szans wydaje nam się zwykłym spektaklem, 
który nas wcale nie porusza”196. I dlatego konieczne jest rozwiązanie drugiego 
zespołu problemów. „Nie można zwlekać – mówi Ojciec Święty – z niezbędnym 
rozwiązaniem kwestii strukturalnych przyczyn ubóstwa, nie tylko ze względu 
na wymogi pragmatyczne, aby uzyskać rezultaty i wprowadzić ład w społeczeń-
stwie, ale żeby je uzdrowić z choroby, która czyni je kruchym i niegodnym i która 
prowadzi tylko do nowych kryzysów. Plany pomocy, stawiające czoło niektórym 
pilnym potrzebom, trzeba traktować jedynie jako odpowiedzi prowizoryczne. 
Dopóki nie rozwiąże się radykalnie problemów ludzi ubogich, rezygnując z abso-
lutnej autonomii rynków oraz spekulacji finansowych, atakując strukturalne przy-
czyny nierównowagi, nie rozwiąże się problemów świata – i ostatecznie żadnego 
problemu. Nierównowaga stanowi korzeń chorób społecznych”197. Najbardziej 
negatywnie i destrukcyjnie odbija się to przede wszystkim na życiu rodzin.

Troska o rodziny w subkulturach miejskich

Papież Franciszek dosyć często mówi o uwarunkowaniach życia rodzinnego 
płynących ze zderzenia się tradycyjnej naturalnej rodziny z uwarunkowaniami 
ich życia w aglomeracjach miejskich. „Kultura – to bycie uczniem Chrystusa. 
Bycie uczniami Jezusa – Baranka Bożego – oznacza dzisiaj bycie solidarnymi 
i otwartymi na bliźnich, stawianie niewinności w miejsce zła, miłości w miejsce 
siły, pokory w miejsce pychy i służby w miejsce troski o prestiż”198. 

Kultura i chrześcijaństwo są to dwie rzeczywistości w swoim istnieniu 
powiązane wewnętrznie do tego stopnia, że „bez chrześcijaństwa nie można 

196 EG 54.
197 EG 203.
198 Uczniowie Jezusa muszą być otwarci na bliźnich, www.niedziela.pl/artykul/7605/

Uczniowie-Jezusa-musza-byc-otwarci-na, dostęp z dn. 19.01.2014.
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zrozumieć cywilizacji”199. W nim znajdują się wspólne korzenie, z których 
wyrosła cywilizacja Europy – mówił Jan Paweł II w Santiago de Compostella. 
Ono jest wykładnikiem europejskości. Warto przypomnieć, że to chrześci-
jaństwo ukształtowało codzienność tego kontynentu: obraz rodziny, monoga-
mię, szacunek dla kobiety, poszanowanie dla dziecka, poszanowanie życia, 
cenienie pracy, przedsiębiorczości i to, co określamy jako cywilizację. Z orę-
dzia Chrystusa zrodziło się postrzeganie człowieka, które dało podstawę dla 
współczesnego rozumienia jego godności, praw, obowiązków, współistnienia 
osób. Ono w ciągu wieków, mimo rozmaitych zapaści i wojen, ukazywało, 
jak ludy powinny ze sobą współpracować i wzajemnie się szanować.

Chrześcijaństwo – to także – o czym często mówi papież Franciszek 
– wspólne doświadczenie chorych, osób starszych, to domy dla ubogich, 
to kalendarz świąt i świat zachowań, wartości i norm. Obecność Kościoła 
w Europie i w świecie – to także wielowiekowa wspólnota w kulturze: kate-
dry i sztuka, chrześcijańska literatura i muzyka, to przekaz dziedzictwa i za-
pis tradycji etnicznych, to spuścizna Greków i Rzymian, ale to także szkoły 
i uniwersytety, to rozwój rolnictwa i europejskiego poszukiwania szczęścia200.

Nie można zapomnieć faktu, że na cywilizacji zachodniej swe piętno wy-
warli święci i mistycy, ludzie głębokiej wiary, ukazując miejsce ostatecznych 
przeznaczeń. Nie kto inny, jak tylko św. Benedykt – ogłoszony Patronem 
Europy – ustanawiając regułę dla mnichów, wytyczył także główny trakt ży-
cia dla pokoleń Europejczyków. Jego ora et labora – „módl się i pracuj” – 
ukazuje podstawowe wymiary naszego życia. Wobec licznych zagrożeń opcji 
laickich i ich agresywnego antychrześcijaństwa nie można zapomnieć o py-
taniu Jana Pawła II postawionym w Wilnie: „Czy można zamknąć przestrzeń 
myśli na horyzonty Tajemnicy? Tajemnica jest – i domaga się odkrycia”201. 
A jest to Tajemnica Odkupienia i kultury odkupionej. W takiej perspektywie 
należy odczytywać wszystkie wymiary chrześcijańskiej osobistej i wspólno-
towej odpowiedzialności za kulturę.

W Evangelii gaudium znajdujemy także nowe akcenty o kulturze i jej 
wpływie na życie rodzinne w sytuacji rodzin tzw. „kultury miejskiej”: 
„W wielkich miastach można zauważyć przestrzenie, w których ludzie po-
dzielają to samo marzenie o życiu i podobne marzenia, tworzą grupy, na tery-
toriach kulturowych, w niewidzialnych miastach. Przeróżne formy kulturowe 
współistnieją obok siebie, ale wielokrotnie uciekają się do praktyk segrega-
cji i przemocy. Kościół powołany jest do podjęcia posługi trudnego dialogu. 

199 Zob. H. Carrier, Ewangelia i kultury. Od Leona XIII do Jana Pawła II, Rzym 
1990; Jan Paweł II. Człowiek kultury, red. K. Flader, W. Kawecki, Kraków 2008.

200 A. Drożdż, Wstęp do teologii kultury, Lublin 2000, s. 52.
201 Cyt. za: W. Niewęgłowski, Podróż do samego siebie, Warszawa 1998, s. 145n.
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Z drugiej strony są mieszkańcy otrzymujący odpowiednie środki dla rozwo-
ju życia osobistego i rodzinnego, ale jest bardzo wielu «nie-mieszkańców», 
«w połowie mieszkańców» albo «resztek miejskich»”202. Nieco dalej papież 
zauważa, że „Miasto wytwarza pewien rodzaj stałej dwuznaczności, ponie-
waż podczas gdy ofiaruje swoim mieszkańcom nieskończone możliwości, 
wyłaniają się także liczne trudności dla pełnego rozwoju życia wielu innych. 
Sprzeczność ta rodzi dotkliwe cierpienia. W wielu częściach świata miasta 
stają się sceną masowych protestów, gdzie tysiące mieszkańców domagają się 
wolności, uczestnictwa, sprawiedliwości”203. 

Wynika stąd ważny dla życia rodzinnego wniosek, iż „nie możemy ignoro-
wać, że w miastach łatwo kwitnie handel narkotykami i ludźmi, jest wykorzy-
stywanie i wyzysk młodocianych, porzucanie osób starszych i chorych, różne 
formy korupcji i przestępstw. Jednocześnie to, co mogłoby stanowić cenną 
przestrzeń spotkania i solidarności, często zamienia się w miejsce ucieczki 
i wzajemnego braku zaufania. Domy i dzielnice budują się bardziej dla izola-
cji i ochrony, niż po to, żeby łączyć i integrować. Głoszenie Ewangelii będzie 
stanowić bazę do przywrócenia godności ludzkiego życia w tych kontekstach, 
ponieważ Jezus chce dać w miastach życie w obfitości (por. J 10,10)”204.

Papież Franciszek widzi kulturę w perspektywie personalistycznej. Pisze 
między innymi tak: „Wolałbym raczej zastanowić się nad wyzwaniami, ja-
kim wszyscy oni muszą stawić czoło w kontekście zglobalizowanej kultu-
ry. Muszę jednak przede wszystkim powiedzieć gwoli sprawiedliwości, że 
wkład Kościoła do współczesnego świata jest olbrzymi. Nasz ból i nasz 
wstyd za grzechy niektórych członków Kościoła, i za nasze własne, nie po-
winny prowadzić do zapomnienia, jak wielu chrześcijan daje życie z miłości. 
Pomagają ludziom w leczeniu lub umieraniu w pokoju w pozbawionych środ-
ków szpitalach albo towarzyszą osobom zniewolonym przez różne uzależ-
nienia w najbardziej ubogich miejscach ziemi, troszczą się o edukację dzieci 
i młodzieży albo o starsze osoby opuszczone przez wszystkich, lub starają się 
przekazywać wartości w nieprzyjaznych środowiskach, albo poświęcają się 
na wiele innych sposobów ukazujących niezmierzoną miłość do ludzkości, 
jaką natchnął nas Bóg, który stał się człowiekiem. Dziękuję za piękny przy-
kład, jaki mi daje tylu chrześcijan ofiarujących z radością swoje życie i czas. 
Świadectwo to ubogaca mnie i podtrzymuje w moim osobistym dążeniu do 
przezwyciężenia egoizmu, by się jeszcze bardziej poświęcić”205. Wniosek, 
jaki wyciąga papież Franciszek z przemyśleń na temat znaczenia kultury, do-

202 EG 74.
203 Tamże.
204 EG 75.
205 EG 76.
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tyczy przede wszystkim wzajemnych powiązań na temat „kultury, mental-
ności ludzi i edukacji”. W Evangelii gaudium mówi tak: „Głoszenie orędzia 
ewangelicznego różnym kulturom pociąga za sobą także głoszenie kierowane 
do kręgów intelektualnych: przedstawicieli wolnych zawodów, naukowców 
i środowisk akademickich. Chodzi o spotkanie między wiarą, rozumem i na-
uką, w dążeniu do omówienia i przedyskutowania wiarygodności, oryginalnej 
apologetyki, pomagającej w stworzeniu takich postaw, aby Ewangelia była 
słuchana przez wszystkich. Jeśli pewne dziedziny nauki i kategorie myślenia 
są przyjęte do głoszenia orędzia, to stają się one narzędziami ewangelizacji; 
to woda przemieniona w wino. To jest to, co raz przyjęte, nie tylko zostaje 
odkupione, ale staje się narzędziem Ducha, by oświecić i odnowić świat”206.

* * *

W podsumowaniu warto powiedzieć o czterech ważnych wnioskach do-
tyczących zagrożeń i perspektyw życia rodzinnego we współczesnym świecie 
w świetle świadectwa papieża Franciszka.

1. Po pierwsze – papież Franciszek nie chce, by kwestia osób rozwie-
dzionych zdominowała kościelną debatę o rodzinie zarówno na najbliższym 
konsystorzu, jak i podczas dwóch zgromadzeń synodalnych poświęconych 
duszpasterstwu rodzin. Franciszkowi zależy na pozytywnej prezentacji chrze-
ścijańskiej rodziny, która powinna być Ewangelią dla współczesnego świata. 
Pisze on na ten temat tak: „Synod Biskupów będzie czasem refleksji o wszyst-
kich sprawach rodziny i że w żadnym wypadku nie po to został zwołany, by 
zajmować się jedynie osobami rozwiedzionymi. Światu trzeba dziś bowiem 
przedstawić całą dynamikę życia rodzinnego, jego piękno i radość”207.

2. Drugi wniosek dotyczy potrzeby i konieczności podejmowania odpowie-
dzialności za siebie i za rodzinę. Papieżowi Franciszkowi chodzi o odpowiedź 
na pytanie, jak żyć odpowiedzialnie w nieodpowiedzialnym świecie. Człowiek 
z racji swego człowieczeństwa winien być kimś odpowiedzialnym. Jest to od-
powiedzialność najpierw przed własnym sumieniem, przed Bogiem i przed in-
nymi ludźmi. Odpowiedzialność za życie, za rodzinę, jest jednym z rodzajów 
odpowiedzialności czynnej. Znaczy to, że człowiek zarówno w swym esse, jak 
i w swym szeroko rozumianym operari jest prawdziwy, jeśli jest odpowiedzial-
ny208. Odpowiedzialność jest imieniem człowieka, „odpowiedzialność jest tym, 
– jak pisał Karol Wojtyła – co najsilniej kształtuje mnie jako człowieka […]. 

206 EG 132.
207 Synod będzie o rodzinach, a nie rozwiedzionych, http://www.niedziela.pl/arty-

kul/7604/Synod-bedzie-o-rodzinach-a-nie, dostęp z dn. 19.01.2014.
208 Por. Jak żyć odpowiedzialnie w nieodpowiedzialnym świecie?, red. A. Wuwer, 

Katowice – Piekary 2008.
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Jestem człowiekiem, dlatego, że ponoszę odpowiedzialność za siebie i innych. 
Nikt w tym nie może mnie zastąpić ani wyręczyć, nikt nie może za mnie po-
nosić odpowiedzialności”209. Wszystkie rodzaje odpowiedzialności człowieka 
jako istoty transcendującej siebie skupiają się w „powołaniu do odpowiedzial-
ności wiecznej”, czyli odpowiedzialności religijnej.

3. Trzeci wniosek jest również wnioskiem natury etycznej. Dotyczy on 
sprzeciwu wobec procesów prywatyzacji moralności. Prywatyzacja moralno-
ści jest skutkiem upowszechniania etyki sytuacyjnej w kulturze i mentalno-
ści społecznej. Okazuje się, że jest to nie tylko owoc dehumanizacji życia 
ekonomicznego i wizji dobrobytu, ale także słabości moralnych dzisiejszego 
człowieka. Kardynał Joseph Ratzinger trafnie nazywał główny problem obec-
nego czasu, a zarazem tkwiące w nim wyzwanie, mianem „słabości moralnej 
dzisiejszego człowieka”. Zjawisko to papież Franciszek określa „duchową 
acedią”. Słabość dzisiejszego człowieka „polega na podwójnym rozkładzie 
wymiaru moralnego. Z jednej strony rozkład ten postępuje w kierunku pry-
watyzacji moralności; z drugiej zmierza on w kierunku redukcji moralności 
do poziomu umiejętnego kalkulowania tego, co daje większe szanse przyjem-
ności. W ten sposób społeczność w wymiarze życia publicznego i wspólnego 
staje się społecznością a-moralną, albo – mówiąc inaczej – społecznością, 
w której to, co nadaje człowiekowi godność i stanowi o nim jako o człowieku, 
już się w ogóle nie liczy”210. Słabości te – oprócz kilku pozytywnych proce-
sów społecznych i ekonomicznych – bardzo komplikują ludziom i tak już 
skomplikowane życie. Wszystkie te procesy rzutują fundamentalnie na sytu-
ację życia rodzinnego wielu ludzi. Przebija się w nich zniewalająca wielorako 
moc zła, siła pożądliwości, niewolna wola, agresja, zmęczenie rozumu, od-
rzucenie Bożego błogosławieństwa, niewrażliwość na cierpienie, solidarność 
w złu czy całkowite zapomnienie praw natury211.

4. Czwarty wniosek etyczny skazuje na ogromną powinność, przede 
wszystkim chrześcijan, powinność otwarcia się z miłością na ludzi obcią-
żonych winą, złem i grzechem, ludzi z „okaleczoną duszą”, którzy – sami 
może nie wiedząc o tym – jednak „czekają na Ewangelię”212, która niesie 
współczesnym rodzinom, tak jak przez dwa tysiąclecia, nową nadzieję życia 
w szczęściu i miłości mężczyzny i kobiety, tworzących przez swoje przymie-
rze miłości fundament życia rodzinnego.

209 E. Levinas, Etyka i Nieskończony. Rozmowy z Philipp’em Nemo, tł. pol.  
B. Opolska-Kokoszka, Kraków 1991, s. 14n.

210 J. Ratzinger. Europa na zakręcie, „Znaki Czasu” 1992, nr 26. s. 64.
211 Por. I. Mroczkowski, Zło i grzech. Studium teologiczno-moralne, Lublin 2000.
212 M. Severnich, Nowe pytania o winę, „Znaki Czasu” 1992, nr 26, s. 8.
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Deficyt mądrości

Wydaje się, że poza starożytnym mędrcem, który miał powtarzać: „wiem, 
że nic wiem”, ludzie zasadniczo nie narzekają, że brak jest im mądrości. 
Pojawia się zatem ważny problem duchowo-moralny, a także antropologicz-
no-poznawczy, dotyczący znaczenia w życiu mądrości213. Pytamy o to, czym 
jest mądrość? Pytamy o to, jakie ma ona znaczenie w ludzkich motywacjach? 
Pytamy o to, czy mądrość jest tożsama z wiedzą? Bo życie mówi, że wielu 
ludzi ma sporą wiedzę, a życiowo są to ludzie zagubieni. Pytamy o to, czy 
mądrość życiowa jest czymś nabytym, czy też czymś wrodzonym? Gdyby 
była czymś wrodzonym – to nie byłoby potrzebne wychowanie! Pytamy tak-
że o to, czy mądrość życiową osiąga człowiek tylko własnym wysiłkiem, czy 
inni mu w tym pomagają, czy też zdobywa ją przy pomocy światła Bożej 
łaski?

Odpowiedź na to pytanie jest niemal powszechnie znana. Gdy zabraknie 
mądrości prawdziwej – ludzie po prostu głupieją i błądzą. Tak było dawniej – 
i tak samo jest dzisiaj. Chlubimy się tym, że mamy dziś do czynienia z coraz 
doskonalszym poznaniem ludzkim, z coraz większą wiedzą, z bogactwem in-
formacji. Okazuje się jednak, że niekoniecznie wszystkie są prawdziwe i mą-
dre. Paradoksalnie – także w naszych czasach – mamy do czynienia z życiową 
mądrością heroicznych męczenników prawdy. Obok tego mamy do czynienia 
z wielkim błądzeniem ludzi, często stojących na czele władzy, buńczucznie 
zakorzenionej w ideologiach XX i początku XXI wieku. Gdy zabraknie mą-
drości – to wówczas człowiek po prostu „głupieje”. Można to zobrazować 
przykładem prześladowania chrześcijan w sowieckiej Rosji. Po prawie pięć-
dziesięciu latach w sprawozdaniu misjonarzy pracujących na Wschodzie czy-
tamy: „Śmierć Stalina to symbol początku końca straszliwych prześladowań 
Kościoła w Rosji, wstrząsająco opisanych przez Aleksandra Sołżenicyna. 
Niewielu było takich, którzy naprawdę wierzyli w to, że w czterdzieści lat po 
śmierci Józefa Wisarionowicza, w Moskwie odbudowana zostanie cerkiew 
Chrystusa Zbawiciela, zburzona z rozkazu Stalina w 1936 roku”214. Nieco 

213 Por. J. Maritain, Nauka i mądrość, Warszawa – Ząbki 2005.
214 Por. Rozważania na początku wieku, „W Drodze” 2 (2000), s. 41.
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dalej w tym samym sprawozdaniu polskich misjonarzy znajdujemy takie 
świadectwo: „Od przyjazdu do Tambowa w roku 1977 często przychodziłam 
tutaj do tego zakątka na ulicy Krondstadskaja – mówi 86-letnia Margarita 
Stiepanowna Baszaaratian. Nie mogłam zapomnieć o katolickiej świątyni za-
mienionej na fabrykę łożysk i narzędzi, zbezczeszczonej, zrujnowanej. Wiele 
razy w życiu chodziłam przy kościele i modliłam się, aby został odbudowany, 
by przywrócono mu dawne piękno. Także – aby został nam oddany. Chrystus 
spełnia prośby człowieka po Bożemu. Czekałam tyle lat. Jestem najstarszą 
parafianką. Pan Bóg późno usłyszał moją prośbę. Lecz i tak cieszę się, że już 
możemy przychodzić na Mszę św. do naszej świątyni, która z dnia na dzień 
staje się piękniejsza”215. Przykład ten – i liczne, niemal codzienne przykłady 
chrześcijan brutalnie prześladowanych w XXI wieku – ukazują, że mądrość 
prawdziwa jest mocno wpisana w doświadczenie wierności, w doświadczenie 
hartu ducha, w doświadczenie wierności prawdziwym ideałom, w ludzkie po-
święcenie, czyli ostatecznie w heroiczną miłość Boga i bliźniego.

Stawiając problem poszukiwania prawdziwej mądrości w dzisiejszym – 
tak bardzo „przemądrzałym” – świecie, pytamy z jednej strony o źródła mą-
drości prawdziwej, a z drugiej o ludzi prawdziwie mądrych żyjących w dzi-
siejszej kulturze. Przypomnijmy też, że biblijna Księga Przysłów zaczyna 
się od następującego wezwania: „Przysłowia Salomona, syna Dawida, króla 
izraelskiego, [podane po to], by mądrość osiągnąć i karność, pojąć słowa ro-
zumne, zdobyć staranne wychowanie: prawość, rzetelność, uczciwość; pro-
staczkom udzielić rozwagi, a młodym – rozsądku i wiedzy. Mądry, słucha-
jąc, pomnaża swą wiedzę, rozumny nabywa biegłości: jak pojąć przysłowie 
i zdanie, słowa i zagadki mędrców. Podstawą wiedzy jest bojaźń Pańska, lecz 
głupcy odrzucają mądrość i karność” (Prz 1,1-7). Bliskie też stają się nam 
słowa psalmu, że „bojaźń Pańska początkiem mądrości; wspaniała zapłata dla 
tych, co według niej postępują, a sprawiedliwość Jego trwać będzie zawsze” 
(Ps 111,10).

Pytamy w naszych analizach o źródła mądrości ludzkiej. Pytamy o przy-
czyny rozwoju mądrości albo o przyczyny powodujące jej zaniedbanie. 
Pytamy o to, kiedy i w jaki sposób człowiek mądrość nabywa i staje się praw-
dziwie roztropny216. Wiadomo, że dla ukształtowania własnej osobowości, dla 
budowy wewnętrznego człowieczeństwa zasadnicze znaczenie posiada zna-
jomość prawdy. „Stać się rzeczywiście dojrzałym może człowiek tylko na 
prawdzie i w prawdzie. W tym leży głęboki sens wychowania, któremu musi 

215 Por. tamże.
216 Szerzej por. M. Mróz, „Bądźcie roztropni jak węże” (Mt 10,16). Roztropność 

– doświadczenie tego, który poszukuje mądrości, [w:] Mądrość życiowa, red. M. Mróz, 
Toruń 2003, s. 139-173.
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służyć również cały system szkolnictwa od przedszkoli aż do uniwersytetów. 
Wychowanie musi pomagać młodemu człowiekowi w poznawaniu i zrozu-
mieniu świata i siebie samego; ono musi mu pomagać dostrzegać to wszystko, 
dzięki czemu życie i działanie człowieka w świecie uzyskują dopiero swój pe-
łen sens. Dlatego musi ono pomagać mu także w poznaniu Boga. «Człowiek 
nie może żyć, nie znając sensu swojej egzystencji»”217. Co więcej, „mądrość 
daje dystans – mówi Jan Paweł II – ale nie dystans odległości w świecie; ona 
pozwala człowiekowi stanąć ponad rzeczami, bez pogardzania nimi; ona po-
zwała nam patrzeć na świat oczyma – i sercem! – Boga. Ona pozwała nam po-
wiedzieć z Bogiem «tak», również w odniesieniu do naszych granic, również 
w odniesieniu do naszej przeszłości z jej rozczarowaniami, zaniedbaniami 
i grzechami. Ponieważ «wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała 
we wszystkim dla ich dobra» (Rz 8,28). Z pojednawczej siły tej mądrości 
rozkwita następnie dobroć, cierpliwość, zrozumienie i ta wyśmienita ozdoba 
starości: humor”218.

Podchodząc do problematyki mądrości nie można pominąć aktualnych 
uwarunkowań, w jakich żyje współczesny człowiek. W epoce globalizacji 
widać wyraźnie w niemal wszystkich społecznościach szybką transformację 
kulturową. Ludzie mają wiele dylematów etycznych, chociaż w pełni nie zda-
ją sobie z tego sprawy. „To wszystko wywiera głęboki wpływ na świadomość 
moralną wielu osób i grup społecznych do tego stopnia, że dąży się do roz-
winięcia kultury osadzonej na relatywizmie, tolerancji i otwarciu na nowości, 
nie zawsze wystarczająco osadzonym na fundamentach filozoficznych i teo-
logicznych. Również dla wielu chrześcijan katolików ta kultura tolerancji, 
wywołuje jako przeciwstawienie wzrastającą nieufność, wprost wyraźny brak 
tolerancji wobec pewnych aspektów nauczania moralnego Kościoła rzetelnie 
zakorzenionych w Piśmie Świętym”219.

Mądrość nie wyklucza poszukiwań. Nie gwarantuje też braku błądzenia 
i łatwości pokonywania trudności. Wręcz jest sztuką właściwego rozwiązy-
wania ludzkich trudności i dylematów sumienia. Trudności w rozumieniu 
i prawidłowym przeżywaniu relacji sumienie – mądrość mają często wspólne 
źródło i rodzą się z kilku potencjalnych błędów. W sposób najprostszy można 
je wyliczyć następująco:

217 Jan Paweł II, Chrystus towarzyszy człowiekowi w dojrzewaniu w człowieczeń-
stwie. Homilia w czasie Mszy Świętej dla młodzieży w Monachium (19 listopada 1980), 
[w:] tenże, Nauczanie papieskie, t. 3, cz. 2, Poznań – Warszawa 1986, s. 689-693.

218 Jan Paweł II, W doświadczeniach starości łączcie się z Chrystusem na Krzyżu. 
Spotkanie z ludźmi starymi katedrze w Monachium (19 listopada 1980), [w:] Jan Paweł II, 
Nauczanie papieskie, t. 3, cz. 2, dz. cyt., s. 699-703. 

219 Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność, Kielce 2009, nr 2.



110

Rozdział II. Wartość ludzkich relacji

•	 Błędy w teorii poznania. Wyeliminowanie przedmiotu na rzecz absolu-
tyzacji podmiotu, stwarzającego treść swego aktu.

•	 Błędy w metafizyce aktu (czynu). Przyjęcie dualizmu rozbijającego 
czyn i oddzielającego stronę przedmiotową od podmiotowej.

•	 Błędy w metafizyce wspólnoty. Tu także zachodzi dualistyczne prze-
ciwstawienie jednostki i „społeczeństwa”, co pociąga za sobą niepo-
konaną dialektykę jednostki i kolektywu. Jest to powrót do zmodyfi-
kowanej koncepcji „zbiorowego rozumu”, dobrze znanej w średnio-
wiecznej filozofii arabskiej.

•	 Błędy w rozumieniu istoty religii (relacji człowieka do Boga). 
Antagonistyczno-dialektyczne pojmowanie relacji Bóg – człowiek lub 
monizm ateistyczny eliminujący Boga z horyzontu ludzkiej wolności220.

Z teologicznego punktu widzenia istotę poszukiwań mądrości widzimy 
we właściwym rozpoznawaniu tajemnicy Chrystusa. Dobrze wyraża to tekst 
z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian: „Przyszedłszy do was, 
bracia, nie przybyłem, by błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadec-
two Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego wię-
cej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami 
w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie 
nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były 
ukazywaniem ducha i mocy, aby się wiara wasza opierała nie na mądrości 
ludzkiej, lecz na mocy Bożej” (1 Kor 2,1-5)221. Słowa te dobrze korespondują 
z błagalną modlitwą psalmodyczną: „Jakże miłuję Prawo Twoje: przez cały 
dzień nad nim rozmyślam. Przez Twoje przykazanie stałem się mądrzejszy 
od wrogów, bo jest ono moim na wieki. Jestem roztropniejszy od wszyst-
kich, którzy mnie uczą, bo rozmyślam o Twoich napomnieniach. Jestem roz-
ważniejszy od starców, bo zachowuję Twoje postanowienia. Powstrzymuję 
nogi od każdej złej ścieżki, aby słów Twoich przestrzegać. Nie odstępuję od 
Twoich wyroków, albowiem Ty mnie pouczasz” (Ps 24,1-6).

Pilna potrzeba zdrowego rozsądku

O potrzebie posiadania zdrowego rozsądku doskonale wiedzieli nie 
tylko ludzie Biblii, ale i starożytni Grecy i Rzymianie. Zdrowy rozsądek  
(gr. noús, koiné doksa; łac. sensus communis, opinio communis) – to dyspo-

220 J. Bajda, Autonomia sumienia a autorytet religijny, [w:] Człowiek sumienia, cz. 3, 
red. J. Guzowski, Olsztyn 1997, s. 109-123. Por. A. Laun, Sumienie contra Magisterium?, 
„Ethos” 15-16 (1991), s. 223-225.

221 S. Napierała, Znaki nadziei na zwycięstwo dobra nad złem, http://www.radiomary-
ja.pl/multimedia/znaki-nadziei-na-zwyciestwo dobra nad złem, dostęp z dn. 15.12.2015.
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zycja poznawcza pozwalająca ująć rzeczywistość w jej najbardziej podstawo-
wych aspektach, ujawniająca się w obrębie spontanicznego, przednaukowego 
poznania, umożliwiająca człowiekowi normalny rozwój w dziedzinie pozna-
nia, postępowania oraz wytwarzania. Zagadnienie zdrowego rozsądku ujmo-
wano w sposób opisowy oraz filozoficzno-krytyczny. Opisowo problematykę 
zdrowego rozsądku podejmowali starożytni autorzy traktatów z zakresu reto-
ryki i etyki (np. Cyceron, Seneka, Plutarch). Dla Cycerona zdrowy rozsądek 
był powszechnym sposobem odczuwania, nastrojem tłumu, z którym mówca 
powinien się liczyć, jeśli chce być słuchany; lecz był to również zbiór samo-
rzutnych sądów, właściwych z natury wszystkim ludziom – sądów pozwala-
jących im odróżniać dobro od zła. Sądy te zawdzięczają swą prawdziwość 
temu, że są akceptowane przez całą ludzkość222.

Filozoficzne rozważania nad poznaniem zdroworozsądkowym sięgają 
czasów Arystotelesa i skupiają się na rezultatach uzyskanej wiedzy223. Stoicy 
w ramach swojej logiki mówili o powszechnych pojęciach (koinái énnoiai) lub 
(za epikurejczykami) o wrodzonych przedpojęciach. Powstają one bądź spon-
tanicznie i bezpośrednio jako rezultat percepcji zmysłowej, bądź za pośred-
nictwem prostych aktów mentalnych. Za takie „przed-pojęcie” etyczne pra-
wie powszechnie uważa się w kulturze greckiej i rzymskiej właśnie „zdrowy 
rozsądek”. Pojęcie to charakteryzuje się oczywistością, posiadaną wewnętrz-
ną treścią i decyduje o zdrowej sile każdego rozumowania. Przypomnijmy, że 
Euklides „wspólne pojęcia” utożsamia z aksjomatami w arystotelesowskim 
sensie, pojmując je jako absolutnie pewne zasady nauki. Innymi słowy mó-
wiąc – „zasady zdroworozsądkowe” są to sądy ujmujące relacje logiczne na 
podobieństwo relacji między pojęciami przedmiotów geometrycznych. Nieco 
później, ale silnie pod wpływem myśli greckiej i rzymskiej, Boecjusz wią-
że communes animi conceptiones zarówno z aksjomatami dowodowymi, jak 
również z jedynie prawdopodobnymi zasadami dialektyki224.

Scholastycy, nawiązując do Arystotelesa, problematykę wiedzy zdrowo-
rozsądkowej związali z veritates per se notae: „owe sądy są znanymi same 
w sobie; poznajemy je natychmiast, skoro tylko pojmiemy sens tworzących 
je terminów; takimi są właśnie, według słów filozofa, pierwsze zasady do-
wodzenia, albowiem kiedy tylko pojmie się, co to całość, a co część, zaraz 
poznaje, że każda całość jest większa od swojej części”225. Uzyskane w ten 

222 W. Daszkiewicz, Zdrowy rozsądek, http://www.ptta.pl/pef/pdf/z/zdrowy_
rozsadek.pdf, dostęp z dn. 15.12.2015.

223 Arystoteles, Metafizyka, tł. M.A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, t. 1-2, Lublin 1996, 
996 b 27-31.

224 Zob. J. Herbut, Wiedza zdroworozsądkowa, Lublin 2000, s. 96.
225 Św. Tomasz z Akwinu, STh. I, q. 2, a. 1.
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sposób prawdy nie są funkcją „zmysłu wspólnego” (sensus communis), lecz 
zdrowego intelektu poszczególnych ludzi. Zmysł wspólny, łącząc w przed-
miotową postać różnorodne dane zmysłów zewnętrznych i dostrzegając ich 
aktywność, jedynie dostarcza materiału intelektowi, intelekt natomiast w swej 
pierwotnej, zdroworozsądkowej funkcji stwierdza istnienie swego przedmio-
tu właściwego, odczytuje relacje wewnątrzbytowe i międzybytowe oraz wy-
daje sądy226.

W nowożytnym dyskursie filozoficznym problematykę poznania przenie-
siono na płaszczyznę podmiotową. Poznanie zdroworozsądkowe, które w swej 
istocie ma charakter spontaniczny, stało się irracjonalne, nabrało pejoratywnego 
znaczenia. Rozpatrywane samo w sobie nie miało żadnej wartości dla myśle-
nia filozoficznego, stąd rozpowszechniło się przekonanie, że szkodzi rzetelnej 
refleksji nad światem. W uprawianiu „naukowej” filozofii programowo wyma-
gano odcięcia od tego typu poznania, a refleksję filozoficzną rozpoczynano od 
poznania „krytycznego”. Kartezjusz, ustanawiając przedmiotem ludzkiego po-
znania idee jasne i wyraźne, zapoczątkował tendencję pomijania zasad zdrowe-
go rozsądku w wyniku czego doszedł do wielu wniosków sprzecznych zarówno 
ze zdrowym rozsądkiem, jak i naukami ścisłymi227.

Niemal wszyscy myśliciele zajmujący się mądrością życiową potwier-
dzają opinię, że brak myślenia zdroworozsądkowego nie usprawiedliwia „by-
cia poza dobrem i złem”. Tymczasem w kulturze ostatnich dziesięcioleci jest 
szeroko rozpowszechniony nietzscheański fatalny mit, jakoby człowiek był 
zdolny do „życia poza dobrem i złem”228. Powołując się na prawo do wolno-
ści sumienia, będące bez wątpienia jednym z podstawowych praw człowieka, 
wielu ludzi naszych czasów posuwa się dużo dalej niż tylko do usprawiedli-
wienia jednostkowej kontestacji moralności chrześcijańskiej, dokonywanej 
w imię tejże wolności. Ludzie ci często zajmują ateistyczne stanowisko za-
sadniczej teoretycznej i praktycznej niezgody z integralną prawdą o człowie-
ku229. Prawda nie zniewala, ale zawsze „wyzwala”. Wyzwala także wówczas, 
gdy służy do rozstrzygania rozlicznych ludzkich wątpliwości. Oznacza to, że 
prawda jest zawsze z człowiekiem i dla dobra człowieka230. Nigdy nie może 
być prawdą przeciwko człowiekowi.

226 Tamże.
227 W. Daszkiewicz, Zdrowy rozsądek, dz. cyt.
228 Por. J. Seifert, Sumienie – poznanie – prawda, dz. cyt., s. 38-48.
229 Tamże, s. 38-39.
230 Por. tamże.
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Czy warto być człowiekiem prawym?

Nie wszyscy współcześni odpowiedzą pozytywnie na postawione w tytu-
le tego punktu pytanie231. Prawość charakteru, uczciwość, bogobojność i do-
broć serca – to, co w języku biblijnym nazywamy sprawiedliwością – doraź-
nie często przegrywają z nieuczciwością, złem i przemocą232. Wystarczy przy-
glądnąć się codziennemu życiu w sferze stosunków międzyludzkich, w dzie-
dzinie prawa, na płaszczyźnie ekonomicznej, w szkolnictwie itp. Ludzie 
prostolinijni, pokorni, pracowici, religijni, często przegrywają na przykład 
z nieuczciwą konkurencją, z modami społecznymi, z klikami czy z mafią233. 
Niemalże obronnym odruchem, a na pewno moralnym problemem, jest w tej 
sytuacji pytanie: czy warto być człowiekiem prawym i sprawiedliwym, skoro 
żyjąc bogobojnie, postępując uczciwie spotyka mnie zło, krzywda? Dlaczego 
tryumfują ludzie źli i przewrotni, zaś dobrych Bóg doświadcza?

Owszem, znamy na to odpowiedź zawartą w Ewangelii Jezusa Chrystusa. 
Ubogich, cichych, pokornych, czystych, prześladowanych wynosi On do 
godności błogosławionych, obiecując im przede wszystkim nagrodę w nie-
bie (por. Mt 5,3-12). Bogaci, syci, krzywdzący, w ogóle ludzie źli i bez mi-
łości słyszą z ust Chrystusa groźne „biada” oraz zapowiedź surowego sądu 
i kary (por. Łk 6,24-26)234. Ale nawet w świetle Chrystusowej nauki i wia-
ry w Bożą sprawiedliwość nie jest łatwo pogodzić się z osobistą krzywdą 
poniesioną z rąk nieprawych ludzi. Czyż wówczas nie szukamy najchętniej 
ukojenia w modlitwie? Trafiają nam do serca zwłaszcza natchnione słowa 
Pisma. Tekstami, które jednocześnie są piękną modlitwą i Bożym słowem 
odpowiadającym na trudne pytania oraz na ludzkie nadzieje i oczekiwania, są 
psalmy. Spośród nich zaś psalmem, który najlepiej zdaje się wprowadzać nas 
w tytułowy problem, jest Psalm 73, powstały w kręgach izraelskich natchnio-
nych mędrców.

Mądrość życiowa jest w przekazach biblijnych ściśle związana z wier-
nością: z wiernością Bogu, wiernością prawu moralnemu, z wiernością in-
nym ludziom i z wiernością ideałom w historii235. Przypomnijmy, że prawy 
Izraelita pamiętał o słowach Pisma, w których Bóg obiecał swoje błogosła-
wieństwo dla przestrzegających Jego nakazów. Nie zapomniał też o karze 

231 E. Chmura, Czy warto dzisiaj być człowiekiem prawym? Biblijno-pastoralna reflek-
sja na kanwie Psalmu 73, [w:] U źródeł mądrości, red. S. Haręzga, Rzeszów 1997, s. 77-90.

232 Szerzej por. komentarz do tego zagadnienia: J. Nagórny, Wychowanie do odpo-
wiedzialności, [w:] Wychowanie do wartości, red. K. Jeżyna, Lublin 2012, s. 233 269.

233 E. Chmura, Czy warto dzisiaj być człowiekiem prawym? dz. cyt., s. 77.
234 Tamże, s. 77.
235 B. Hondings, Wierność człowieka Bogu, „Communio” 4 (2007), s. 38-50.
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grożącej za odstępstwa od przepisów Prawa (por. Pwt 4,40; 7,9-10; 30,15-20). 
Wierność Przymierzu zawartemu na Synaju była podstawą Bożego działania 
i oczekiwania ze strony ludu wybranego. Mieściło się to, ujmując najpro-
ściej, w następującej formule etycznej: będziesz wierny Bożym wymaganiom 
płynącym z Przymierza – spotka cię dobro, błogosławieństwo od Pana. Jeśli 
nie będziesz wierny – licz się z Bożym doświadczeniem, a nawet karą236. 
W bliskiej łączności z powyższą zasadą pozostaje na kartach Pisma Świętego 
Starego Testamentu zasada odpłaty rozumiana jako nagradzająca i karząca 
odpowiedź Boga za dobre i złe czyny ludzkie.

Analizując za E. Chmurą tekst Psalmu 73, widzimy, iż nie jest najważ-
niejsze, czy bohatera tego psalmu określamy mianem człowieka prawego, czy 
nazwiemy go sprawiedliwym, czy uczciwym. Wszystkie te bowiem przymio-
ty mieszczą się w hebrajskim terminie jasar, określającym bohatera naszego 
utworu. Czasownik jasar oznacza „być prostym” i „postępować sprawiedli-
wie”. Słowo to użyte przymiotnikowo, jak w drugim stychu wiersza 1, wskazu-
je na prostotę i szczerość człowieka oraz rzetelność i prawość jako cechę cha-
rakteru (por. Ez 1,23; Mi 7,2). Aby jeszcze bliżej scharakteryzować tych ludzi, 
autor nazywa ich „tymi, co mają czyste serce” (w. 1b) i „na znak niewinności 
obmywają swe ręce” (w. 13). Ci natomiast, których życie i postępowanie napa-
wa go lękiem i stanowi problem, nazwani są hol’lim (niegodziwi, głupi) oraz 
reśaim – grzesznicy (w. 3). Ich charakter i sposób bycia nacechowane są pychą, 
przemocą, nieprawością, złymi myślami, szyderstwem (w. 6-8). Szydzą sobie 
z ludzi, nieustannie się bogacąc (w. 12). Posuwając się do tego nawet, iż wątpią 
jakoby Bóg widział ich złe postępowanie (w. 11). I oto ów prawy człowiek nie 
może pogodzić się z faktem, że ludziom takim powodzi się zupełnie dobrze237.

Ostatecznie autor natchniony doprowadza nas do wniosku, że cokolwiek 
by się wydarzyło, to jednak istnieje nagroda dla sprawiedliwego i kara dla 
niegodziwych. Bez wiedzy o przyszłym życiu, a w nim nagrody i kary wiecz-
nej, niemożliwym byłoby dla autora Psalmu 73 (i nie tylko dla niego) podanie 
całkowitej i wyczerpującej odpowiedzi na problem powodzenia grzeszników 
i cierpienia człowieka sprawiedliwego, prawego. Człowiek sprawiedliwy tak 
ciężko i boleśnie przeżywa pomyślność ludzi nieprawych, jeżeli zna tylko 
jedno życie doczesne. W mądrości i wierności psalmista zdaje sobie sprawę 
z istnienia odpowiedzialności wiecznej238. I tak pozostaje z wierzącymi do 
dziś. Ich wierność (zresztą wieloraka) też poddawana jest próbie. Czas próby 

236 Tamże, s. 39.
237 E. Chmura, Czy warto dzisiaj być człowiekiem prawym? dz. cyt., s. 78-82.
238 G. Witaszek, Cierpienia Hioba – mądrość „nieortodoksyjna” [w:] U źródeł mą-

drości, red. S. Haręzga, Rzeszów 1997, s. 335-348.
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życiowej – staje się również czasem doskonalenia osobistego oraz poszerza-
nia obszarów życiowej mądrości.

Można byłoby przytaczać dalsze przykłady, ale nie o ich ilość chodzi, 
lecz o istnienie tego rodzaju trudnych problemów. Wypada raczej odwołać się 
do nadziei, jaką Chrystus wlał w serca wszystkich swoich uczniów cichych, 
ubogich, prześladowanych, czystego serca, szukających pokoju, miłosiernych, 
prześladowanych, zmagających się o sprawiedliwość, ukazując im perspekty-
wę nagrody przewyższającej wszelkie oczekiwania. Autora Psalmu 73 otaczały 
jeszcze mroki niepełnej wiedzy o życiu z Bogiem po śmierci. Ale szukał z Nim 
przyjaźni, modlił się i ufał. Nie żałował swej prawości w obliczu triumfującego 
zła. Z ewangelicznej jednak perspektywy widać wyraźnie odpłatę, jaką Bóg 
zgotował tym, którzy Go miłują. Warto więc być człowiekiem prawym, uczci-
wym, choćby przyszło cierpieć. Ludzie nieprawi nie mają przyszłości.

Mądrość wobec wyzwań temporalizmu i sytuacjonizmu

Temporalizm (od łac. tempus – czas) jest to kierunek myślenia i dzia-
łania, jakby wszystko było poddane temu, co jest czymś przechodnim. I to 
przechodnim szybko. Owa przechodniość objawia się w zwracaniu uwagi na 
to, co jest obecne „tu i teraz”, jakby w oderwaniu od przyczyn z przeszłości 
i dalekosiężnych skutków przyszłościowych. Mówi na ten temat skrótowo 
adhortacja apostolska papieża Franciszka Evangelii gaudium: „W dominują-
cej kulturze pierwsze miejsce zajmuje to, co zewnętrzne, natychmiastowe, 
widoczne, szybkie, powierzchowne i prowizoryczne. To, co realne, ustępu-
je miejsca temu, co pozorne. W wielu krajach globalizacja doprowadziła do 
przyspieszonego niszczenia korzeni kulturowych wraz z inwazją wpływów 
należących do innych kultur, rozwiniętych gospodarczo, ale etycznie osłabio-
nych […]. Pojawiają się nowe formy zachowania jako rezultat nadmiernego 
wpływu środków masowego przekazu. […] W rezultacie negatywne aspekty 
mediów i przemysłu rozrywkowego zagrażają tradycyjnym wartościom”239.

Temporalizm jest zawsze jakąś odmianą moralnego sytuacjonizmu. 
Sytuacjonizm zaś jest czymś niezmiernie złożonym. Jest to prąd umysłowy 
ściśle związany z kulturą propagującą wartości „płynne”, „zmienne”, przede 
wszystkim dające natychmiastową korzyść lub przyjemność. Nie jest ważne 
w ocenie działającego, że te działania mogą być nawet ze sobą sprzeczne 
albo że w najbliższym nawet czasie ujawnią się ich złe i długotrwałe skutki. 
Etyka sytuacyjna – temporalistyczna – ogniskuje w sobie szereg postulatów 
kierowanych przede wszystkim pod adresem katolickiej nauki moralnej i ka-

239 EG 62.
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tolickiego stylu życia. Co więcej – na gruncie laickim, zwłaszcza medialnym, 
dosyć zaczepnie, rości sobie prawo do nowoczesnego i najwłaściwszego roz-
wiązania współczesnych problemów moralnych240. Dlatego w kulturze takiej 
lansuje się opinie, jakoby liczyło się w życiu tylko to, co jest „natychmiasto-
we” i inspirowane „duchem czasu”.

Nie jest tajemnicą, że dzisiejszy sytuacjonizm jest nieodłącznie związany 
z postmodernistyczną antropologią i jego „płynną” etyką241. Od mniej więcej 
stu pięćdziesięciu lat zarówno prekursorzy, jak i liczni propagatorzy etyk sy-
tuacyjnych niemal wszystko zdają się sprowadzać do „subiektywnych” decy-
zji samych ludzi. Poniekąd zwalniają ludzi od uświadamiania sobie poczucia 
pełnej odpowiedzialności za podejmowane osobiste wybory sumienia i po-
pełniane czyny. Stąd etyka sytuacyjna i związane z nią działania ostrze swego 
ataku kierują przeciw moralności integralnej242. Sytuacjonizm etyczny zrodził 
się z wielkiej – trwającej ponad sto lat – dyskusji nad obowiązywalnością 
powszechnych norm moralnych. Ostatecznie – nieco bardziej wyklarowana 
etyka sytuacyjna, postulując etyczny koniunkturalizm:

•	 odwraca się od racjonalnej etyki normatywnej, która szeroko mówi 
o potrzebie normatywności uniwersalnej;

•	 gubi prawdziwą troskę o niepowtarzalność i wyłączność ludzkiej jed-
nostki i jej życiowych sytuacji;

•	 zubaża sferę moralną, pozbawia ją dynamiczności, oddalając ją od rze-
czywistości.

Ostatecznie w temporalizmie chodzi o to, że postmodernistyczny i zglo-
balizowany indywidualizm sprzyja stylowi życia osłabiającego wzrost i sta-
bilność więzi między osobami i deformuje więzi rodzinne i wychowawcze243. 
Skutki działań temporalistycznych, w oderwaniu od trwałej racjonalności 
i odpowiedzialności zachowań, są przerażające. Mówi o nich między innymi 
Evangelii gaudium tak: „Ludzkość przeżywa w tym momencie historyczny 
przełom, który możemy dostrzec w postępie dokonującym się na różnych po-
lach. Trzeba pochwalić sukcesy przyczyniające się do poprawy warunków 
życia, na przykład w zakresie zdrowia, edukacji i komunikacji. Nie możemy 

240 I. Kant, Grudlegung zur Metaphysik der Sitten, Leipzig 1838; E. Kant, Krytyka 
praktycznego rozumu (przekład, wstęp, przypisy B. Bornstein), Warszawa 1911; por.  
K. Wojtyła, Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach syste-
mu Maksa Schellera, Lublin 1959.

241 B. Baran, Postmodernizm i końce wieku, Kraków 2003, s. 12; M. Dąbrowski, 
Postmodernizm: myśl i tekst, Kraków 2000, s. 21-42.

242 J. Nagórny, Wezwani do odpowiedzialności, dz. cyt., s. 217-232; H. de Lubac, 
Ateizm i sens człowieka, Paryż 1969, s. 12n; J.S. Zatwardnicki, Ateizm urojony, Kraków 
2014, s. 20-23.

243 EG 67.
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jednak zapominać, że większość mężczyzn i kobiet w naszych czasach żyje 
codziennie w niedostatku, rodzącym fatalne konsekwencje. Powiększają się 
niektóre patologie. Lęk i rozpacz opanowują serce wielu osób, nawet w tak 
zwanych krajach bogatych. Często gaśnie radość życia, wzrasta brak sza-
cunku i przemoc, nierówność społeczna staje się coraz bardziej oczywista. 
Trzeba walczyć, aby żyć i to często żyć bez dostatecznego poszanowania swej 
godności. Ta epokowa zmiana została spowodowana olbrzymimi skokami, 
które co do jakości, ilości, szybkości i nagromadzenia dokonują się w postę-
pie nauki, w innowacjach technologicznych oraz w ich szybkim zastosowaniu 
w przyrodzie i w życiu. Żyjemy w epoce wiedzy i informacji, które stanowią 
źródło nowych form władzy bardzo często anonimowej”244. W tym wszyst-
kim nie widać już troski o podstawowe działania mądrościowe.

Mądrość wobec wyzwań sekularyzacji

Etyka sytuacyjna jest najściślej powiązana z procesami sekularyzacji 
ateistycznej245. Sekularyzacja jest wyraźnym zanegowaniem tradycji chrze-
ścijańskiej i chrześcijańskiej mądrości życiowej. Jest rzeczą godną uwagi, iż 
sekularyzacja przebiegała szczególnie szybko w krajach pozostających pod 
wpływem protestanckiej wizji świata. Można powiedzieć, że poniekąd cała 
ta tradycja złożyła się na tę orientację ku doczesności. „Przez wiarę w Boga 
czasu i historii pozwoliła ona ludziom na zdetronizowanie nieznanego i ka-
pryśnego bożka przyrody i tym samym na dojście do «pełnoletności», by użyć 
określenia Bonhoeffera. Zdumiewający postęp w pokonywaniu przestrzeni 
i zdobycie dodatkowych środków komunikacji – tak w kwestii podróży jak 
i szerzenia informacji – zamieniły świat w planetarną wioskę. Bardziej niż 
kiedykolwiek w historii jesteśmy jedni drugich członkami. Jako sąsiedzi na 
tej planecie dzielimy wspólny los. Smutny los”246. Dlatego nie dziwi dziś fakt, 
iż ludzie nabrali przekonania, iż są samowystarczalni. Ich ziemska mądrość 
zamyka się niemal w kulcie samowystarczalności. Ludzie tacy mówią, że są 
w stanie planować przyszłość i mobilizować środki konieczne do realiza-
cji własnych materialnych zamierzeń. Zapominają jednak o tym, że to jest 
możliwe tylko do pewnego czasu. „Jako chrześcijanie znamy jednak dobrze 
i odwrotną stronę medalu. Zdajemy sobie sprawę z zaistnienia nowych bo-
gów, których ludzie wymyślili i wywyższyli, aby im oddawać cześć: kult dóbr 
materialnych, pragnienie posiadania i konsumowania coraz więcej, stawianie 

244 EG 52.
245 Ph. Potter, Ewangelizacja świata współczesnego, „Znak” 27 (1973), nr 4 (250-251), 

s. 440-451.
246 Tamże, s. 446.
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szansy zysku przed szerokością horyzontów, nadużywanie władzy dla wojny 
i zniszczenia. Planeta – nasza osada – jest wciąż widownią podziałów i anta-
gonizmów najbardziej przewrotnych, gwałtownych i zabójczych w historii; 
chciwa eksploatacja zasobów naturalnych, zniszczenie środowiska zagraża 
samemu przetrwaniu rodzaju ludzkiego. O wszystkie te fakty można obwinić 
ludzi i we wszystkich naszych społeczeństwach ponosimy za nie nieuniknio-
ną odpowiedzialność”247.

I co więcej – wiara katolicka wielu narodów staje dziś wobec wyzwa-
nia, jakim jest rozprzestrzenianie się nowych ruchów religijnych, pewnych 
skłaniających się do fundamentalizmu oraz innych, które wydają się propo-
nować duchowość bez Boga. Jest to z jednej strony wynikiem ludzkiej reak-
cji na społeczeństwo materialistyczne, konsumistyczne i indywidualistyczne, 
a z drugiej – wykorzystania biedy ludności żyjącej na peryferiach i w rejo-
nach ubogich, starającej się przeżyć pośród wielkiego cierpienia i szukającej 
natychmiastowych rozwiązań dla swych potrzeb248. Nie jest to sprawa cał-
kiem nowa. Już bowiem Evangelii nuntiandi tak ukazuje ten temat: „Widzimy 
[…] postępujące zwiększanie się ilości niewierzących w dzisiejszym świecie. 
Synod usiłował opisać ten świat: ileż pod tą ogólną nazwą prądów umysło-
wych, ile wartości prawdziwych i fikcyjnych, ile ukrytych dążeń albo zarod-
ków zniszczenia, starych opinii, które zanikają i opinii nowych, które się na-
rzucają umysłom! Z duchowego punktu widzenia współczesny świat zdaje 
się być wstrząsany «dramatem ateistycznego humanizmu», jak wyraził się 
jeden ze współczesnych pisarzy. Trzeba zauważyć, że niejako w centrum na-
szego dzisiejszego świata tkwi coś, co jest jakby szczególną jego cechą, mia-
nowicie «sekularyzm». Nie mówimy o «sekularyzacji», która jest słusznym 
i prawowitym, nieobcym wierze i religii usiłowaniem odkrycia w stworzeniu, 
w każdej rzeczy i w każdym zdarzeniu praw wszechświata, którymi one się 
rządzą «autonomicznie»; byle tylko umysł bazował na wewnętrznym przeko-
naniu, że te prawa nałożył im Stwórca. W tym znaczeniu ostatni Sobór po-
twierdził uprawnioną «autonomię» kultury ludzkiej, a zwłaszcza nauki. My 
zaś mamy tu na myśli rzeczywisty sekularyzm, czyli taką koncepcję świata, 
według której całkowicie tłumaczy się on sam, bez potrzeby uciekania się 
do Boga, który staje się zbyteczny, a nawet przeszkadza. Tego więc rodzaju 
«sekularyzm», usiłuje podkreślić potęgę poznawczą człowieka, doprowadza 
do pomijania Boga, a także do Jego zaprzeczenia. Stąd wypływają nowe ro-
dzaje ateizmu, mianowicie ateizm «antropocentryczny», nie tyle abstrakcyjny 
i metafizyczny, co pragmatyczny, programowy a wojujący. W łączności z tym 
«sekularyzmem» ateistycznym propaguje się co dzień, w przeróżnych posta-

247 Tamże, s. 446-447.
248 EG 63.
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ciach cywilizację konsumpcyjną, tj. «hedonizm» podniesiony do rangi naj-
wyższego dobra, wolę władzy i panowania, oraz dyskryminacje wszelkiego 
typu. Wszystko to stanowi nieludzkie tendencje tego humanizmu”249. Oprócz 
tego w dzisiejszej kulturze widzimy inny znak czasu. Zamiast kształtowania 
postaw mądrości i roztropności życiowej, mamy do czynienia z motywacjami 
cynicznymi, wyobcowującymi, inspirującymi rozpacz i akty przemocy, które 
się z niej wywodzą. Mimo tego jednak widzimy, że miliony osób szukają 
środków, które uczyniłyby życie bardziej ludzkim.

* * *

Kończąc, warto zauważyć, że bardzo często w zachowaniach ludzi domi-
nuje – zamiast myślenia zdroworozsądkowego i mądrościowego – „motywa-
cja widzimisię”. Z krytycznego punktu widzenia trzeba powiedzieć z mocą, 
że wolność oderwana od prawdy, oderwana od myślenia zdroworozsądkowe-
go, staje się wręcz „siłą nie-ludzką”. W kulturze sytuacjonizmu moralnego 
niewiele mówi się o potrzebie kształtowania roztropności i odpowiedzialno-
ści. Mówi się za to szeroko o wolności. Jej absolutyzowanie jest znamiennym 
rysem współczesnej cywilizacji. W niej to wszystko jest dozwolone, o ile 
tylko stanowi efekt wolnego wyboru człowieka. Istniejący stan rzeczy, wy-
rażający hedonistyczny permisywizm, widoczny jest w niektórych nurtach 
myśli współczesnej, a w sposób szczególny swoje źródło teoretyczne posia-
da w postmodernistycznej filozofii moralności. Głosi ona uprawomocnienie 
wszelkich zasad na podstawie uznania zdolności i prawa każdego człowieka 
do indywidualnego określania dobra. Współczesny postulat autonomii wol-
ności skłania więc do głębszego przemyślenia roli rozumu i prawdy w kształ-
towaniu wolności, poprzez którą człowiek zwraca się prawie wyłącznie ku 
samemu sobie, rzadziej ku innym, ale mocno do świata rzeczy przyjem-
nych250. Mając to na myśli, warto przypomnieć, że u podstaw wszystkich, 
skrajnie autonomicznych, propagacji „życia nieroztropnego” znajduje się za-
sada „wolności przeciw naturze”251. Wiemy, że z personalistycznego punktu 
widzenia, racjonalność i wolność znajdują się w samym centrum ludzkiego 
bytu. Są jego „sercem” i podstawą rozwoju wartości. Rozumność i wolność 
są także źródłem dynamizmu, aktywności człowieka, jego samostanowienia, 

249 Paweł VI, Adhortacja apostolska „Evangelii nuntiandi” Watykan 1975, nr 55.
250 P. Kupiec, Problem odpowiedzialności w kontekście współczesnego sporu wokół 

moralności autonomicznej, Kraków 2005, s. 71n.
251 T. Styczeń, Osoba ludzka: wolność przeciw naturze?, „Ethos” 15-16 (1991), s. 15-

24. Por. także S. Morawski, W mrokach postmodernizmu, [w:] Dokąd zmierza współczesna 
humanistyka?, Warszawa 1994, s. 35; Z. Sareło, Postmodernistyczny styl myślenia i życia, 
[w:] Postmodernizm. Wyzwanie dla chrześcijaństwa, red. Z. Sareło, Poznań 1995, s. 14n.
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samopanowania i samoposiadania, dlatego też decydują o aksjologicznym 
ukierunkowaniu. Rozumność i wolność dają człowiekowi realną możliwość 
autoformacji duchowej bądź też autodestrukcji. Wszystko to zależy od tego, 
jak wartość wolności jest rozumiana. W personalizmie wolność ludzka nie 
może być oderwana od racjonalności, w tym także od myślenia zdroworoz-
sądkowego. Nie może też być oderwana od odpowiedzialności252. Dlatego 
wychowanie we wszystkich jego aspektach musi nieustannie poszukiwać ra-
cjonalnych odpowiedzi na pytania, jak żyć odpowiedzialnie w nieodpowie-
dzialnym świecie.

252 Szerzej por. A. Drożdż, Fundamentalne przestrzenie odpowiedzialności ludzkiej, 
[w:] Jak żyć odpowiedzialnie w nieodpowiedzialnym świecie?, red. A. Wuwer, Katowice 
– Piekary Śląskie 2007, s. 68-81.



121

4. Osoba i kultura –  
odkrywanie personalnego wymiaru ludzkiej kultury

Genus humanum arte et ratione vivit

Osobowe życie człowieka − zarówno indywidualne, jak i wspólnotowe, 
prywatne, jak i publiczne − stanowi właśnie „świat kultury” w najbardziej 
elementarnym sensie tego pojęcia253. Wszystko bowiem to, co jest przejawem 
duchowości ludzkiej i ludzkiej racjonalnej praxis, wszystko to, co nosi w so-
bie − pośrednio czy bezpośrednio − ślad ludzkiej racjonalności, wszystko to 
stanowi wymiar kultury, jest tak czy inaczej „kulturowe”. Najbardziej podsta-
wową przeto racją, dla której jakiś czyn człowieka bądź też jego skutek lub 
skutki mamy prawo zaliczyć do przestrzeni dzieł lub procesów kultury, są ich 
związki z racjonalną podmiotowością osoby ludzkiej i z osobowym wymia-
rem komunikacji – tylko w kontekście osoby ludzkiej i z takiej perspektywy 
kultura może być ujęta w sposób integralny254. Normę personalistyczną, która 
stanowi podstawę wartościowania etycznego wszelkiego działania człowie-
ka, możemy również zastosować jako kryterium wartościujące owoc tego 
działania, a więc przestrzeń kultury. Może stanowić ona także, w szerszym 
rozumieniu, metodologiczne kryterium porządkujące rzeczywistość kultury 
i jej opis. Kultura jawi się w takiej perspektywie jako przestrzeń zobiekty-
wizowanej twórczości i komunikacji osoby ludzkiej. Manifestuje ona aksjo-
logiczny charakter ze względu na swój organiczny związek z podmiotowym 
twórcą: osobą i wspólnotą.

Poszukując najgłębszych podstaw personalistycznej koncepcji kultury, 
a w jej ramach personalistycznego fundamentu komunikacji medialnej i jej 
etycznego wartościowania, warto przypomnieć podstawową prawdę, iż ge-
nus humanum arte et ratione vivit255. Jest to prawda, która pokazuje ścisły 

253 Zob. K. Wojtyła, Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką „praxis”, 
„Roczniki Filozoficzne” 27 (1979), nr 1, s. 9-20.

254 Różne są określenia kultury oraz typologie kultury. Szerzej zob. m.in.: A. Rodziński, 
Pojęcie i typy kultury, A. Rodziński, Osoba, moralność, kultura, Lublin 1989, s. 215-229; 
E. Nowicka, Świat człowieka − świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropo-
logii kulturowej, Warszawa 2003, s. 55-111; M. Montani, Filosofia della cultura. Problemi  
e prospettive, Roma 1996, s. 27n.

255 Por. komentarz do tego twierdzenia św. Tomasza z Akwinu: K. Michalski, Między 
heroizmem a bestialstwem, dz. cyt., s. 42-50.
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wzajemny związek i zależność pomiędzy ludzkim wymiarem życia a racjo-
nalnością i kulturą. W różny sposób można by teoretycznie konstruować i po-
kazywać wzajemne relacje tych trzech faktorów, a w każdej z nich będzie się 
ujawniała wartość osoby ludzkiej i konieczna zależność kultury od ludzkiej 
racjonalności. Prawda ta pokazuje też rzeczywistą czy postulowaną platformę 
jednoczącą wszystko, co stanowi duchowe dziedzictwo ludzkości, różnych 
tradycji i kultur. Człowiek żyje życiem prawdziwie ludzkim dzięki kulturze, 
poprzez którą komunikuje siebie i ujawnia najgłębszą prawdę o sobie, o swo-
jej ludzkiej wartości i godności. Wartość i godność człowieka może stanowić 
fundament kulturowej jedności oraz podstawę wszelkiej komunikacji osób 
i kultur. Przez kulturę człowiek wyraża w pełni samego siebie i swoją histo-
rię, zarówno na płaszczyźnie indywidualnej, jak i wspólnotowej i społecz-
nej. Racjonalność człowieka stanowi fundament tworzenia i komunikowania 
twórczości człowieka, a więc komunikowania dzieł kultury. Być człowiekiem 
znaczy zawsze żyć w określonej kulturze, posiadać zdolność do jej komuni-
kowania oraz być otwartym na jej zwrotne oddziaływanie. Człowiek tworzy 
kulturę, a jednocześnie kultura go kształtuje. Wpływ kultury na człowieka 
nie posiada jednak wymiaru deterministycznego, ale jest owocem nieustannej 
twórczej dialektyki między czynnikami warunkującymi a dynamizmem ludz-
kiej racjonalności i wolności.

Przestrzeń kultury, jako przestrzeń typowo ludzkiego istnienia i działa-
nia, jest również przestrzenią komunikacji, która jednocześnie współtworzy 
kulturę. Człowiek bowiem działa i komunikuje się z innymi, komunikując 
tym samym siebie – zawsze na sposób jakiejś, sobie właściwej, kultury. 
Kultura z kolei stwarza pomiędzy ludźmi właściwą im przestrzeń więzi, sta-
nowiąc tym samym o interpersonalnym i społecznym wymiarze ludzkiego 
życia. Stąd też rodzi się postulat jedności kultury jako fundamentu istnienia 
i działania właściwego tylko człowiekowi. W jedności kultury, odpowiadają-
cej naturze osoby ludzkiej, bierze również początek „wielość kultur”, wśród 
których człowiek żyje. W tej wielości człowiek się rozwija, nie tracąc istot-
nego kontaktu z jednością kultury jako podstawowym wymiarem swego ist-
nienia i działania. W osobowym zakorzenieniu kultury odnajdujemy również 
fundament dialogu między kulturami. Osoba ludzka staje się zwornikiem, 
fundamentem jedności kultur, „podmiotowym narzędziem” odkrywania i ko-
munikowania, wspólnych wszystkim ludziom i wszystkim kulturom wartości 
zakorzenionych w naturze ludzkiej. Wszelkie odmienności i różnice kultu-
rowe, ze wszech miar naturalne, konieczne i pożyteczne, należy zatem po-
strzegać w perspektywie fundamentalnej jedności wszystkich ludzi z racji ich 
takiej samej wartości i godności. Tylko w świetle tego ontologicznego faktu 
i w takiej perspektywie można zrozumieć i zaakceptować wszelkie odrębno-
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ści kulturowe, i w ten sposób zgromadzić i zaprezentować cały kulturowy 
i zarazem duchowy dorobek ludzkości na jednoczącej platformie człowie-
czeństwa. W gruncie rzeczy tylko umieszczenie w osobowym kontekście za-
równo elementów jedności, jak i odmienności, pozwala zrozumieć i odczytać 
pełną prawdę każdej ludzkiej kultury, ukazującą wartość człowieka, wartość 
jego racjonalnego działania i wszystkiego, co stanowi jego duchowy dorobek.

Człowiek żyje w kulturze i tworzy kulturę

Człowiek żyje w przestrzeni kultury, która jest owocem ludzkiej racjonal-
ności i stanowi naturalną przestrzeń jego rozwoju. Już Arystoteles podkreślał, 
iż genus humanum arte et ratione vivit256. Racjonalność i kultura stanowią 
podstawowe wyznaczniki ludzkiego wymiaru życia, to znaczy, iż ludzie żyją 
w przestrzeni sztuki, kultury, techniki, tego wszystkiego, co stanowi zmate-
rializowany wytwór ludzkiego ducha (ars). Co więcej, ludzie żyją również 
w przestrzeni wartości, wiedzy, idei, tego wszystkiego, co jest duchowym 
owocem ich racjonalnego wysiłku (ratio), a także, co stanowi duchową i on-
tyczną przestrzeń urzeczywistniania się ich człowieczeństwa. Człowiek musi 
żyć w świecie kultury, musi być zorientowany na kulturę, gdyż tylko wtedy 
urzeczywistni w pełni swoje ludzkie możliwości i będzie żył jak człowiek. 
Kulturę duchową i kulturę materialną należy uznać nie tylko za konieczny 
warunek życia ludzkiego, ale także za wytwór tego życia, za wytwór i przejaw 
ludzkiej racjonalności, która wyodrębnia człowieka jako człowieka spośród 
całej innej nieludzkiej rzeczywistości. Tylko człowiek kulturę tworzy i jest 
w stanie ją rozumieć. Tylko człowiek potrafi ją pogłębiać i poszerzać, warto-
ściować i oceniać, przekazywać i komunikować, dowodząc przez to, że tylko 
w nim tkwi siła, która wynosi go ponad naturę. Wszelkie wytwory kultury, do 
których należy bez wątpienia zaliczyć także wszystkie media, wyszedłszy raz 
z twórczego „czynu” człowieka, obiektywizują się, niejako usamodzielniają, 
zdobywając sui generis status istnienia związany zawsze w pewien sposób 
z materią. Nie ma jednak żadnych „obiektywizacji” kulturowych, połączo-
nych już w nowy sposób ze swoim twórcą, w których nie byłoby równocze-
śnie czynnika materialnego i duchowego257. Dzieła kultury, mimo iż posiada-

256 Por. K. Michalski, Między heroizmem a bestialstwem, dz. cyt. s. 41.
257 Ponieważ dzieła kultury posiadają zazwyczaj wymiar materialny, można je nisz-

czyć, można je rejestrować, odnawiać, zmieniać, przekształcać. Dzieło kultury różni się 
od dzieła przyrody tym, iż zawiera w sobie coś z ludzkiego ducha, że zawiera jego za-
mysł, jego uczucia, stając się narzędziem, symbolem, znakiem, wiedzą, wartością, obiek-
tywizacją. Dzieła kultury można klasyfikować z rozmaitych punktów widzenia, zalicza-
jąc je np. do kategorii dzieł sztuki i nauki, wiedzy i religii, prawa, moralności, techniki, 
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ją status względnej niezależności, pozostają na zawsze złączone z człowie-
kiem, jako ich twórcą, na zasadzie relacji logicznej i ontycznej zależności. 
Człowiek, który w materialnym świecie jest jedynym ontycznym podmiotem 
kultury, jest także jedynym właściwym jej celem. Kultura może być także ro-
zumiana jako system porządkujący i interpretujący, umożliwiający właściwą 
orientację w życiu i działaniu człowieka, otwierając przed nim zewnętrzny 
świat sensu i wartości. Odsłania ona przed człowiekiem świat wartości, sen-
sów, celów, hierarchii między nimi, świat kryteriów wartościowania, relacji 
do człowieka, do dziejów, tradycji, społeczeństwa, państwa, religii, Boga258. 
Kultura bowiem − mówiąc ogólnie − jest tym wszystkim, przez co człowiek 
staje się „bardziej człowiekiem”. 

Szacunek dla osoby jako kryterium wartościowania kultury

Już z etymologicznego punktu widzenia patrzymy na kulturę jako na 
przestrzeń wartości, w której uczestniczy osoba ludzka poprzez swoją ludzką 
aktywność, zaangażowanie i twórczość. Ujęcie takie zawarte jest w samym 
znaczeniu łacińskiego słowa cultura. Pojęcie to już ponad dwa tysiące lat 
temu oznaczało twórcze zaangażowanie człowieka, jego pracę, dzięki której 
opanowywał on i udoskonalał swoje naturalne otoczenie, określało również 
twórczy wysiłek, poprzez który zmierzał on do uszlachetnienia swej osobo-
wości intelektualnej i moralnej, swojego człowieczeństwa. Człowieczeństwo 
traktujemy tu jako wartość ontyczną, związaną z naturą ludzką, ale także jako 
przestrzeń potencjalnych możliwości ludzkich tkwiących w człowieku, ale 
domagających się swojego urzeczywistnienia. Inaczej mówiąc, traktujemy 
człowieczeństwo jako coś, co jest dane człowiekowi, a jednocześnie mu zada-
ne, jako coś, co pozwala mu stać się w pełni człowiekiem, zgodnie z zasadą, 
aby „być więcej” człowiekiem.

Kultura jest nie tylko nośnikiem wartości, ale sama w sobie jest warto-
ścią, ponieważ jest owocem ludzkiego działania, wywodzi się niejako z ludz-
kiego czynu. Innymi słowy, kultura, w najogólniejszym znaczeniu, to całość 
dzieł i działań osób ludzkich. Tworzą ją dzieła materialne i duchowe, działa-
nia twórcze i odtwórcze, urzeczywistniające w sobie wielowymiarowy świat 
wartości. Kultura jest zatem wartością ze względu na człowieka jako swojego 

informatyki itp. Szerzej na temat por. relacji techniki do kultury: Technology and culture, 
red. J. Murray, Windsor 1994; Technology and culture, the film reader, red. A. Utterson, 
London – New York 2005; J. Stoetzel, Les Valeurs du Temps Présent: une enquête, Paris 
1983; N. Postman, Technopol. Tryumf techniki nad kulturą, Warszawa 1992.

258 Por. B. Dembowski, Filozofia źródłem sensu kultury, [w:] Zadania filozofii we 
współczesnej kulturze, red. J. Zdybicka, Lublin 1992, s. 152-158.
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twórcę. Takie ujęcie kultury odgranicza kulturę od natury, wyróżnia to, co 
jest owocem ludzkiej racjonalności od tego, co naturalne i przyrodnicze, przy 
założeniu jednak, że nie ma i nie może być kultury bez natury. I tu dochodzi-
my do bardzo ważnego stwierdzenia. Kultura nie jest przestrzenią całkowicie 
subiektywnych wytworów człowieka, ale ze względu na swój naturalny fun-
dament oraz ze względu na interpodmiotową komunikację, poprzez którą się 
realizuje, przestrzeń kultury ma obiektywny charakter. O istnieniu wartości 
ludzkich w kulturze decyduje wprawdzie człowiek, ale nie na sposób subiek-
tywistyczny, lecz podmiotowy i osobowy. Podmiotowość ludzkiego działania, 
obiektywny charakter komunikacji oraz materialno-duchowe podłoże kultu-
ry nadają kulturze jako wartości charakteru obiektywnego. Wartość kultury 
nie zależy od subiektywnych przekonań człowieka, od jego aksjologicznych 
przeżyć, estetycznych doznań, ale jest osadzona na fundamencie jego ontycz-
nej wartości i godności, która nie zależy od jakichkolwiek przekonań i su-
biektywnych wartościowań człowieka. Na takim obiektywnym fundamencie 
ujawnia się i dojrzewa przysługująca człowiekowi podmiotowa wolność two-
rzenia, afirmowania i komunikowania wartości w przestrzeni kultury, a także 
wolność subiektywnego doświadczania i przeżywania kultury. Tylko w takim 
obiektywnym porządku wartości i godności ludzkiej otwiera się dla człowie-
ka świat wartości niezwiązanych z biologiczną, psychologiczną, socjologicz-
ną czy ekonomiczną koniecznością, ale podyktowanych aspiracjami właści-
wymi twórczej duchowości ludzkiej. W takiej obiektywnej przestrzeni war-
tości prawdy, dobra i piękna jest miejsce na racjonalną twórczość i wolność 
wyboru człowieka, który tworzy i decyduje o tym, co ma stać się dla niego 
wartościowe259. „Trzeba więc, przekraczając ograniczenia wielorakich utyli-
taryzmów − pisze K. Wojtyła − odsłonić w całym swym bogactwie ludzkiej 
«praxis» ową głęboką relację do prawdy, dobra i piękna, która ma charakter 
bezinteresowny: czysty i pozautylitarny. Właśnie ta bezinteresowność relacji 
istotowo warunkuje ów zachwyt, o którym pisze Norwid: zachwyt, zadziwie-
nie, «contemplatio», stanowi istotną podstawę konstytuowania się kultury po-
przez ludzką «praxis»”260. Konstytuowanie się kultury jest związane z ludz-
kim działaniem, ludzką pracą, całym ludzkim praxis. To wszystko, co jest 
owocem tej pracy, całość kulturotwórczego działania człowieka wyraża się na 
zewnątrz jako skutek, obiektywizacja, wytwór czy dzieło, ale zawiera jedno-

259 Przyjmujemy, że tzw. antywartości ze swej natury i swego „negatywnego” od-
działywania nie mają charakteru kulturotwórczego, ale zawsze mają charakter destruk-
cyjny. Por. A. Rodziński, U podstaw kultury moralnej, „Roczniki Filozoficzne” 16 (1968), 
z. 2, s. 193n.

260 K. Wojtyła, Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką „praxis”, dz. cyt., 
s. 16-17.
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cześnie wnętrze człowieka, owoc jego doświadczeń prawdy, dobra i piękna. 
Doświadczenie to, jego intensywność, stopień i głębia, jest czymś całkowicie 
wewnętrznym, jest immanentnym działaniem ludzkiego ducha, które w tym 
samym wymiarze pozostawia swój ślad i przynosi owoc w kulturze261.

Istnieje dzisiaj dosyć powszechna tendencja, aby traktować kulturę jako 
wartość jedynie utylitarną. Dotyczy to często kultury medialnej i związanego 
z nią tzw. przemysłu kulturalnego. Takie traktowanie i postrzeganie kultury 
jest pozbawianiem jej tego, co stanowi o jej istocie, pozbawianiem jej du-
cha ludzkiego. Przed takim zawężonym, utylitarystycznym ujęciem kultury 
przestrzega K. Wojtyła, pokazując kulturę jako przestrzeń manifestowania się 
duchowości człowieka. „Równocześnie to samo bezinteresowne obcowanie 
wewnętrzne z prawdą, dobrem i pięknem jest źródłem takiej «praxis», w któ-
rej zawiera się szczególne promieniowanie człowieczeństwa na zewnątrz. 
Z mocy tego promieniowania powstają czyny i dzieła, poprzez które człowiek 
najpełniej wyraża siebie. Czyny te i dzieła noszą w sobie również znamię 
bezinteresowności. Człowiek przekracza w nich granicę tego, co «użytecz-
ne», i wnosi w świat, w realny obszar swego bytowania to, co poza wszelkim 
«utile» jest tylko i wyłącznie prawdziwe, dobre i piękne − i zapewnia temu 
rzeczywiste prawo obywatelstwa w swoim świecie”262. Pozbawienie kultury 
jej żywotnego związku z prawdą, dobrem i pięknem jest jednocześnie prze-
kreśleniem jej podstawowej roli wychowawczej i formacyjnej, zanegowa-
niem jej funkcji wartościującej, jest po prostu jej destrukcją. Jedną z wielu 
prób pokazywania tego zjawiska jest analiza J.M. Domenacha, który uważa, 
iż „ostateczne niebezpieczeństwo nowej kultury europejskiej tkwi w tym, że 
kultura bez wyraźnych wartości i określonych form może łatwo stać się tyl-
ko dobrem konsumpcyjnym. Stoimy przed możliwością wyboru: albo będzie 
coraz bardziej terenem przyjmowania świadomych postaw i komunikatywno-
ści, albo zostanie pochłonięta przez system przemysłowy i stanie się przed-
miotem produkcyjnym i konsumpcyjnym, i co gorsze jeszcze, narzędziem 
manipulacyjnym i normalizującym w rękach potęg i elit rządzących”263.

Każda kultura ma jakieś swoje centrum, wokół którego koncentrują się 
jej główne działania i wytwory. Kultura medialna kształtowana jest przez 
media. Jej charakter zależy od charakteru mediów, a więc ostatecznie od 
ludzi, którzy tworzą i posługują się tym narzędziem w procesach przekazu 
i komunikacji. Jeśli komunikacja medialna będzie miała cechy komunikacji 
interpodmiotowej oraz będzie komunikacją pozytywnych wartości, zakorze-

261 Por. tamże, s. 16-17.
262 Por. tamże, s. 17.
263 Por. J.M. Domenach, Sytuacja kultury europejskiej, „Ateneum Kapłańskie” 69 

(1976), s. 285-286.
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nionych w wartości ontycznej i godności człowieka, to w konsekwencji rów-
nież kultura medialna będzie miała taki sam wymiar osobowy. Osoba ludzka 
będzie pełnić w tej kulturze rolę centrum „wartościującego” wszelkie procesy 
i działania. Człowiek nie jest i nie może być, według myśli personalistycznej, 
„produktem” kultury, ale stanowi jako podmiot osobowy źródło, początek, 
centrum i cel kultury. Dlatego też kultura powinna służyć człowiekowi, aby 
poprzez nią stawał się w pełni człowiekiem, coraz bardziej się samodosko-
nalił i wewnętrznie integrował. Aby ta wizja nie była tylko postulatem, ale 
rzeczywistością, trzeba postrzegać i tworzyć kulturę przez pryzmat osoby 
ludzkiej, która w przestrzeni medialnej będzie komunikować swoją wartość 
i godność. W ten sposób człowiek poprzez media będzie współtworzył kul-
turę jako przestrzeń wartości dobra, piękna i prawdy, a równocześnie jako 
przestrzeń ciągłego doskonalenia się jego samego oraz rozwoju społeczności.

Kultura przestrzenią manifestacji osoby

Kultura jest w swoim podstawowym wymiarze zawsze jakąś ekspresją 
i komunikacją podmiotu-osoby. Skoro komunikacja w sensie właściwym jest 
działaniem ludzkim, to możemy definiować kulturę jako owoc ludzkiej pra-
xis. W takim sensie kultura staje się przestrzenią wartości i znaków służących 
międzyosobowej komunikacji. Jako zbiór wartości i znaków kultura stano-
wi platformę, na której i dzięki której członkowie danej wspólnoty czy spo-
łeczności komunikują się, coś sobie lub coś z siebie wzajemnie przekazują. 
Kultura jest zatem „dziełem człowieka”, a dzięki komunikacji jest wspólnym 
„dziełem ludzi”. Cechą charakterystyczną takiego ujęcia kultury jest to, że 
wiąże ono ściśle kulturę z więzią międzyosobową. Owa więź natomiast − jak 
już to analizowaliśmy − wiąże się lub utożsamia poniekąd z komunikacją lub 
z komunikowaniem. Kultura jest tworzona i przekazywana najbardziej dyna-
micznie i intensywnie tam, gdzie występuje żywa więź międzyosobowa, czyli 
we wspólnocie. Można zatem powiedzieć, że kultura jest właściwością każdej 
grupy społecznej i najważniejszym przejawem jej żywotnego istnienia. Na 
kulturę, która na płaszczyźnie człowieczeństwa łączy się w zwartą strukturę 
jedności, można także popatrzeć z perspektywy jej pluralizmu i wielości. Tyle 
jest więc kultur, ile grup społecznych, w których występują różne systemy 
wartości i znaków, pozwalające ich członkom wzajemnie się komunikować 
i wzajemnie przekazywać sobie dobra i wartości.

Kultura jest nie tylko owocem komunikacyjnego działania człowieka, 
ale także sama w sobie jest komunikacją, także komunikacją kultur. W tym 
kontekście mówimy o uniwersalności i partykularności kultury. Kultura 
jest uniwersalną przestrzenią, która kryje w sobie bogactwo różnych kultur, 
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w których człowiek jako osoba i różne ludzkie wspólnoty w sposób twór-
czy i komunikujący, uczestniczą. Najpierw uczestniczą w kulturze „własnej”, 
a następnie dzięki rozmaitym przejawom inkulturacji mogą uczestniczyć 
w kulturze innych społeczności i wspólnot. Media pozwalają z jednej strony 
odkrywać uniwersalność kultury, a z drugiej poznawać kultury partykularnie. 
Komunikacja medialna umożliwia tworzenie kultury uniwersalnej, ale także 
daje możliwość spotykania się człowieka z innymi kulturami partykularny-
mi. Media uczestniczą w sposób bardzo znaczący w procesach uniformizacji 
kultury, a więc w procesach kulturowej globalizacji, uniwersalizacji, homo-
genizacji czy inkulturacji264, a także w procesach odwrotnych: procesach in-
dywidualizacji, fragmentaryzacji, odmasowienia, dekulturacji itp.

Wychodząc z założenia, iż człowiek jako istota racjonalna, jako osoba 
komunikująca się (homo communicans i homo communicus), jest także homo 
culturalis, możemy pokazać osobowy wymiar kultury, zgodnie z którym dobro 
każdego człowieka jest wartością dla innych. Człowiek żyje i działa w kultu-
rze uniwersalnej i pluralistycznej. Uniwersalizm kultury wynika z uniwersali-
zmu natury ludzkiej, z uniwersalnej wartości i godności człowieka. Natomiast 
pluralizm kultury odzwierciedla pluralizm i różnorodność ludzkich wspólnot 
i społeczności. Już z samego faktu pluralizmu kultur wynika konieczność 
komunikacji międzykulturowej. Potrzeba i konieczność komunikacji kultur 
wynika z jednej strony z ich pluralizmu, ale z drugiej strony jeszcze mocniej 
dynamizowana jest przekonaniem o jedności kultury na platformie osobowej 
wartości człowieka, wspólnej wszystkim ludziom wszystkich kultur. Tego 
rodzaju komunikacja ma na celu dobro indywidualne i wspólne oraz samo-
realizację ludzi żyjących w przestrzeni różnych kultur, a jednocześnie jednej 
uniwersalnej kultury człowieka. W tej komunikacji kultur uczestniczą me-
dia, które swoim transkulturowym przekazem przekraczają granice poszcze-
gólnych kultur, stanowiąc narzędzie komunikacji pomiędzy kulturą globalną 
a kulturami partykularnymi, kulturą elitarną a kulturą masową, kulturą naro-

264 W ramach tej ostatniej wymienia się bardzo złożone procesy, między innymi 
takie jak: „powszechność usług”, „scalanie różnorodności”, „redakcyjną niezależność”, 
„społeczną odpowiedzialność i rozliczenie”, „zachowanie kulturalnej tożsamości” i „pu-
bliczne finansowanie” (por. D. McQuail, Communication Models, London 1993, s. 225n). 
Należy także zaznaczyć, że bardzo różne mogą być ujęcia inkulturacji ze względu na 
treść samej kultury i jej nośność społeczną. G. Kluckhohn A. Kroeber wymieniają trzy 
„poziomy”, na których może się dokonywać zmiana: a) poziom relacji człowieka do na-
tury i jej opanowywanie przy pomocy techniki; b) poziom interrelacji, bardziej lub mniej 
stabilnych, między ludźmi, z położeniem akcentu na status społeczny ludzi oraz dynami-
kę zmian społecznych; c) poziom aspektów podmiotowych, związany z poszczególny-
mi ludźmi. Por. G. Kluckhohn, A. Kroeber, Culture. A Critical Review of Concepts and 
Definitions, Cambridge 1952, s. 209-210.
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dową a kulturą innych narodów, kulturą techniczną a kulturą humanistyczną, 
kulturą indywidualną i wspólnotową, „kulturą dla siebie” a „kulturą dla in-
nych” itp. Komunikacja w przestrzeni kultury ma różny wymiar i charakter, 
różne punkty wyjścia i cele, różne podmioty i przedmioty komunikacji, ale 
w jednym wymiarze ujawnia swoistą jedność: w osobowej wartości człowie-
ka, która stanowi podstawowe źródło i główny cel komunikacji kultury, jak 
i samej kultury. Zarówno sama przestrzeń kultury, jak i wszystkie zachodzące 
w niej procesy komunikacji odnajdują w osobowej wartości człowieka swój 
jednoczący rdzeń i fundament.

Warto podkreślić, iż w przestrzeni komunikacji kulturowej i komunikacji 
medialnej, służącej kulturze, akceptacja pluralizmu kulturowego nie upoważ-
nia do akceptacji relatywizmu etycznego czy − ogólniej mówiąc − relaty-
wizmu wartości. Aby uniknąć niebezpieczeństwa relatywizacji we wzajem-
nym komunikowaniu się kultur, trzeba dostrzec i uwzględnić aksjologiczne 
zakorzenienie się każdej kultury, a także aksjologiczny wymiar sposobów jej 
komunikowania. Jest to tym bardziej ważne, iż bez tego zakorzenienia każda 
kultura straci swą wiarygodność i tożsamość, a komunikacja kultur przestanie 
być po prostu komunikacją265. 

Kultura ujawnia swój komunikacyjny charakter również w innym wy-
miarze. Kształtuje ona u ludzi umiejętność postrzegania rzeczywistości, war-
tościowania, podejmowania wyborów. Wpływa także na sposób poszukiwa-
nia i komunikowania wartości, a szczególnie na kształtowanie postaw wobec 
podstawowych wartości: prawdy, dobra i piękna, a także tych wszystkich 
wartości, które są konieczne dla pełnego samostanowienia osoby i jej dzia-
łania. Kultura bowiem w sposób fundamentalny tworzy u ludzi obraz świata 
wartości, obraz człowieka i całego życia społecznego. Ukształtowany przez 
kulturę medialną obraz rzeczywistości determinuje w dużej mierze realne po-
stawy człowieka wobec siebie, innych i świata. Można zatem powiedzieć, że 
kultura jest komunikacją postaw266. Jest nie tylko przekazem wzorców zacho-

265 Należy tutaj nadmienić, iż elementy konstytutywne kultury, które możemy różnie 
klasyfikować i ontologiczne „zakorzeniać”, związane są z kilkoma podstawowymi płasz-
czyznami ludzkiego działania, a mianowicie: z płaszczyzną ludzkiego poznania, z płasz-
czyzną celowości działania, z płaszczyzną pragmatyki działania, z płaszczyzną aksjologii 
działania (por. M. Montani, Filosofia della cultura. Problemi e prospettive, dz. cyt., s. 109).

266 Jest to w dużym stopniu humanistyczne rozumienie kultury. Za jego prekursora jest 
uważany F. Znaniecki, który podkreśla, że nie należy badać samych elementów kultury czy 
nawet ich powiązań z innymi kulturami, ale to, jak są one rozumiane i jaką rolę odgrywają 
w motywowaniu ludzkich działań. Por. F. Znaniecki, The Method of Sociology, New York 
1968, s. 36-39. Konsekwentnie stosował tę metodę w swoich pracach badawczych nad 
kulturą T. Parsons (por. T. Parsons, The System of Modern Societies, New Jersey 1971). Por. 
również: B. Winston, Misunderstanding Media, Boston 1986, s. 132-148.
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wań i wartościowań, ale także komunikacją uczestniczącą w ich realizacji 
w życiu konkretnych osób. Kulturę cechuje swoisty dynamizm w kształtowa-
niu u ludzi zdolności poznawczych i sposobów wartościowań rzeczywistości. 
Poznanie świata jest podstawą i kluczem do jego wartościowania. Kultura 
medialna dostarcza człowiekowi nie tylko narzędzia poznawcze, ale także 
gotowe „produkty”, będące reprezentacją i interpretacją semantyczną realne-
go świata. Za pomocą tego świata znaczeń, dostarczanych medialnie, czło-
wiek wartościuje rzeczywistość, nie będąc często świadomy podwójnej już 
subiektywizacji rzeczywistości, medialnej i własnej. Kultura medialna staje 
się, według takiej interpretacji, coraz bardziej przestrzenią subiektywnych do-
świadczeń, alienujących człowieka z realnego świata kultury.

Kultura, będąca z jednej strony znakiem „uniwersalizmu” człowieka, 
a z drugiej strony przejawem „wspólnotowości” danego społeczeństwa, zawsze 
konkretyzuje się i urzeczywistnia w indywidualnych podmiotach, w konkret-
nych osobach ludzkich. Dlatego też, mimo wielości, pluralizmu i różnorodno-
ści kultur, fundamentem jedności kultury jest i pozostanie zawsze człowiek. 
W osobie ludzkiej wszelka kultura uzyskuje swój właściwy wymiar i sens oraz 
odnajduje fundament swojego wartościowania. Człowiek sam stanowi więc 
platformę jedności kulturowej ludzkości. Personalistyczne spojrzenie na kul-
turę ukazuje możliwość kulturowego dialogu na platformie człowieczeństwa 
i jego godności. 

Człowiek „nośnikiem” wartości kultury

Wszelkie owoce i skutki ludzkiego działania odnajdują w przestrzeni 
kultury swoje naturalne miejsce, a sam człowiek, jako jej twórca, potrafi od-
czytać odzwierciedlony w niej sens swojego działania. Cokolwiek bowiem 
człowiek czyni, poprzez swoje działanie daje początek „wytworom”, zawsze 
równocześnie „czyni w nich siebie” i „zapośrednicza siebie”, czyli mediali-
zuje siebie267. Człowiek sam siebie w tej medializacji wyraża, siebie w jakiś 
sposób kształtuje i siebie poniekąd „tworzy”268.

267 Szerzej na temat zob. „pośredniości międzyosobowego komunikowania” po-
przez różne formy medialne, Z. Sareło, Media w służbie osoby. Etyka społecznego komu-
nikowania, Toruń 2002, s. 18-24. Por. także: A. Krąpiec, Język i jego kreatywne aspekty, 
„Roczniki Filozoficzne” 27 (1979), nr 1, s. 21-41; Nowe media w komunikacji społecz-
nej XX wieku. Antologia, red. M. Hopfinger, Warszawa 2002, s. 545n; Wiek ekranów. 
Przestrzenie kultury widzenia, red. A. Gwóźdź, P. Zawojski, Kraków 2002, s. 125-174.

268 Por. K. Wojtyła, Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką „praxis”, 
dz. cyt., s. 12.



131

4. Osoba i kultura – odkrywanie personalnego wymiaru ludzkiej kultury

Można zatem powiedzieć, że istnieje sprzężenie zwrotne pomiędzy kon-
stytuowaniem się kultury a medializacją człowieka jako człowieka. Z tej ra-
cji także kultura, ujmowana jako przestrzeń urzeczywistniania się człowieka, 
zawsze, ze swej natury, powinna wyłączać poza swój obszar wszystko to, co 
jest „nieludzkie”, czyli to, co jest negacją lub zniekształceniem życia czło-
wieka jako osoby posiadającej swoją wartość i godność. Kulturotwórczymi 
okazują się w sensie ścisłym jedynie te czynności i taka ludzka praxis, które 
tę wartość ontyczną człowieka respektują i komunikują. I odwrotnie, wszyst-
ko to, co tę wartość neguje, narusza lub zniekształca, powinno być nie tylko 
wartościowane etycznie jako złe, ale także jest w pewnym sensie „antykultu-
ralne”. Podobne kryteria wartościowania funkcjonują w obszarze aksjologii 
w stosunku do kultury. Jeśli jakieś działanie narusza lub przekreśla wartość 
osoby, jest nie tylko „antykulturalne”, ale także etycznie złe.

Twierdząc, że człowiek jest podmiotem kultury, chcemy także podkre-
ślić fakt, iż to człowiek jest także „nośnikiem” jej wartości. Tylko człowiek 
jako osobowy podmiot może być właściwym fundamentem zakorzenienia 
wszelkich wartości oraz podmiotem ich rozumienia i komunikacji. Można 
powiedzieć, że człowiek jest najbardziej fundamentalnym medium „warto-
ściowym” i „wartościującym”. Jest takim „medium” przede wszystkim po-
przez swoją „wartość ludzką”. Każde działanie medialne, w tym również 
etyczne wartościowanie, winno się oprzeć na tej wartości. Z tego wynika, iż 
człowiek winien być traktowany w przestrzeni mediów jako nośnik wartości 
kulturowych i jako „wartość wartości”269. To znaczy, że każdy człowiek jest 
kimś, kto sam przez się, a więc bezwarunkowo i koniecznie, jest wartościo-
wy, spełniając przy tym jako nośnik wartości takie funkcje, w których wy-
stępuje nie tyle jako „instrument”, ile przede wszystkim jako cel działania. 
W ten sposób kształtowana kultura medialna będzie rzeczywiście naturalną 
przestrzenią życia i działania człowieka, służącą jego rozwojowi i dobru spo-
łecznemu. Sięgnijmy na koniec tych analiz do wzniosłych, ale trafnych myśli 
M. Gogacza, ukazujących osobowy kontekst kultury. „Uzyskiwana przez nas 
kultura − pisze Gogacz − trochę wyrażana w dziełach jako dar ludzkich myśli 
i uczuć, naszej prawości i naszych usprawnień, jest treścią odniesień nawią-
zywanych przez nas z innymi osobami i wszystkimi bytami, tych odniesień, 
które są wsparte na przejawach naszego istnienia, odniesień życzliwości, wia-
ry i nadziei. Bez tych relacji kultura − jako dzieło i jako wewnętrzne uspraw-
nienie człowieka − byłaby samym w sobie zespołem wytworów, izolującą 
się sztuką i umiejętnością, które nie doskonalą ani twórcy, ani ich odbiorcy. 
Byłaby czymś dla siebie, osobna, samotna, pomijająca osoby. Jest jednak jako 

269 Por. A. Rodziński, Na orbitach wartości, Lublin 1998, s. 48.
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zespół wytworów człowieka od początku darem dla osób, skierowanym do 
nich listem ujawniającym nas w naszym istnieniu, w otwieraniu się wobec 
osób całą prawdą naszego bytowania i życia wewnętrznego i jest oczekiwa-
niem trwania w tych powiązaniach”270.

Potrzeba odkrywania personalnego wymiaru ludzkiej kultury

Podsumowując, trzeba powiedzieć, że nie można tworzyć i opisywać współ-
czesnej kultury jedynie z pragmatycznego punktu widzenia. Tak jak dawniej, 
również i dziś genus humanum arte et ratione vivit. W kontekście wcześniej-
szych analiz teza ta wydaje się być zrozumiałą i jasną. Odzwierciedla ją wie-
le kulturowych relacji i „faktów”, ujętych w parach pojęć kultura − natura, 
sacrum − profanum271, wolność − zniewolenie, sztuka − codzienność itp. Są 
to rozróżnienia, które przez stulecia dobrze służyły podstawowej orientacji 
w porządku kultury. Także wieki dwudziesty i dwudziesty pierwszy wiele 
im zawdzięczają pomimo strasznych kataklizmów kulturowych, moralnych, 
ekonomicznych i społecznych, których były i są świadkami. Poprzez wieki 
komunikacja międzyludzka i międzykulturowa, a z nią konsekwentnie i kul-
tura, wpisywały się w całą ludzką rzeczywistość. Wyrażały one i komuni-
kowały to, co wypływało z wnętrza człowieka, dobro, a także, niestety, zło. 
Kształt kultury zależał zawsze i zależy nadal od człowieka, od jego zdolności 
wyrażania swojej racjonalności oraz swojej ontycznej wartości i godności. 
Współczesna kultura masowa próbuje czasem negować człowieka jako swoje 
centrum. Nie oznacza to jednak, że wraz z wieloma zmianami w kulturze, 
w życiu człowieka, wraz przemianami cywilizacyjnymi traci swoją aktual-
ność prawda, iż genus humanum arte et ratione vivit. 

270 M. Gogacz, Relacje osobowe a kultura, [w:] Zadania filozofii we współczesnej 
kulturze, red. Z. Zdybicka, Lublin 1992, s. 130.

271 Zob. J. Życiński, Sacrum i kultura, Tarnów 1996.
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Spór o wartość ludzkiego życia

Pytania o wartość ludzkiego życia stają się wyjątkowo dramatyczne i aktualne 
w kontekście dynamicznych procesów cywilizacyjno-kulturowych oraz antropolo-
giczno-aksjologicznych konfrontacji myśli o człowieku na przełomie wieków, kon-
frontacji cywilizacji życia z tzw. cywilizacją śmierci. Perspektywa czasowa pytań 
o człowieka i jego życie być może zmienia charakter i formę tych pytań, ale czy 
zmienia odpowiedzi.

Moje analizy dotykają niektórych aspektów tych pytań i mają na celu po-
kazać niektóre płaszczyzny dyskursu o wartości ludzkiego życia oraz odpo-
wiedzialności za ludzkie życie. Zdumienie musi budzić fakt, że dzisiaj – jak 
chyba mało kiedy w przeszłości – jesteśmy świadkami bardzo ostrych dyskusji 
na temat wartości życia ludzkiego. I są to zarówno dyskusje teoretyczne, jak 
i spory o praktyczny wymiar ochrony ludzkiego życia. Jesteśmy także świad-
kami bardzo wyraźnego „starcia” pomiędzy „cywilizacją życia” a „cywilizacją 
śmierci”. Z dużej perspektywy postrzegania badawczego możemy wyróżnić 
dwa główne obszary dyskusji, polemik, sporów. Pierwszy to taki, który mówi 
o życiu ludzkim wyłącznie fragmentarycznie, selektywnie i redukcjonistycznie. 
Życie ludzkie jest w tym obszarze kultury traktowane jako „coś” umownego. 
Nie mówi się tutaj o człowieku jako osobie, ale mówi się o „sytuacjach” ludz-
kich. Często są to „opinie” uzasadniane ideologicznie (ideologie totalitarne, 
genderyzm, postmodernizm, sytuacjonizm antropologiczny). W tym obszarze 
myślenia życie ludzkie nie jest zasadniczo traktowane jako „ludzkie” od natu-
ralnego poczęcia aż do naturalnej śmierci. Jest traktowane raczej „sytuacyjnie” 
w duchu relatywizmu etycznego272. Drugi obszar dyskusji to sfera pro life273. 
Chodzi o wszelkie opinie, ruchy społeczne, ruchy prorodzinne zaangażowane 
teoretycznie i praktycznie w ochronę wartości ludzkiego życia. W tym ujęciu 
człowiek jest traktowany zawsze i wszędzie jako „osoba” od momentu poczę-

272 http://www.edulandia.pl/edukacja/1,1…totalitarnych_XX_wieku_nazizm.html, 
dostęp z dn. 20.09.2015.

 K. Kłeczek, Totalitarne ideologie i systemy państwowe. Wstęp do analizy porównaw-
czej, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/29204/008.pdf, dostęp z dn. 20.09.2015.

273 Pro-life znaczy „za życiem”. Por. Czym jest ruch „pro-life” – rozmowa, http://
www.deon.pl/religia/koscioliswiat/komentarze/-art,385,czym-jest-ruch-pro-life-rozmo-
wa.html, dostęp z dn. 20.09.2015.
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cia aż do naturalnej śmierci. Ważne miejsce w tym kręgu rozumowania zajmują 
dzisiejsze dyskusje antropologiczne o profilu personalistycznym oraz publika-
cje związane z obroną wartości ludzkich i rodzinnych. W naszych analizach 
skupiamy się przede wszystkim na próbie ukazania głównych obszarów prowa-
dzenia otwartych i ukrytych dyskusji na temat wartości życia ludzkiego i odpo-
wiedzialności za życie ludzkie.

Warto zauważyć, że wtedy, kiedy odkrywamy negowanie wartości życia 
ludzkiego, mamy do czynienia z co najmniej z dwiema błędnymi koncepcjami 
człowieka. Pozostają one w ostrym konflikcie teoretycznym i praktycznym 
z ujęciami personalistycznymi. Pierwszą z nich jest koncepcja skrajnie moni-
styczno-naturalistyczna. Człowiek jest tutaj pojmowany jako część przyrody, 
a przyroda jako proces, który ma być wyjaśniony za pomocą odwołania się 
jedynie do przemian materii. Taki naturalistyczny pogląd na człowieka poja-
wił się dziś w obrębie filozoficznego materializmu. Widzimy to na przykład 
w ostrych dyskusjach o in vitro oraz o dopuszczalności eutanazji. Druga kon-
cepcja człowieka to koncepcja dualistyczna wywodząca się od Platona, a wy-
eksponowana przez Kartezjusza i jego dzisiejszych kontynuatorów. Widzimy 
to na przykład w wielu wirtualnych koncepcjach życia ludzkiego. 

Zupełnie inna jest koncepcja hylemorficzna, stworzona przez Arystotelesa, 
podkreślająca jedność człowieka. Błąd antropologiczny jest nie do uniknięcia 
zarówno w obrębie monistycznej, jak i dualistycznej koncepcji osoby ludz-
kiej. Dlatego, aby odnaleźć prawdę o człowieku, należy się najpierw uwolnić 
od fałszywej alternatywy. Należy odnaleźć z powrotem drogę do zrozumienia 
tego, co wypracowała antropologiczna koncepcja jedności psychofizycznej 
od Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu do Karola Wojtyły i personalizmu in-
tegralnego274. Trzeba odejść od wąskiego i banalnego rozumienia człowieka – 
by się zastosować wyrażenie Herberta Marcusego (choć on posługuje się tym 
terminem w nieco innym kontekście) – od człowieka jednowymiarowego. 
Człowiek bowiem zredukowany do jednego tylko wymiaru swego życia nie 
traktuje sam siebie i innych w pełnej ludzkiej godności. „Kult autonomicznej 
osobowości, humanizmu, tragicznej i romantycznej miłości – pisze Marcuse 
– jawi się jako ideał uprzedniego stadium rozwoju. To, co dzieje się obecnie, 
nie jest degradowaniem się wyższej kultury do poziomu kultury masowej, 
lecz refutacją tejże kultury przez rzeczywistość. Rzeczywistość ta wykracza 
poza swoją kulturę. Człowiek może dziś dokonać więcej niż bohaterowie 
kultury i półbogowie; rozwiązuje wiele dotychczas nie rozwiązanych proble-
mów. Człowiek ten jednakże zdradził nadzieję i zniszczył prawdę, które były 

274 Szerzej zob. A. Zwoliński, Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania społecznego, 
Radom 2003.
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zachowane w sublimacjach wyższej kultury”275. Nie dziwi więc fakt, iż Jan 
Paweł II w adhortacji Ecclesia in Europa napisał tak: „Wydaje się bowiem, że 
czasy, w jakich żyjemy, i związane z nimi wyzwania to okres zagubienia. Tylu 
ludzi sprawia wrażenie, że są zdezorientowani, niepewni, pozbawieni nadziei, 
stan ducha wielu chrześcijan jest podobny. Liczne niepokojące oznaki poja-
wiły się na początku trzeciego tysiąclecia na horyzoncie kontynentu europej-
skiego, który, «choć jest pełen znaków i świadectw wiary, a jego społeczność 
niewątpliwie żyje w większej wolności i jest bardziej zjednoczona, odczuwa 
skutki spustoszenia, jakiego dawna i najnowsza historia dokonała w najgłęb-
szych tkankach jej ludów, często rodząc rozczarowanie»”276.

Dyskusje wokół znamion tzw. cywilizacji śmierci

Współczesna cywilizacja nosi w sobie znamiona zarówno negatywnych 
tendencji tzw. cywilizacji śmierci, jak i wiele pozytywnych oznak „cywili-
zacji życia”277. Jednoznaczne stwierdzenie, że żyjemy w XXI wieku w „cy-
wilizacji śmierci” byłoby nietrafne i nieprawdziwe. Jan Paweł II pisał o niej 
w kontekście ostrzeżenia, jednocześnie nawołując do budowaniu cywilizacji 
życia. Te dwa sposoby patrzenia na człowieka i społeczeństwo ścierają się ze 
sobą i w jakiś sposób konkurują ze sobą. Niestety, obserwujemy tendencje, 
które jednoznacznie wskazują na inercję w kierunku zła i zagłady278. W en-
cyklice Evangelium vitae Jan Paweł II wprost przedstawia podstawy antro-
pologiczne i etyczne tak zwanej cywilizacji śmierci. Pisze między innymi: 
„Trzeba dodać, że na horyzoncie współczesnej cywilizacji – zwłaszcza tej 
najbardziej rozwiniętej w sensie naukowo-technicznym – znaki i sygnały 
śmierci stały się szczególnie obecne i częste Wystarczy pomyśleć o wyści-
gu zbrojeń i związanym z tym niebezpieczeństwem samozagłady nuklearnej. 
Z drugiej strony odsłania się coraz bardziej wobec wszystkich poważna sytu-
acja znacznych obszarów nędzy i śmiercionośnego głodu na naszej planecie. 
Się to problemy nie tylko ekonomiczne, ale równocześnie, a nawet przede 
wszystkim, etyczne. Skądinąd zaś na horyzoncie naszej epoki mnoży się 
«znaki śmierci»: upowszechniła się praktyka – niekiedy przybierająca cha-
rakter prawie zinstytucjonalizowany – odbierania życia istotom ludzkim jesz-
cze przed ich narodzeniem lub przed nadejściem śmierci naturalnej. Ponadto, 

275 Cyt za: M. Jędraszewski, Cywilizacja śmierci – cywilizacja życia, „W Drodze” 
1993, nr 10, s. 28-39.

276 EiE 7.
277 M. Jędraszewski, Cywilizacja śmierci – cywilizacja życia, dz. cyt., s. 29.
278 M. Machinek, Czy żyjemy w cywilizacji śmierci?, http://www.opoka.org.pl/ 

biblioteka/-T/TM/cywilizacja_smierci.html, dostęp z dn. 25.09.2015.
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mimo szlachetnych wysiłków na rzecz pokoju, wciąż wybuchają i toczą się 
wojny, pozbawiając życia setki tysięcy ludzi. Jakże nic wspomnieć o zama-
chach na życie ludzkie ze strony terroryzmu, zorganizowanego również na 
skalę międzynarodową?”279.

Jedną z ważnych płaszczyzn dyskursu nad życiem są współczesne dysku-
sje dotyczące ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia aż do naturalnej 
śmierci. Marian Machinek tak mówi na ten temat: „W skali europejskiej nie 
ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z fatalną tendencją, która dotyczy 
nie tylko kwestii aborcji. Obecnie toczy się debata dotycząca wykorzysta-
nia embrionów dla celów pozareprodukcyjnych. VII Program Ramowy Unii 
Europejskiej przewiduje, że pieniądze ze wspólnej kasy unijnej będą prze-
znaczane na badania związanie z embrionalnymi komórkami macierzystymi. 
W ten sposób np. Niemcy, gdzie nie wolno wykorzystywać embrionów do 
uzyskiwanie komórek macierzystych, będą poprzez składkę współfinanso-
wały takie badania prowadzone w innych krajach. Generalnie rzecz biorąc 
w Unii Europejskiej szala w dyskusji dotyczącej ochrony życia poczętego 
przechylona została całkowicie w stronę autonomii i samostanowienia ko-
biety oraz wolności badań naukowych, co powoduje, że embrion bądź płód 
ludzki w sytuacji konfliktu praktycznie zawsze przegrywa”280. Problem ten 
już wcześniej dostrzegał i sugestywnie opisywał Jan Paweł II: „Czyż z ciem-
nych stron cywilizacji materialistycznej, a zwłaszcza owych znaków śmierci, 
które mnożą się w obrazie społeczno-historycznym, w ramach którego ta cy-
wilizacja powstała, nie podnosi się nowe, mniej lub bardziej świadome wo-
łanie o Ducha, który daje życie? W każdym razie – bez względu na wielkość 
ludzkich nadziei czy zwątpień, jak również złudzeń i fałszów wywołanych 
rozwojem systemów materialistycznych w teorii i praktyce – pozostaje chrze-
ścijańska pewność, że Duch tchnie, kędy chce. My zaś «posiadamy pierw-
sze dary Ducha» – i dlatego również, chociaż możemy podlegać cierpieniom 
czasu, który mija, «całą istotą swoją wzdychamy, oczekując […] odkupienia 
naszego ciała» (Rz 8,23), to znaczy całej naszej ludzkiej istoty cielesnej i du-
chowej zarazem”281.

279 EV 57.
280 M. Machinek, Czy żyjemy w cywilizacji śmierci?, dz. cyt.
281 EV 57.
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Dyskusje o wartości życia w kontekście pojęcia sumienia  
i wolności ludzkiej

Coraz częściej człowiek – poddając się relatywizmowi etycznemu i scep-
tycyzmowi – próbuje szukać fałszywej wolności, wolności poza prawdą282. 
Gdzieś u źródeł tego relatywizmu i sceptycyzmu trzeba widzieć niewiarę 
w Boga i zagubienie religijnego wymiaru życia ludzkiego. Postmodernistyczny 
ateizm, skrajny racjonalizm wyraził się współcześnie nie tylko w zanego-
waniu prawdy o Bogu, ale doprowadził do sądu człowieka nad Bogiem, do 
walki z Bogiem283. Człowiek, odrzucając Boga jako fundament swojego ży-
cia i jako fundament prawdy o sobie, utracił tym samym stały punkt odnie-
sienia, a wszystko przybrało znamiona względności. To zagubienie prawdy 
o człowieku znalazło swój szczególny wyraz w subiektywistycznej koncepcji 
sumienia. To z kolei szybko prowadzi do destrukcji życia ludzkiego. „Jeśli 
bowiem odchodzi się od prawdy o człowieku stworzonym na obraz i podo-
bieństwo Boże, to wówczas rodzi się niebezpieczeństwo zafałszowania samej 
istoty sumienia i jego wolności”284. 

Kryzys wokół zagadnienia prawdy i zanik uniwersalnej prawdy o dobru 
doprowadził między innymi do zmiany koncepcji sumienia: „nie jest już ono 
postrzegane w swej rzeczywistości pierwotnej, czyli jako akt rozumowego po-
znania dokonywany przez osobę, która w określonej sytuacji ma zastosować 
wiedzę uniwersalna o dobru i tym samym wyrazić swój sad o tym, jaki spo-
sób postępowania należy uznać tu i teraz za słuszny. Powstała tendencja, by 
przyznać sumieniu jednostki wytyczny przywilej autonomicznego określania 
kryteriów dobra i zła oraz zgodnego z tym działania. Wizja ta łączy się z etyką 
indywidualistyczną, według której każdy człowiek staje wobec własnej praw-
dy, różnej od prawdy innych”285. Zanik idei uniwersalnej prawdy o dobru, do-
stępnym poznawczo dla ludzkiego rozumu, w nieunikniony sposób prowadzi 
także do koncepcji deprecjonujących wartość życia ludzkiego. Te różnorodne 
koncepcje stanowią podłoże nurtów myślowych, według których istnieje an-
tynomia między prawem moralnym a sumieniem, między naturą a wolnością.

W dzisiejszych dyskusjach o źródłach i przyczynach destrukcji ludzkiego 
życia podkreśla się, że jednym z głównych powodów tej destrukcji jest pro-
pagowanie tzw. kreatywnej roli sumienia ludzkiego. Sumienie ludzkie zosta-

282 A. Szostek, Wokół godności, prawdy i miłości, Lublin 1995, s. 175-177.
283 Szerzej por. A. Drożdż, Ludzkie niepokoje i ateizm, Kielce 2013, s. 14n.
284 J. Nagórny, Sumienie – źródło wolności czy zniewolenia?, [w:] Człowiek sumie-

nia, red. J. Guzowski, Olsztyn 1997, s. 41-70; VS 31.
285 VS 32. Por. także J. Nagórny, Sumienie – źródło wolności czy zniewolenia?, dz. cyt., 

s. 47.
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ło przez wielu współczesnych utożsamione z pierwszym lepszym „głosem” 
ludzkiej osobowości. W ten sposób rozpoznawana w sumieniu prawda o do-
bru nie ma już charakteru obiektywnego, bowiem zależy od subiektywnych 
pragnień czy też nastawień. Sumienie staje się jedyną i ostateczną normą mo-
ralności. Tworzona współcześnie „kreatywna koncepcja sumienia” prowadzi 
do przekonania, że jedyną racją rozstrzygającą o dobru lub złu moralnym 
jakiegoś czynu jest ostatecznie intencja działającego człowieka. Nie chodzi 
więc o sąd praktyczny, rozpoznający, co jest dobre i co człowiek powinien 
czynić, lecz jedynie o decyzję, która uznaje coś za dobre286. Stąd „też sumie-
niu indywidualnemu przyznaje się prerogatywy najwyższej instancji osadu 
moralnego, które kategorycznie i nieomylnie decyduje o tym, co jest dobre 
a co złe. Do tezy o obowiązku kierowania się własnym sumieniem niesłusz-
nie dodano tezę, wedle której osad moralny jest prawdziwy na mocy samego 
faktu, że pochodzi z sumienia. Wskutek tego zanikł jednak nieodzowny wy-
móg prawdy, ustępując miejsca kryterium szczerości, autentyczności, zgody 
z samym sobą, co doprowadziło do skrajnie subiektywistycznej interpretacji 
osądu moralnego”287.

W „kreatywnej koncepcji sumienia” mamy do czynienia z oderwaniem 
wolności od prawdy. W praktyce życiowej dziś ma to charakter raczej zaka-
muflowany, albowiem nie twierdzi się wprost, że człowiek jest wolny nieza-
leżnie od prawdy czy też wbrew niej. Natomiast uważa się, że sumienie jest 
zdolne do jej twórczego kształtowania. Sumienie w takim przypadku prze-
staje być aktem poznania, a staje się jedynie aktem podmiotu, jego decyzją. 
„Tymczasem sąd sumienia nie ma charakteru irracjonalnego, lecz jest poprze-
dzony – niekiedy długotrwałymi – dociekaniami”288. Traktowanie sumienia 
jako „wyłącznie kreatywnej siły” powoduje, że mamy do czynienia z rozsze-
rzaniem się błędnej wizji człowieka. „Rzekomy konflikt między wolnością 
a naturą odbija się także na interpretacji niektórych konkretnych aspektów 
prawa naturalnego, przede wszystkim na jego powszechności i niezmienno-
ści. […]. Rozdział między wolnością jednostek a naturą wspólną wszystkim 
ludziom, wprowadzony przez pewne teorie filozoficzne, wywierające wielki 
wpływ na współczesną kulturę, utrudnia rozumowi dostrzeżenie powszech-
ności prawa moralnego. Ponieważ jednak prawo naturalne wyraża godność 
ludzkiej osoby i kładzie podwaliny jej fundamentalnych praw i obowiązków, 
jego nakazy mają znaczenie uniwersalne, jest ono zatem wiążące dla wszyst-
kich ludzi. Ta uniwersalność nie ignoruje odrębności poszczególnych istot 

286 Por. VS 54; por. także: W. Chudy, Światło dla wszystkich, [w:] Jan Paweł II, 
Veritatis splendor. Tekst i komentarze, Lublin 1995, s. 260-261.

287 J. Nagórny, Sumienie – źródło wolności czy zniewolenia?, dz. cyt., s. 46-47.
288 J. Nagórny, Sumienie – źródło wolności czy zniewolenia?, dz. cyt., s. 48.
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ludzkich, nie przeczy jedyności i niepowtarzalności każdej osoby: przeciwnie, 
ogarnia u samego korzenia każdy z jej wolnych aktów, które powinny świad-
czyć o powszechności prawdziwego dobra”289. Wiemy – z personalistycznego 
punktu widzenia – że skrajnie zabsolutyzowana i zautonomizowana wolność 
nie może stać się podstawą budowania międzyludzkiej wspólnoty. „Taka 
wizja życia ludzkiego wydaje się dla wielu dzisiaj niezwykle pociągająca: 
Wolność bez prawdy – oderwana od zwartości wiążącej i zautonomizowana – 
jest łatwa. Większość ludzi bardziej ceni sobie łatwość i wygodę niż prawdę 
[…]. Tej preferencji sprzyja, a także je wzmacnia charakter naszego wieku 
promujący właśnie ethos cywilizacji wygody, usuwania wysiłku, bezstreso-
wości i gładkiego życia […]. Wolność postmodernistyczna jest taka samą 
ucieczką od wolności wyboru, jak samozniewolenie dobrami materialnymi, 
przyjemnością, władzą, ideologią czy innymi wartościami, na rzecz których 
wiele ludzi zaprzepaszcza swoją wolność prawdziwą. Ta pierwsza niwelu-
je samo kryterium wyboru negując sensowność prawdy. To drugie skazuje 
wolę człowieka na automatyzm skierowany ku wartościom fałszywie ujmo-
wanym jako absolutne. Podobieństwo tych dwu form ucieczki od wolności 
leży w unikaniu trudu, uchylaniu się od wysiłku”290. I to wszystko wpisuje się 
w przyczyny wielorakiej destrukcji życia ludzkiego.

Dyskusje nad wartością życia ludzkiego w obszarze filozofii medycyny

Ważna dyskusja na temat wartości życia ludzkiego prowadzona jest 
w obszarze filozofii medycyny291. Dużo tutaj mówi się zarówno o wartości 
życia ludzkiego, jak i jeszcze bardziej o ekonomii medycyny. Szczególnie 
wyrazistym przykładem jest dyskusja popierająca zachowanie lekarskie 
– zgodnie zresztą z elementarnymi zasadami etyki lekarskiej – dla prof. 
Bogdana Chazana. Przypomnijmy, że już na samym początku po zwolnieniu 
z pracy w publicznej placówce leczącej dzieci ponad 140 000 osób podpisa-
ło list z poparciem dla prof. Bogdana Chazana292. Warto przypomnieć tutaj 

289 VS 51.
290 J. Nagórny, Sumienie – źródło wolności czy zniewolenia?, dz. cyt., s. 50.
291 Por. np.: P. Kieniewicz, Człowiek niewygodny – człowiek potrzebny. Dyskusja 

antropologiczna w bioetyce amerykańskiej, Lublin 2010; Dar życia, red. Z. Wanat, Toruń 
2012; K. Szewczyk, Dobro, zło i medycyna. Filozoficzne podstawy bioetyki kulturowej, 
Warszawa – Łódź 2001; T. Biesaga, Elementy bioetyki lekarskiej, Kraków 2005.

292 Por. List z poparciem dla Profesora Bogdana Chazana, http://citizengo.org/pl/popar-
cie-dla-postawy-profesora-bogdana-chazana, dostęp z dn. 28.09.2015; http://www.ordo-iuris.pl/ 
public/pliki/dokumenty/Luca_Volonte_prof_Chazan.pdf, dostęp z dn. 28.09.2015; Oświadczenie 
Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski w sprawie klauzuli sumie-
nia lekarza, http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/6046.1,O_wiadczenie_Zespo_u_Ekspert_ 
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fragment listu Juliusza A. Chrościckiego do Hanny Gronkiewicz-Waltz, pre-
zydenta miasta stołecznego Warszawy, w obronie prof. Bogdana Chazana, 
dyrektora Szpitala im. św. Rodziny, z dnia 9 lipca 2014 r. „Pani Prezydent 
m.st. Warszawy Prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz. Z wielkim oburze-
niem przyjąłem dzisiejszą decyzję Pani Prezydent o natychmiastowym zwol-
nieniu z pracy kierownika kliniki im. Świętej Rodziny w Warszawie Pana 
prof. Bogdana Chazana za obronę życia nienarodzonych. Tym bardziej, że 
zrobiono z tego spektakl medialny w tradycyjnym stylu z epoki komunistycz-
nej. Pozwalam sobie przypomnieć, iż pochodzę z rodziny lekarskiej. Moja 
matka śp. dr med. Emilia Paderewska-Chrościcka (1910-1999), uczennica 
prof. A. Czyżewicza, była dwukrotnie wyrzucana z pracy: z kliniki na ul. 
Starynkiewicza i z przychodni lekarskiej na ul. Madalińskiego za «podobne 
przestępstwa». Pozostawała dwukrotnie długo bez pracy w zawodzie gineko-
loga. Przeszła przez sądy PZPR-owskie, które działały zgodnie z ówczesną 
ideologią antynatalną. Nie była oczywiście jedyną lekarką w PRL prześlado-
waną za przeciwstawianie się aborcji oficjalnie propagowanej przez państwo. 
Wedle ideologii PZPR Naród Polski, jako możliwie najsłabszy ilościowo i ja-
kościowo, miał bowiem pozostać w systemie totalnej zależności od ZSRR. 
Skutki stosowania aborcji na masową skalę społeczną doprowadziły m.in.: do 
znacznego osłabienie zdrowia setek tysięcy kobiet w Polsce i ich szybszego 
zgonu, o czym świadczą statystyki medyczne. Wydawało się wielu ludziom, 
że te czasy PRL minęły już bezpowrotnie. Po 25 latach od przemian poli-
tycznych w naszym kraju okazało się, że nie zmieniło się nic, co jest bardzo 
ważne! Sposoby nagonki w mediach na osoby niewygodne pozostały, bo są 
zarządzane przez partie będące u władzy. Edykty «o moralności» jako normy 
obowiązujące wszystkich Polaków mogą nadal wydawać politycy i urzędnicy 
niskiego szczebla. Domagam się natychmiastowego wycofania przez Panią 
Prezydent z powziętej decyzji o odwołaniu prof. B. Chazana i przeprosze-
nia jego, tak jak większości społeczeństwa polskiego. Na koniec listu stwier-
dzam, że jest to wyjątkowo hańbiąca decyzja i do tego całkowicie bezprawna! 
Juliusz A. Chrościcki”293.

w_ds_Bio-etycznych_Konferencji_Episkopatu_Polski_w_sprawie_klauzuli_sumienia_ 
lekarza.html, dostęp z dn. 28.09.2015; Prezydium Episkopatu: Jan Paweł II jednoznacznie 
bronił życia i był za klauzulą sumienia, http://episkopat.pl/informacje_kep/6035.1,Prezydium_
Episkopatu_Jan_Pawel_II_jednoznacznie_bronil_zycia_i_byl_za_klauzula_sumienia.html, 
dostęp z dn. 28.09.2015; Oświadczenie Związku Polskich Kawalerów Maltańskich dotyczące 
zwolnień lekarzy w kontekście stosowania klauzuli sumienia, http://zakonmaltanski.pl/news/
view/467-oswiadczenie_zwiazku_polskich_kawalerow_maltanskich_dotyczace_zwolnien_ 
lekarzy_w_kontekscie_stosowania_klauzuli_sumienia, dostęp z dn. 28.09.2015.

293 W obronie życia, http://naszdziennik.pl/polska-kraj/85847.html, dostęp z dn. 
28.09.2015.



143

1. Obszary dyskursu o wartości ludzkiego życia

Sprawa jest poważna, gdyż dotyczy tzw. klauzuli sumienia lekarza (i nie 
tylko lekarza, ale każdego obrońcy życia). Warto więc w tym miejscu o to-
czącej się dyskusji przywołać fragment Oświadczenia Zespołu Ekspertów 
ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski w sprawie klauzuli sumienia 
lekarza z dnia 18 lipca 2014 r.: „W ostatnich tygodniach doszło do publicz-
nego rozliczania lekarzy kierujących się sumieniem i odmawiających, z po-
wołaniem się na nie, udziału w czynnościach nakierowanych na przerwanie 
ciąży. Uważając to za absolutnie niedopuszczalne w państwie demokratycz-
nym, ufundowanym na obowiązującej Konstytucji RP, Zespół Ekspertów ds. 
Bioetycznych KEP chce wyraźnie zaznaczyć kilka najważniejszych wytycz-
nych moralnych dla postępowania lekarza zgodnego z prawdziwym dobrem 
człowieka. Wolność sumienia jest zasadą konstytucyjną i obejmuje swobo-
dę przyjmowania określonego systemu aksjologicznego wraz z wiążącą się 
z nim hierarchią wartości. Zasadą jest zatem możliwość wstrzymania się od 
działań niezgodnych z sumieniem”294.

Sprawa jest bardzo szeroka, gdyż obejmuje zarówno spór o status embrio-
nu ludzkiego295, kwestie in vitro296, eutanazji297, jak i elementarne zasady etyki 
hipokratejskiej. Generalnie wszystko w tej dyskusji „za” albo „przeciw” życiu 
obraca się wokół zagadnienia odpowiedzialności za życie. Centralną kwestię 
stanowi w dyskusjach z zakresu filozofii medycyny i etyki medycznej spra-
wa relacji technik medycznych do natury. Rozumienie techniki w kontekś- 
cie natury ludzkiej jest fundamentalnym zagadnieniem hermeneutycznym, 
mającym daleko idące konsekwencje praktyczne. Z perspektywy filozoficz-
nej idea techniki zakorzenia się w refleksji nad poznawanym światem i odpo-
wiada stopniowi zdobywanej nad nim władzy. W zakresie filozofii techniki 
narzuca się konieczność przejścia od pierwotnych pytań: „co jest techniką?”, 
poprzez pytanie: „czym jest technika?”, do pytania: „jaki jest sens techni-
ki?”298. Na te pytania można w największym skrócie odpowiedzieć: techniką 
są artefakty, technika jest sposobem wytwarzania artefaktów, a jej sensem 
są rzeczy w służbie człowieka. Z etycznego punktu widzenia oznacza to, że 
nigdy nie mogą one być użyte przeciw człowiekowi. Stwierdzenie to wynika 
z tego, że bierzemy pod uwagę wymiar metafizyczny natury i z jego odniesie-
niem także do fenomenu życia biologicznego i zdrowia człowieka. Z tego też 

294 Oświadczenie Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu 
Polski w sprawie klauzuli sumienia lekarza, dz. cyt.

295 Szerzej por. M. Machinek, Spór o status ludzkiego embrionu, Olsztyn 2007.
296 Por. tom „Polonia Sacra” pt. Dziecko poczęte, 2013, nr 32 (1); Ł. Szymański, In 

vitro, Kraków 2009.
297 A. Laun, Współczesne zagadnienia teologii moralnej, Kraków 2001, s. 285-316.
298 S. Warszeszak, Odpowiedzialność za życie, Warszawa 2003, s. 21.
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punktu widzenia w naszej dzisiejszej kulturze masowej istnieje pilna koniecz-
ność demaskacji fundamentalnych błędów, jakie towarzyszą interpretacji me-
dycyny i stosowanych przez nią technik.

Według personalistycznych koncepcji zarówno bioetyki, jak i medycy-
ny, powinny one pozostać w postawie służebnej wobec człowieka chorego, 
bezbronnego w obliczu swojej słabości i zbliżającej się śmierci. I jakkolwiek 
wydaje się, że większość ludzi zaangażowanych w świat medycyny opowia-
da się za tą drugą koncepcją ta pierwsza nie zamierza składać broni. Stawia 
zatem pytania o człowieka: „kto jest człowiekiem?”, „od kiedy i na jakich wa-
runkach jest się człowiekiem?”, „czy każdy człowiek jest wart tyle samo?”, 
„czy każdego należy tak samo traktować?”. Takich i podobnych pytań jest 
oczywiście więcej i jeśli tu stawiamy akurat te, to dlatego, że odnoszą się do 
kwestii najbardziej podstawowej: do pytania o fundamentalne wartości, na 
których oparte zostanie rozróżnienie dobra i zła299.

Można powiedzieć za P. Kieniewiczem, że „dramat współczesnego świa-
ta polega na tym, że od czasu Kanta rozpanoszyło się przekonanie, że nie ma 
czegoś takiego, jak jedna prawda i nie ma czegoś takiego, jak obiektywne 
dobro. Każdy odkrywa swoją własny prywatną prawdę, formułuje swoje wła-
sne zasady określające, co jest dobre, a co złe. Co gorsze, niekiedy zdarza się, 
że istniejącym i funkcjonującym od dawna słowom nadaje się nowe znacze-
nia. Siłą rzeczy prowadzone dyskusje mają coraz mniej sensu i możliwości 
osiągnięcia porozumienia ograniczają się do coraz mniejszej liczby spraw. 
Jako żywo przypomina to współczesną wieżę Babel: oto każdy buduje wła-
sny język terminologiczny, własny system wartości, własne punkty odniesie-
nia… Świat bioetyki staje się labiryntem, w którym trudno odnaleźć prawdę 
i dobro, ponieważ własne «widzimisię» myślicieli pragnących osiągnąć uni-
wersalność swojego systemu doprowadza do usunięcia wszelkich kontrastów 
i rozstrzygnięć wypowiadanych sądów”300.

W podsumowaniu trzeba powiedzieć, że dzisiejsze – i to bardzo zróżni-
cowane dyskusje na temat wartości i jakości życia ludzkiego przypominają 
rzeczywiście poszukiwania dróg wyjścia z labiryntu, w jaki zaplątał się dzi-
siejszy człowiek. Nie jest tajemnicą – a wskazuje na ta między innymi socjo-
logia medycyny – że wielu dzisiejszych ludzi kieruje się w życiu etykami re-
latywistycznymi. Dla nich każde stwierdzenie staje się równie uprawnionym, 
ale przez to – pozbawionym jakiegokolwiek znaczenia. „Jedynym rozwiąza-
niem takiego stanu rzeczy jest powrót do zagubionego po drodze fundamentu: 
gdzie rzeczy nazywane są po imieniu, gdzie to, co istnieje, istnieje naprawdę, 

299 Jan Paweł II, O życiu. Aborcja – eutanazja – wojna, Wybór, opracowanie i przed-
mowa A. Sujka, Kraków 2015, s. 10-11. 

300 P. Kieniewicz, Labirynt bioetyczny, Licheń Stary 2013, s. 12.



145

1. Obszary dyskursu o wartości ludzkiego życia

gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne, gdzie istnieje jasna granica pomię-
dzy życiem i śmiercią, pomiędzy prawdą a kłamstwem. Gdzie człowiek jest 
zawsze człowiekiem – zawsze traktowany z szacunkiem, zawsze jako ten, 
którego dobro jest najwyższym prawem”301.

Wciąż aktualną zasadą pozostaje ta, która jest obecna w Evangelim vitae: 
„Ewangelia życia […] wzbudza żywy i poważny odzew w sercu każdego 
człowieka, tak wierzącego jak i niewierzącego, ponieważ przerastając nie-
skończenie jego oczekiwania, zarazem w zadziwiający sposób współbrzmi 
z nimi. Mimo wszelkich trudności i niepewności każdy człowiek szczerze 
otwarty na prawdę i dobro może dzięki światłu rozumu i pod wpływem tajem-
niczego działania łaski rozpoznać w prawie naturalnym wypisanym w sercu 
(por. Rz 2,14-15) świętość ludzkiego życia od poczęcia aż do kresu oraz dojść 
do przekonania, że każda ludzka istota ma prawo oczekiwać absolutnego po-
szanowania tego swojego podstawowego dobra. Uznanie tego prawa stano-
wi fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycz-
nej”302.

301 Tamże, s. 12-13.
302 EV 2.
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Potrzeba racjonalności dyskursu wokół in vitro

Problematyka in vitro stanowi przedmiot analiz medycznych, etycznych 
i prawnych. Etyka stanowi odniesienie zarówno dla medycyny, jak i dla re-
gulacji prawnych. Medycyna nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, kim 
jest i dokąd zmierza człowiek, jakie są granice etyczne jej eksperymentów 
i badań. To jest zadanie etyki. Natomiast prawo domaga się kontekstu i funda-
mentów antropologicznych i etycznych. W obu obszarach należy uwzględnić 
aspekt etyczny problematyki, gdyż zarówno działania medyczne i regulacje 
prawne w tym względzie dotykają wprost ludzkiego życia. Istotę tej proble-
matyki z perspektywy etycznej można by ująć w pytaniu: któż z ludzi czuje 
się kompetentny, by decydować o życiu innych?303

Dyskurs o wartości ludzkiego życia nie jest i nie może być debatą nad 
drugorzędnymi szczegółami, ale jest i powinien być debatą nad ważnymi 
i istotnymi dla człowieka i społeczności sprawami, mianowicie sprawą obro-
ny życia, godności przekazywania życia oraz troski o życie w warunkach, 
które odpowiadają godności osoby ludzkiej. Dyskurs ten winien być racjonal-
ny i unikać skrajności. Chciałbym zatem na początku zwrócić uwagę na kilka 
ważnych spraw w tym kontekście:

1. W debacie bioetycznej zbyt wiele jest odwołań do silnych emocji 
i wzruszeń, a za mało racjonalnego podejścia do tematu. Ta sytuacja poka-
zuje, iż istnieje konieczność dyskursu etycznego i podejmowania decyzji 
medycznych i prawnych w zgodzie z racjonalnością, a nie tylko w zgodzie 
z chwilowymi emocjami, tym bardziej politycznymi emocjami, które te pro-
blemy wywołują.

2. Kwestia wartości ludzkiego życia nie jest kwestią światopoglądową, 
ale etyczną, prawną i medyczną. Nie można tej problematyki sprowadzać do 
luźnych i niezobowiązujących sporów światopoglądowych. Światopogląd 
jest z natury subiektywny, ale o jego jakości świadczy jego racjonalność, 
otwartość na obiektywizację oraz odniesienie do prawdy, w tym wypadku do 

303 Zob. Etyka i technika w poszukiwaniu ludzkiej doskonałości, red. B. Chyrowicz, 
Lublin 2004; T. Mazurczak, Genetyka medyczna – nadzieje i rzeczywistość, [w:] Etyka 
i technika w poszukiwaniu ludzkiej doskonałości, red. B. Chyrowicz, dz. cyt., s. 27-46.
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prawdy o człowieku. W kwestii wartości i godności człowieka i jego życia 
przemilcza się zbyt wiele istotnych elementów prawdy i nie promuje osią-
gnięć współczesnej medycyny i nauki, np. naprotechnologii304, sprowadzając 
czasem dyskurs bioetyczny do kolokwializmów światopoglądowych.

3. Podstawowe zasady moralne chroniące życie oraz wartość i godność 
człowieka postrzegane są jako zasady moralne wynikające tylko z nauczania 
Kościoła. Takie przekonanie może prowadzić do fałszywych wniosków tego 
rodzaju, iż skoro państwo nie jest wyznaniowe, zatem nie należałoby tych za-
sad respektować. Kwestia wartości ludzkiego życia nie jest kwestią państwa 
wyznaniowego, które wprowadza prawo zgodne lub niezgodne z nauczaniem 
Kościoła. Potrzeba ochrony życia ludzkiego jest konsekwencją racjonalnej 
etyki opartej na fundamencie prawa naturalnego o charakterze uniwersalnym. 
Trzeba zatem bronić racjonalności, co czyni etyka i co czyni także Kościół305. 
Zadaniem Kościoła jest głosić prawdę o człowieku i jego godności oraz for-
mować sumienia ludzi, poprzez wyjaśnianie i potwierdzanie swoim autory-
tetem zasad porządku moralnego, które wynikają z samej natury ludzkiej306.

4. Skoro przyjmuje się pluralizm wizji antropologicznych, etycznych i ak-
sjologicznych, to sądzi się często, iż z tej racji nie można stworzyć uniwersal-
nej platformy etycznej ochrony życia ludzkiego, a zatem należy dopuszczać 
czy preferować relatywizm etyczny. Zasada pluralizmu jest ze wszech miar 
słuszna, ale niesłuszny jest pluralizm zasad moralnych w kwestii obrony ży-
cia, preferujący sytuacjonizm i relatywizm ocen moralnych i budowanie na 
nim zasad prawnych w imię wolności i demokracji. Peter Singer, wpływowy 
medialnie australijski bioetyk, reprezentuje np. tzw. utylitaryzm preferencyj-
ny, wedle którego preferencja korzyści jest podstawowym kryterium ocen 
moralnych, co w konsekwencji pozwala usprawiedliwiać etycznie aborcję, 
eutanazję, eugenikę itd.307 Należy mocno podkreślić, iż pluralizm światów 
wartości oraz odmienne rozumienie etyki i jej uzasadnień nie zwalniają niko-
go z realizacji wspólnego i uniwersalnego etycznego celu: obrony człowieka 
i jego osobowej wartości i godności. Etyka personalistyczna przybliża naj-
bardziej racjonalnie prawdę o człowieku jako osobie cielesno-duchowej oraz 

304 Naprotechnology®. Ekologia płodności, red. E. Wiater, Kraków 2009.
305 Zob. EV; Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja „Donum vitae” o szacunku dla 

rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania w odpowiedzi na nie-
które aktualne zagadnienia (DV), Watykan 1987; Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja 
„Dignitas personae” dotycząca niektórych problemów bioetycznych (DP), Watykan 
2008; W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, opracowanie zbiorowe, 
Tarnów 1998.

306 DP 10; Sobór Watykański II, Deklaracja o wolności religijnej „Dignitatis huma-
nae”, dz. cyt., nr 14.

307 Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Warszawa 1998.
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prawdę o nienaruszalności jego podstawowych praw, przede wszystkim pra-
wa do życia i prawa do godnej egzystencji. Etyka personalistyczna stara się 
wyjaśniać i promować zasady porządku moralnego, które wynikają z samej 
natury ludzkiej.

5. Należy się wystrzegać myślenia wedle zasady równoważności nauki, 
etyki i prawa, tzn. że jeśli coś jest technicznie i medycznie możliwe, praw-
nie dopuszczalne, to tym samym jest słuszne etycznie. Nie ma tutaj żadnego 
automatyzmu i bezpośredniego przełożenia zasad jednego obszaru na drugi. 
Dlatego zarówno medycyna, jak i prawa potrzebują jasnych kryteriów etycz-
nych, opartych na prawdzie o człowieku308. 

6. Zjawiskiem nagannym jest wykorzystywanie instrumentalne sytuacji 
konkretnych rodzin, niemogących mieć dziecka w dyskursie światopoglądo-
wym i formułowanie w tym kontekście sugestywnych argumentów pro in vi-
tro. Nie można i nie należy instrumentalizować pragnienia i bólu rodzin, pra-
gnących mieć dzieci oraz nie wolno nadużywać argumentacji tzw. prawem do 
posiadania dzieci. Należy i trzeba podchodzić do problemów ludzi dotknię-
tych tym cierpieniem z wielką troską oraz wszelką możliwą etycznie pomocą 
medyczną i prawną. Równocześnie trzeba mocno podkreślić, że negatywna 
ocena in vitro nie podważa nigdy wartości i godności osobowej i wszelkich 
wynikających stąd praw tych, którzy w taki sposób powołani zostali do życia. 
Pragnienie dziecka nie może usprawiedliwiać „produkowania go”, podobnie 
jak niechęć wobec dziecka już poczętego nie może usprawiedliwiać porzuce-
nia go lub zniszczenia.

7. W dyskursie bioetycznym traktuje się często problemy moralne zwią-
zane z życiem ludzkim jako sprawy autonomii sumienia. Jest to słuszne po-
dejście, ale należy zauważyć, iż problemem nie jest to, że człowiek dokonuje 
autonomicznych i subiektywnych wyborów. Wartościowanie etyczne, które 
się dokonuje w sumieniu człowieka, ma zawsze wymiar subiektywno-pod-
miotowy. Problemem natomiast jest to, czy człowiek wybierający i działający 
„zgodnie z sumieniem” ma sumienie prawdziwe, czyli właściwie uformowa-
ne. Człowiek bowiem „nie stwarza” prawdy, ale ją „odkrywa”, uczestnicząc 
w obiektywnym świecie wartości. Etyka także nie tworzy norm moralnych, 
ale je odkrywa w samej naturze ludzkiej. Podobnie i Kościół nie tworzy norm 
moralnych, ale wyjaśnia i potwierdza swoim autorytetem jako zasady porząd-
ku moralnego, które wynikają z samej natury ludzkiej.

8. W dyskusji bioetycznej preferuje się przekonanie, że etyka (a także 
nauczanie Kościoła) odpowiadać musi mentalności współczesnych. Za tym 
przekonaniem, które należy krytycznie ocenić, kryje się bowiem zasadnicza 

308 Zob. EV; K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt.
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zmiana perspektywy, iż to nie człowiek powinien stosować się do wymogów 
etycznych, ale raczej wymogi etyczne należy tak formułować, by odpowia-
dały oczekiwaniom człowieka. Preferowanie i realizowanie tego przekonania 
jest „równią pochyłą” degradacji człowieczeństwa309. Tymczasem rzeczywi-
stość istoty ludzkiej przez całe jej życie, przed narodzeniem i po narodzeniu, 
nie pozwala mówić ani o zmianie natury, ani o stopniowym wzroście wartości 
moralnej, posiada ona bowiem pełną kwalifikację antropologiczną i etyczną. 
A zatem człowiek przez całe swoje życie, począwszy od embrionu ludzkiego, 
aż do naturalnego końca życia, ma godność właściwą osoby. Poszanowanie 
tej godności należy się każdej istocie ludzkiej, gdyż są w niej zapisane w spo-
sób niezatarty właściwa jej godność i wartość.

Ocena etyczna in vitro

Problematyka in vitro rodzi wiele moralnych dylematów w kilku obsza-
rach dyskursu etycznego310:

1. Ochrona ludzkiego życia:
•	kwestie niszczenia czy zamrażania embrionów, oocytów;
•	selekcja preimplantacyjna, redukcja embrionów;
•	diagnoza preimplantacyjna.

2. Troska o godność przekazywania życia:
•	kwestia etyczności „prawa do posiadania człowieka”;
•	instrumentalizacja tworzenia człowieka.

3. Troska o regulacje prawne oparte na fundamentach uniwersalnej etyki 
prawa naturalnego:

•	kwestie kompromisów prawnych, redukcja szkodliwości prawa;
•	kwestie działania zgodnego z prawym i prawdziwym sumieniem;
•	świadectwo wierności zasadom moralnym głoszonym przez Kościół 

dla ludzi wierzących.
Etyka personalistyczna proponuje następujące zasady rozstrzygania tych dy-

lematów, odrzucając tym samym możliwość etycznego usprawiedliwienia in vitro:
1. Kryterium podmiotowego i osobowego patrzenia na człowieka. Wynika 

z niego prawda o niezbywalnej wartości i godności każdej istoty ludzkiej. A za-
tem embrion ludzki od samego początku ma godność właściwą osoby, z pod-
stawowym prawem do życia, prawem do godnego życia, które należy respekto-
wać. Mówimy tutaj o uznaniu i respektowaniu, a nie o przyznawaniu godności. 
Nikt człowiekowi nie musi bowiem godności przyznawać. Człowiek jest by-

309 EV 22.
310 Ł. Szymański, In vitro, dz. cyt., s. 105n.
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tem niepowtarzalnym, a więc akt poczęcia, w wyniku którego powstaje, winien 
mieć charakter osobowy, a nie tylko techniczno-instrumentalny.

2. Kryterium indywidualnej odpowiedzialności za życie. Chodzi o indy-
widualną odpowiedzialność w sumieniu wszystkich ludzi zaangażowanych 
w różnym stopniu w sferę działań w tym obszarze – naukowców, lekarzy, 
rodziców, prawników, polityków. Człowiek ma prawo do poczęcia i rozwoju 
w środowisku in vivo, czyli w łonie matki. Fakt poczęcia poza naturalnym 
środowiskiem może mieć ponadto liczne, nie do końca dziś znane negatywne 
konsekwencje. Metoda in vitro, nawet restrykcyjnie sankcjonowana prawem, 
co proponują niektóre polskie projekty ustaw, nie wyklucza jednak zagroże-
nia niszczenia życia ludzkiego, co jest etycznie niedopuszczalne.

3. Kryterium szacunku dla życia ludzkiego (primum non nocere) we wszyst-
kich fazach jego rozwoju. Warto zauważyć, iż nie ma w trwającej od lat burzliwej 
dyskusji nad normatywnym statusem ludzkiego embrionu, poważnego argumentu, 
który pozwalałby zdecydowanie wykluczyć, że tworzone w warunkach laboratoryj-
nych i poddawane kriokonserwacji zarodki są ludzkimi istotami w początkowym 
stadium życia. Inaczej mówiąc, nie można podać wystarczającego argumentu na 
to, iż embrion ludzki nie jest istotą ludzką, posiadającą godność właściwą osoby od 
momentu poczęcia311. Próby wyznaczania w trakcie morfogenezy innych momen-
tów niż poczęcie (powstanie pierwszej komórki nowego organizmu) jako momentu 
początku życia ludzkiego i bycia człowiekiem, mają charakter arbitralny i żaden 
człowiek czy żadna ludzka instancja nie mają kompetencji ich określania.

4. Kryterium integralności osoby ludzkiej. Ciała istoty ludzkiej, od pierw-
szych stadiów jej istnienia, nie można traktować tylko jako zespołu komórek 
i tkanek. Rzeczywistość istoty ludzkiej przez całe jej życie, przed narodze-
niem i po narodzeniu, nie pozwala mówić ani o zmianie natury, ani o stop-
niowym wzroście wartości moralnej, posiada ona bowiem od poczęcia pełną 
kwalifikację antropologiczną i etyczną.

5. Kryterium godności przekazywania życia, wedle którego nie można roz-
dzielać miłości, płodności i płciowości od siebie, gdyż prokreacja prawdziwie 
odpowiedzialna winna się dokonywać w naturalnym związku miłości kobiety 
i mężczyzny, w jedności cielesności i duchowości, a nie w laboratoryjnych wa-
runkach „tworzenia dzieci” w sposób instrumentalny i przedmiotowy312.

Godząc się na metodę in vitro, godzimy się na to, że na bardzo wczesnym 
etapie ludzkiego życia jedni ludzie mają totalną wręcz władzę nad drugimi. 
Takiej władzy staramy się w każdej innej sferze życia ze wszech miar unikać. 
Takiej władzy człowiek nad drugim człowiekiem posiadać nie może.

311 DP 4-5.
312 Zob. D. Ślęczek-Czakon, Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycz-

nych, Katowice 2004.
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Prospektywny charakter etyki wobec regulacji prawnych in vitro

Etyka funkcjonuje w sferze wewnętrznej człowieka i w tej sferze jest 
sankcjonowana. Dlatego potrzebuje wsparcia prawnego. Inaczej mówiąc, 
etyka bazująca na fundamencie naturalnego prawa moralnego jest przede 
wszystkim przed prawem i obok prawa stanowionego, uzyskując od niego 
konieczne wsparcie w sankcjonowaniu zewnętrznym naruszenia podstawo-
wych zasad etycznych, chroniących w wartość i godność każdego człowieka.

W dyskusji nad projektami ustaw o ochronie genomu i embrionu ludz-
kiego pojawia się wiele różnych możliwości osiągania kompromisu w rela-
cjach medycyny, etyki i prawa. Moralność sięga jednak głębiej niż prawo. 
Chciałbym stanowczo podkreślić, że o ile poszukiwanie kompromisów na 
poziomie prawa jest możliwe i pewno konieczne, odwołując się także w kon-
tekście nauczania Kościoła do 73 punktu encykliki Jana Pawła II Evangelium 
vitae, dopuszczającego możliwość poszukiwania kompromisów prawnych 
w kwestii obrony życia ludzkiego w określonym ściśle kontekście praw-
nym, o tyle kompromisu etycznego w kontekście in vitro nie ma i być nie 
może: po pierwsze, z racji obrony naturalnego prawa do życia, które ma każ-
dy człowiek, również w stadium embrionalnym, oraz po drugie, z racji god-
ności przekazywania życia, chroniącego człowieka przed instrumentalizacją 
i uprzedmiotowieniem.

Prezentowane polskie projekty ustaw kwestii in vitro i całego spektrum 
zagadnień bioetycznych, których regulacja prawna w Polsce jest koniecz-
na, w różny sposób regulują omawiane kwestie. Ich ocena etyczna wynika 
zatem z przedstawionych wyżej kryteriów, a w sytuacji dylematów etycz-
nych, które mieliby parlamentarzyści, należałoby uwzględnić zasadę zawartą 
w Evangelium vitae: „Tak więc w przypadku prawa wewnętrznie niespra-
wiedliwego, jakim jest prawo dopuszczające przerywanie ciąży i eutanazję, 
nie wolno się nigdy do niego stosować «ani uczestniczyć w kształtowaniu 
opinii publicznej przychylnej takiemu prawu, ani też okazywać mu poparcia 
w głosowaniu». Szczególny problem sumienia mógłby powstać w przypad-
ku, w którym głosowanie w parlamencie miałoby zdecydować o wprowadze-
niu prawa bardziej restryktywnego, to znaczy zmierzającego do ograniczenia 
liczby legalnych aborcji, a stanowiącego alternatywę dla prawa bardziej per-
misywnego, już obowiązującego lub poddanego głosowaniu. Takie przypad-
ki nie są rzadkie. Można bowiem zauważyć, że podczas gdy w niektórych 
częściach świata nadal prowadzi się kampanie na rzecz wprowadzenia ustaw 
dopuszczających przerywanie ciąży, popierane nierzadko przez potężne orga-
nizacje międzynarodowe, w innych natomiast krajach – zwłaszcza tych, któ-
re doświadczyły już gorzkich konsekwencji takiego permisywnego ustawo-
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dawstwa – pojawia się coraz więcej oznak ponownego przemyślenia sprawy. 
W omawianej tu sytuacji, jeśli nie byłoby możliwe odrzucenie lub całkowite 
zniesienie ustawy o przerywaniu ciąży, parlamentarzysta, którego osobisty 
absolutny sprzeciw wobec przerywania ciąży byłby jasny i znany wszystkim, 
postąpiłby słusznie, udzielając swego poparcia propozycjom, których celem 
jest ograniczenie szkodliwości takiej ustawy i zmierzających w ten sposób do 
zmniejszenia jej negatywnych skutków na płaszczyźnie kultury i moralności 
publicznej. Tak postępując bowiem, nie współdziała się w sposób niedozwo-
lony w uchwalaniu niesprawiedliwego prawa, ale raczej podejmuje się słusz-
ną i godziwą próbę ograniczenia jego szkodliwych aspektów”313.

* * *

Podsumowując, należy powiedzieć, kierując się światłem prawdy odkry-
wanej ludzkim rozumem, że istota ludzka powinna być szanowana i trakto-
wana jako osoba od chwili swojego poczęcia i dlatego od tej samej chwili na-
leży uznać jej prawa osoby, a wśród nich nade wszystko nienaruszalne prawo 
każdej niewinnej istoty ludzkiej do życia.

Rzeczywistość istoty ludzkiej przez całe jej życie, przed narodzeniem 
i po narodzeniu, nie pozwala mówić ani o zmianie natury, ani o stopniowym 
wzroście wartości moralnej, posiada ona bowiem pełną kwalifikację antropo-
logiczną i etyczną. A zatem embrion ludzki od samego początku ma godność 
właściwą osoby. Poszanowanie tej godności należy się każdej istocie ludzkiej, 
gdyż są w niej zapisane w sposób niezatarty właściwa jej godność i wartość.

Warto na koniec przywołać istotne nauczania Kościoła, broniącego życia 
od poczęcia do naturalnej śmierci. Nie można bowiem tego głosu Kościoła 
traktować tylko jako głosu sprzeciwu wobec „cywilizacji śmierci”. Należy go 
traktować jako głos za „cywilizacją życia”. Głos Kościoła jest zawsze ewan-
gelicznym krzykiem w obronie ubogich tego świata, tych, którzy są zagro-
żeni, otoczeni pogardą i których prawa ludzkie są gwałcone314. Za każdym 
„nie” wypowiedzianym w wyniku wysiłku racjonalnego rozróżnienia dobra 
i zła kryje się wielkie „tak” uznania godności i niezbywalnej wartości każdej 
poszczególnej i niepowtarzalnej istoty ludzkiej powołanej do istnienia315.

Wypowiedź Magisterium należy do jego misji pogłębiania formacji su-
mień poprzez autentyczne nauczanie Prawdy, którą jest Chrystus, a zarazem 
wyjaśnianie i potwierdzanie swoim autorytetem zasad porządku moralnego, 
które wynikają z samej natury ludzkiej. Spojrzenie Kościoła jest rzeczywiście 

313 EV 73.
314 EV 5.
315 DP 37.
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pełne ufności, ponieważ „życie zwycięży: ta nadzieja nie może nas zawieść. 
Tak, życie zwycięży ponieważ po stronie życia stoi prawda, dobro, radość, 
prawdziwy postęp. Po stronie życia stoi Bóg, który miłuje życie i obficie nim 
obdarza”316.

316 DP 3; Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników VII Zgromadzenia Papieskiej 
Akademii „Pro Vita” (3 marca 2001), „L’Osservatore Romano”, wyd. pol., 5 (2001), s. 23.
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Podeszły wiek jako wartość

Życie ludzkie jest wartością. Dzieciństwo jest wartością. Młodość jest 
wartością, której nie wolno zmarnować. Wiek dojrzały jest czymś cennym 
dla konkretnych osób i dla wszystkich, którzy znajdują się polu ich oddziały-
wania. Podobnie też dzieje się z ludźmi w podeszłym wieku. Ten wiek – jest 
i może być także czymś cennym. Pomimo licznych słabości i chorób związa-
nych ze starością wiek ten może być czymś cennym, czyli wartościowym317. 
Nie każdy przecież osiąga ten wiek.

Można myśleć o starości z perspektywy medycznej (geriatrycznej), psy-
chologicznej, społecznej, gerontologicznej, etycznej itp. Ważne jest także my-
ślenie aksjologiczne. Myślenie aksjologiczne, czyli według wartości – bardzo 
trafnie przenosi nas w obszary ludzkiej odpowiedzialności. Z odpowiedzial-
nością ludzi starszych wiekiem w sposób istotny splecione są rozmaite war-
tości, pozytywne i negatywne, które nadają albo nie nadają sensu ludzkiemu 
życiu318. Niekwestionowaną prawdą kulturową jest to, że długie życie jest 
wartością, której można pragnąć dla siebie i życzyć drugiemu człowiekowi. 
Szczególnie takie życzenia kierujemy w stronę osób nam najbliższych319.

Ludzie starsi cieszą się sporym doświadczeniem życiowym. A jest to 
przede wszystkim doświadczenie wartości, często połączone „z odkrywa-
niem” ich ewentualnego braku i konieczności – jeżeli to możliwe – ich od-
zyskiwania. Ludzie w podeszłym wieku odkrywają przede wszystkim to, że 
pomiędzy wartościami zachodzą, że – jak to można powiedzieć – generatyw-

317 Szerzej por. m.in. K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne,  
dz. cyt., s. 173n; C. Matusiewicz, Psychologia wartości, Warszawa – Poznań 1975; 
Wartości, człowiek, sens, red. K. Popielski, Lublin 1996: K. Kotłowski, Filozofia warto-
ści a zadania pedagogiki, Warszawa 1968; W. Cichoń, Wartości, człowiek, wychowanie, 
Kraków 1996; K. Chałas, Wychowanie ku wartościom, t. 1, Godność, wolność, odpo-
wiedzialność, tolerancja, Kielce 2003; H. Misztal, Problematyka wartości w socjologii, 
Warszawa 1990; J. Mariański, Kryzys moralny czy transformacja wartości?, Lublin 2001; 
J. Szymczyk, Odkrywanie wartości, Lublin 2004.

318 A. Drożdż, Starość radosna czy smutna? Aksjologiczne problemy starości,  
[w:] Starość – nie radość? Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa, 
red. M. Kozubek, Katowice 2013, s. 21-38.

319 M.F. Lacan, Starość, [w:] Słownik teologii biblijnej, red. X. Léon-Dufour, Poznań 
1973, s. 906.
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ne związki bytowe. Ludzie odkrywają najpierw wartość samego człowieczeń-
stwa, wartość zdrowia, wartość dobrej rodziny, ale i też wartości materialne, 
wartość zadośćuczynienia, wartość skruchy z powodu złych czynów itp.320 
Starość stanowi cząstkę człowieczego losu. Przeżywali ją ludzie wszystkich 
czasów, pytali o jej sens321. Dziś, może bardziej niż kiedykolwiek, istnieje zain-
teresowanie starością człowieka. Biblia jako księga prawdziwie Boża i praw-
dziwie ludzka nie pomija problemów starości. Biblijna wizja starości daje 
sporo ciekawego światła dla współczesnej refleksji etycznej, a także psycho-
logicznej i społecznej. Zarówno Biblia, jak i cała literatura piękna Zachodu, 
w centrum stawiają kwestie aksjologiczne. Są to liczne projekty dotyczące 
starości oraz roli i miejsca ludzi starych w społeczeństwie i w Kościele. Józef 
Kudasiewicz w bardzo szerokim komentarzu o starości w Biblii mówi, iż „po-
staci ze Starego Testamentu znajdują się w silnym uchwycie Boga, który nie 
tylko stworzył je i wybrał, ale nadal wciąż kształtuje je, przygina i ugniata, 
i – nie niszcząc ich istoty – wydobywa z nich formy, które ich młodość za-
ledwie pozwala przeczuć. Żadna literatura świata nie opisuje tak sugestyw-
nie i przejmująco starości jako nieuniknionego przemijania. Proces starzenia 
się człowieka może iść ku górze, ku doskonałości, albo spadać coraz niżej. 
Wtedy starość może być moralnym dnem”322.

Starość ma wymiar aksjologiczny, który nie tylko wskazuje na wartości 
związane z podeszłym wiekiem, ale także ukazuje pola odpowiedzialności 
i troski ludzi starszych za ich własne życie oraz odpowiedzialności i troski 
o ludzi starszych i wartość ich życia. Jest to po pierwsze odpowiedzialność 
za wartość życia oraz za bogactwo doświadczeń życiowych, które stanowią 
o życiowej mądrości ludzi starszych. Drugim polem odpowiedzialności jest 
troska o ludzi starszych jako świadków przeszłości, która jest nauczycielką 
mądrości dla młodych i dla przyszłości. Trzecim polem odpowiedzialności 
jest troska o wierność tradycji. Ludzie w podeszłym wieku są niezastąpieni 
w podtrzymywaniu więzi między tradycją a nowoczesnością. Nie można po-
minąć również potrzeby troski o ludzi starszych w ich wielorakich potrzebach 
życiowych oraz wyzwaniach i zagrożeniach cywilizacyjnych. Jakość życia 
ludzi starszych oraz ich miejsce i rola w rodzinie i społeczeństwie są nie tylko 
wyznacznikiem jakości życia społecznego i poziomu społecznego dobrobytu, 

320 Por. D. Gierulanka, Słowo wstępne, [w:] R. Ingarden, Książeczka o człowieku, 
Kraków 1972, s. 8-9.

321 Por. V. Andreoli, Starzy i młodzi w społeczeństwie, „Społeczeństwo” 2013, nr 1 
(23), s. 77.

322 J. Kudasiewicz, Sens starości w świetle Pisma Świętego, [w:] Ludzie chorzy 
i starsi w Kościele, red. J. Charytański, Warszawa 1981, s. 91-101.
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ale przede wszystkim są wymownym znakiem jakości społecznego szacunku 
dla wartości i godności ludzi starszych.

Starość jako wartość humanizująca społeczeństwo i kulturę

Kultura jest nie do pomyślenia bez ludzi starszych. Obserwując postawy 
społeczeństwa wobec ludzi starszych, można zauważyć, że od wieków ist-
nieją kultury, które żywią szczególną cześć i wielką miłość wobec osób star-
szych. Człowiek stary „pozostaje w rodzinie i chociaż jest zobowiązany do 
szanowania autonomii nowej rodziny, nadal bierze czynny i odpowiedzialny 
udział w jej życiu, a nade wszystko wypełnia cenne posłannictwo świadka 
przeszłości i inspiratora mądrości dla młodych i dla przyszłości”323.

Nowe humanistyczne i chrześcijańskie prądy, rozpowszechniane przez 
środki przekazu społecznego, pomagają ludziom starszym w patrzeniu z re-
alizmem i pogodą ducha na ten okres swojego życia. Ułatwiają im przeka-
zywanie innym własnych energii intelektualnych, moralnych i fizycznych, 
gdy są dalej zaangażowani w dziedzinie humanistycznej, wychowawczej, 
społecznej i religijnej; pomagają wypełnić ich długie godziny milczenia tre-
ściami kulturowymi i ułatwiają dialog z Bogiem. Dzieci zdają sobie sprawę 
z tego, że idealnym środowiskiem dla ludzi starszych jest rodzina nie tyle 
jako wspólne, fizyczne przebywanie, co raczej wspólne tworzenie klimatu 
rodzinnego, w którym wszyscy czują się szczerze akceptowani, miłują się 
i wspierają wzajemnie324.

Ludzie starzy pomagają spojrzeć mądrzej na wydarzenia i doświadczenia 
czasu. Są nie tylko ewangelizatorami w swoich rodzinach, lecz także oso-
bami zdolnymi obdarzyć zrozumieniem i udzielić nieustannego pogłębiania 
kultury duchowej i materialnej325. Jan Paweł II we wspomnianym Liście do 
osób w wieku podeszłym pisze: „Konieczne jest, abyśmy znów spojrzeli na 
życie jako całość z właściwej perspektywy. Właściwą perspektywę stanowi 
wieczność, każdy zaś etap życia jest ważkim przygotowaniem do niej. Także 
starość ma swoją rolę do odegrania w tym procesie stopniowego dojrzewania 
człowieka zmierzającego ku wieczności. Z tego dojrzewania czerpie oczy-
wiste korzyści również środowisko społeczne, do którego należy człowiek 

323 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, Watykan 1981, nr 27 
(dalej: FC).

324 Por. Jan Paweł II, Środki Przekazu Społecznego a problemy ludzi starszych. 
Orędzie Jana Pawła II na Światowy Dzień Środków Przekazu Społecznego 10.05.1982, 
Watykan 1982, nr 2.

325 Jan Paweł II, List do osób w podeszłym wieku (1 października 1999), Watykan 
1999, nr 10 (dalej: LPW).
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sędziwy. Ludzie starzy pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wyda-
rzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrza-
łość. Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szczególny tytuł, aby 
być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą 
życia społecznego. Wykluczyć ich ze społeczeństwa, w imię nowoczesności 
pozbawionej pamięci, znaczy odrzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest 
teraźniejszość. Ludzie starsi dzięki swej dojrzałości i doświadczeniu mogą 
udzielać młodym rad i cennych pouczeń”326.

W Liście do osób w podeszłym wieku Jan Paweł II mówi między innymi 
o wartości czasu: „Powracamy do przeszłości, aby dokonać swoistego bilan-
su. Takie spojrzenie wstecz pozwala na spokojniejszą i bardziej obiektywną 
ocenę ludzi i sytuacji, z jakimi zetknęliśmy się w życiu. Mijający czas zaciera 
kontury wydarzeń i łagodzi ich bolesne aspekty. Niestety, w życiu każdego 
człowieka wiele jest zgryzot i utrapień. Czasem są to problemy i cierpienia, 
które wystawiają na próbę jego odporność psychofizyczną, a nawet wstrzą-
sają samymi podstawami wiary. Doświadczenie jednak poucza nas, że z po-
mocą łaski Bożej te codzienne trudy wspomagają często proces dojrzewania 
człowieka, hartując jego charakter. Niezależnie od indywidualnych doświad-
czeń nasza refleksja skupia się przede wszystkim na problemie czasu, który 
nieubłaganie upływa. «Czas umyka bezpowrotnie» – pisał już starożytny po-
eta łaciński. Człowiek poddany jest czasowi: rodzi się i przemija w czasie. 
Dzień narodzin staje się pierwszą datą jego życia, a dzień śmierci ostatnią: 
alfa i omega, początek i koniec jego ziemskiego bytowania, jak podkreśla 
chrześcijańska tradycja, umieszczając te litery greckiego alfabetu na kamie-
niach nagrobnych”327.

Czas jest wielkim darem dla człowieka. Ludzie w podeszłym wieku prze-
żyli tego czasu dużo. I mimo bogatych przeżyć – czas pozostaje nadal tajem-
nicą328. Z upływającym czasem ludzie nabywają doświadczenia. Całe to do-
świadczenie ludzkie pozwala ludziom w wieku podeszłym, na nowo i z więk-
szą mocą, odkrywać właściwą hierarchią wartości doczesnych i wiecznych. 
Także wartość samego czasu. Ta wartość domaga się jasnego naświetlenia 
aksjologicznego, gdyż zamykanie czasu tylko w kategoriach socjologicznego 
czy psychologicznego przemijania jest niewystarczające. Dlatego warto przy-
wołać tutaj słowa Franciszka Mackiewicza: „Jest rzeczą zdumiewającą to, 
że autorzy natchnieni spięli całą historię zbawienia wymowną klamrą. Całe 
dzieje świata zaczynają się stworzeniem nieba i ziemi, która – choć przez 
samego Boga została uznana za «dobrą» i piękną (por. Rdz 1) – była w grun-

326 LPW 10.
327 LPW 2.
328 Por. B. Welte, Czas i tajemnica, Warszawa 2000, s. 13.
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cie rzeczy podatna na niszczycielskie działanie zła i szatana, kończą się zaś 
nowym stworzeniem, owocem którego jest nowe niebo i radykalnie przemie-
niona w swej istocie ziemia. Podobnie historia człowieka na ziemi zaczyna 
się wypędzeniem z ogrodu Eden na skutek grzechu (Rdz 3), zaś kończy się 
powrotem do raju (Ap 21n)”329. Motyw ten rozwija Jan Paweł II w Liście do 
osób w podeszłym wieku i mówi: „Chrystus, przekroczywszy bramy śmierci, 
objawił życie trwające poza jej granicą, na owym nie zbadanym przez czło-
wieka terytorium, którym jest wieczność. On jest pierwszym Świadkiem ży-
cia wiecznego: w Nim ludzka nadzieja pełna jest nieśmiertelności. «Choć nas 
zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietni-
cy przyszłej nieśmiertelności». Tym słowom, które liturgia ofiarowuje wie-
rzącym w chwili ostatniego pożegnania z bliską osobą, towarzyszy orędzie 
nadziei: «życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, 
i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w nie-
bie wieczne mieszkanie». W Chrystusie śmierć, rzeczywistość dramatyczna 
i wstrząsająca, zostaje odkupiona i przemieniona, aby ostatecznie ukazać nam 
oblicze «siostry», która prowadzi nas w ramiona Ojca”330. Oba te teksty od-
słaniają przestrzeń nadziei, jakże pomocnej i twórczej dla ludzi w podeszłym 
wieku. Ta nadzieja ma podwójny wymiar. Po pierwsze, nadzieja rodząca prze-
konanie, że dotychczasowe życie, które przeminęło, miało i ma nadal sens. 
I po drugie, nadzieja, która przekracza próg śmierci, że ludzkie przemijanie 
ma sens ze względu na przyszłość, która jest przekraczaniem progu nadziei.

Wartość doświadczenia życiowego

Ludzie w podeszłym wieku przeżyli w swym życiu bardzo dużo. Noszą 
w sobie wspomnienia dobrej i złej przeszłości. Większość z tych ludzi potrafiła 
już w sobie – pod wpływem pokonywania licznych trudności – ukształtować 
umiejętność trafnego przewidywania tego, co może się zdarzyć w najbliższej 
przyszłości. Łączy się z tym umiejętność bacznej obserwacji życia i przewi-
dywania dobrych, ale i też złych skutków pewnych zachowań. Nie jest to 
zresztą trudne, skoro kiedyś samemu się coś takiego przeżywało. Dzięki temu 
ludzie w podeszłym wieku stają się bardziej „autentyczni” i bardziej przewi-
dywalni w swych zachowaniach. Dotyczy to przede wszystkim ludzi, którzy 

329 F. Mackiewicz, Wizja nowego nieba i nowej ziemi w Apokalipsie 21,1-22,5, 
„CommunioPol” 2000, 20, nr 4, s. 20-38.

330 LPW 15.
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– mimo licznych złych presji politycznych i społecznych – pozostali wierni 
ideałom, zwłaszcza moralnym i chrześcijańskim331.

Człowiek doświadczony życiowo to człowiek, który bardzo mądrze prze-
pracowuje własne doświadczenia i je sobie przyswaja. Staje się osobą coraz 
bardziej wyprofilowaną. Tym samym wybija się mniej lub bardziej z bez-
kształtnej masy i zdobywa swoje własne oblicze. Potrafi też o tym, czego 
sam doświadczył, mówić kompetentnie, albowiem zna to dobrze, dokładnie, 
i dlatego nie daje się także zbić łatwo z tropu. Stąd może innych przekony-
wać, a jedynie przeświadczenie jest w stanie wywołać inne przeświadczenie. 
Wszystko to zaś odnosi się zarówno do tego, co nazywamy naszym codzien-
nym, życiowym doświadczeniem, jak i też aksjologicznym doświadczeniem. 
Zanim jednak wytworzy się u kogoś mocne przeświadczenie i zanim będzie 
on w stanie przekonywać innych, musi sam czynić użytek ze swoich doświad-
czeń, przyswajać je sobie i pogłębiać. 

Proces nabywania doświadczenia przebiega przez wiele różnych stopni. 
Ludzie w podeszłym wieku przeważnie nabyli już umiejętności poprawnego 
oceniania otaczającej ich rzeczywistości. Potrafią trafnie i szybko – po pierw-
sze – postrzegać, co ich osobiście dotyka, co im albo pasuje, albo nie pasuje.

Po drugie – ludzie w podeszłym wieku mają wyostrzoną umiejętność 
uważnego przyglądania się otaczającej ich rzeczywistości. Uważnie „przy-
glądają się” temu, co ich dotknęło i czego doświadczyli kiedyś i czego do-
świadczają dziś. Przy tym – od razu – starają się to wszystko wyjaśniać. Jest 
to bardzo szeroka umiejętność zwracania uwagi i porównywania tego, co 
w ich środowisku i otoczeniu pozostało z doświadczeń poprzednich pokoleń: 
tego, co sami przeżyli, co jest w książkach, w ogólnospołecznej świadomości, 
w prawach, normach, w mediach itd. 

Po trzecie – ludzie w podeszłym wieku mają w sobie to, że „czują się 
niepewni”. Potrafią szybko odczytać to wszystko, co zawiera w sobie jakąś 
cząstkę niepokoju. Pomimo tej niepewności, a może właśnie ze względu na 
nią, starają się szybko upewnić w tym, czego aktualnie doświadczają. To zaś 
dokonuje się wówczas, gdy porównują aktualne nowe doświadczenie z po-
przednimi własnymi doświadczeniami. Dostrzegają także to, co myślą na 
ten temat inni ludzie. Szczególnie ważna i przydatna staje się tutaj rozmowa 
z ludźmi, do których ludzie starsi mają zaufanie. I trzeba powiedzieć, że nie 
do każdego człowieka takie zaufanie mają.

Doświadczenie życiowe ludzi w podeszłym wieku ściśle łączy się z wier-
nością i stałością życiową. Jest to przejaw życia według cnót. Wierność prze-
szłości jest cnotą, która nie zaleca nam maniakalnego przywiązania, fetyszy-

331 Szerzej por. L. Lavaud, Dziś i jutro wierności, „CommunioPol” 2007, 27, nr 4,  
s. 3-9.



161

3. Aksjologiczne oblicze trzeciego wieku

zmu wobec tego, co jest dane; prawdziwa lojalność nie jest automatycznym, 
ślepym posłuszeństwem zasadom. Wiadomo, że wierność jest jednocześnie 
zachowawcza i nowatorska, zobowiązuje nas do wynajdywania nowego życia 
w oparciu o nasze zaangażowania. Jest ono również i przede wszystkim lojal-
nym towarzyszeniem drugiemu człowiekowi, skłonnym w każdej chwili do 
pomnażania i urozmaicania, do improwizowania i wypracowywania gestów 
i zachowań mających na celu wsparcie i towarzyszenie temu innemu. Wierny 
rządca – człowiek w podeszłym wieku – nie zakopuje bowiem w swe „dobre 
doświadczenie życiowe” tych talentów, które dziś mogą być bardzo pomocne 
ludziom młodym. Stad też wypływają – bardzo ciekawe relacje ludzie star-
szych z dziećmi, a zwłaszcza z wnukami332. 

Jan Paweł II w Liście do osób w podeszłym wieku – mając na myśli to, 
że ludzie ci są „strażnikami zbiorowej pamięci” – stwierdza wprost: „W prze-
szłości otaczano ludzi starych głębokim szacunkiem. Łaciński poeta Owidiusz 
pisał, że «wielka była niegdyś cześć dla siwej głowy». Kilkaset lat wcześniej 
grecki poeta Fokilides napominał: «Szanuj siwe włosy, a mądrego starca 
otaczaj czcią jak własnego ojca». A dzisiaj? Jeśli spróbujemy przyjrzeć się 
obecnej sytuacji, przekonamy się, że w niektórych społeczeństwach starość 
jest ceniona i poważana, w innych zaś cieszy się znacznie mniejszym sza-
cunkiem, ponieważ panująca tam mentalność stawia na pierwszym miejscu 
doraźną przydatność i wydajność człowieka. Pod wpływem tej postawy tak 
zwany trzeci lub czwarty wiek jest często lekceważony, a sami ludzie starsi 
muszą zadawać sobie pytanie, czy ich życie jest jeszcze użyteczne”333.

I nieco dalej Jan Paweł II wprost mówi o „życiowym doświadczeniu”: 
„Ludzie starzy pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, po-
nieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są 
strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szczególny tytuł, aby być wy-
razicielami wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą życia 
społecznego. Wykluczyć ich ze społeczeństwa znaczy w imię nowoczesności 
pozbawionej pamięci odrzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest teraź-
niejszość. Ludzie starsi dzięki swej dojrzałości i doświadczeniu mogą udzie-
lać młodym rad i cennych pouczeń. Kruchość ludzkiego istnienia, w sposób 
najbardziej wyrazisty ujawniająca się w starszym wieku, staje się w tej per-
spektywie przypomnieniem o wzajemnej zależności i nieodzownej solidarno-
ści między różnymi pokoleniami, jako że każdy człowiek potrzebuje innych 
i wzbogaca się dzięki darom i charyzmatom wszystkich”334.

332 Por. M. Veto, Wierność: jej pojawienie się i rozrastanie, „CommunioPol” 2007, 
27, nr 4, s. 9-25.

333 LPW 9.
334 LPW 10.
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Wartość pokoleniowych więzi rodzinnych

Tadeusz Styczeń w swych szerokich analizach dotyczących rodziny jako 
szkoły życia zauważa: „Nikt bodaj nie zechce zaprzeczyć, że rodzina jest źró-
dłem życia. Wszak rodzina przez to właśnie jest rodziną, że rodzi, że daje po-
czątek życiu nowego człowieka, że życie to chroni i pielęgnuje, że je zabez-
piecza i troszczy się o nie. Człowiek rodzi się przez rodzinę i w rodzinie. To 
przecież oczywistość – powie każdy Nikt też zapewne nie zechce zaprzeczyć 
temu, że rodzina jest szkołą życia”335. Nie trzeba być wnikliwym obserwato-
rem życia, żeby dostrzec, iż dla człowieka i jego rozwoju, i to we wszystkich 
wymiarach, rodzina jest środowiskiem fundamentalnym. W Familiaris con-
sortio Jan Paweł II mówi jasno: „Istnieją kultury przejawiające szczególną 
cześć i wielką miłość dla osób starszych. Człowiek stary nie bywa tam ni-
gdy wyłączony z rodziny, czy traktowany jako nieużyteczny ciężar; pozostaje 
w rodzinie i chociaż zobowiązany do szanowania autonomii nowej rodziny, 
nadal bierze czynny i odpowiedzialny udział w jej życiu, a nade wszystko 
wypełnia cenne posłannictwo świadka przeszłości i inspiratora mądrości dla 
młodych i dla przyszłości. Inne kultury natomiast, zwłaszcza w następstwie 
nieuporządkowanego rozwoju przemysłowego i urbanistycznego, doprowa-
dziły i nadal prowadzą do niedopuszczalnego zepchnięcia starszych na mar-
gines życia, co jest dla nich źródłem wielkiego cierpienia, a równocześnie 
duchowego zubożenia dla wielu rodzin”336.

Rodzina jako szkoła bogatszego człowieczeństwa jest praktycznie nie-
możliwa bez osób starszych. To te osoby mają charyzmat przekraczania barier 
między pokoleniami, zanim one zaistnieją. „Ileż dzieci znalazło zrozumienie 
i miłość w oczach, słowach i pieszczotach osób starszych! Ileż osób starszych 
chętnie podpisuje się pod natchnionymi słowami biblijnymi, że «koroną star-
ców – synowie synów» (Prz 17,6)”337. W rzeczywistości życie osób starszych 
ułatwia nam zdanie sobie sprawy z hierarchii wartości ludzkich; ukazuje cią-
głość pokoleń i wspaniale przedstawia wzajemną zależność wszystkich rela-
cji społecznych – także w postmodernistycznym społeczeństwie. Człowiek 
stary ma zdolności do pełnienia innych funkcji niż człowiek młody, i jeże-
li zostaną one zastosowane w dziedzinie prywatnej lub społecznej, to mogą 
przynieść lepsze efekty niż w przypadku człowieka młodego, ponieważ sta-
ry ma więcej doświadczenia338. Rodzina jest szkołą życia. Dzięki wzajemnej 
wymianie wartości między pokoleniami staje się szkołą bogatszego człowie-

335 T. Styczeń, Rodzina źródłem i szkoła życia, „Ethos” 1992, 17, nr 5, s. 135-144.
336 FC 27.
337 FC 27.
338 V. Andreoli, Starzy i młodzi w społeczeństwie, dz. cyt., s. 74-75.
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czeństwa. Na ten temat pisze Vittorino Andreoli: „Są rzeczy stare, które mają 
wielką wartość, i powinniśmy pilnować, żeby ich nie stracić. Społeczeństwo, 
które znalazłoby się w rękach samych 35-latków, zalatywałoby zarozumiało-
ścią i głupotą dokładnie tak samo, jak społeczeństwo, które wykluczało ludzi 
młodych i wciąż chciałoby ich wykluczać. Społeczeństwo to wielka struktu-
ra, która powinna być kierowana rozumnymi zasadami i prawami. Prawa są 
częstokroć zdominowane przez empiryzm ukierunkowany na umożliwienie 
życia wszystkim, również starym – nie na prowadzenie wojny”339. V. Andreoli 
zwraca uwagę na to, że „rola pierwszoplanowa młodych w szkole życia za-
czyna się nie od posiadania, lecz od dawania. Nie ufajcie prorokom, którzy 
was gloryfikują, choć nie pozwolili wam pełnić małych ról w społeczeństwie. 
Zachęcam was do pełnienia roli pierwszoplanowej, ale tak, byście zaczęli od 
pomagania, a nie od wypowiadania wojny. Chodzi o to, żebyście pomagali 
starym, ponieważ oni najbardziej was potrzebują, wy zaś, którym częstokroć 
brakuje spojrzenia na minione dzieje, w szczególny sposób potrzebujecie sta-
rych. Miejcie na uwadze, że w tych czasach starzy się zmienili i trudno nawet 
określić, co to znaczy być starym. Z pewnością nie możecie nie dostrzegać, że 
odległość między kategoriami wiekowymi uległa zmniejszeniu”340.

W rodzinie jako szkole życia wzbogacającej wszystkie pokolenia obo-
wiązują niezmienne zasady. Można te zasady określić mianem dobra wspól-
nego. Z niego wywodzą się znane w naukach społecznych fundamentalne 
zasady wychowania, takie jak: szacunek dla życia ludzkiego, równość, pra-
wo do spokojnego i zdrowego życia. Te prawa wiążą się z ludzką krucho-
ścią ludzkiej egzystencji. Kruchość to ta nadzwyczajna właściwość, z której 
powodu każdy z nas potrzebuje drugiego, a więc stara się nawiązać z nim 
kontakt. Musimy mieć wspólne postrzeganie naszego położenia egzystencjal-
nego, które właśnie charakteryzuje się ograniczonością, kruchością. W imię 
naszej kruchości, a nie mocy, potrzebujemy społeczeństwa, a więc czegoś, co 
jest szersze niż nasze relacje prywatne czy rodzinne. 

Myśląc o rodzinie jako szkole bogatszego człowieczeństwa, Stefan kard. 
Wyszyński zwraca uwagę na konieczność „ciągłości tradycji”. Ludzie w po-
deszłym wieku są w tym niezastąpieni. Zostawiając nieco na boku znaczenie 
samych tradycji rodzinnych, przywołajmy cenne uwagi Wyszyńskiego na te-
mat siły przemian życia społecznego i kulturowego: „Pamiętać trzeba, że ży-
jemy w środku kultury chrześcijańskiej, która kształtuje i rozwija w ludziach 
zmysł społeczny i pragnienie praktycznej miłości bliźniego. Rozwija się na-
dal i umacnia moralność wychowana przez tyle wieków nauczania Kościoła. 
Ma ona swój wpływ nawet na tych, którzy odpadli od Kościoła i szczycą 

339 Tamże, s. 76-77.
340 Tamże.
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się tym, że są dobrymi bez pomocy religii. To prawda, że w człowieku jest 
podstawowe dążenie do dobra. Ale i to prawda, że dążenie to jest wielce spo-
tęgowane przez Kościół. Moralność chrześcijańska będzie się stawała coraz 
silniejszą potrzebą i tęsknotą duszy ludzkiej. Tęsknota ta będzie nurtowała 
nawet socjalistów, komunistów, ateistów. Jeśli więc pod jej wpływem podej-
mą niejedną inicjatywę społeczną, zdrową w swych dążeniach i celach, nie 
trzeba jej zwalczać tylko dlatego, że wyszła z przeciwnego obozu. Jeśli jest 
ona dobra, jest równie chrześcijańska jak wszystko, co Kościół uczynił bez-
pośrednio lub przez swych wiernych”341. Ludzie starsi są niewątpliwie zwor-
nikami czasu, tego, który minął i tego, który nadchodzi. Jako świadkowie 
historii dysponują mądrością życiową, jakże cenną i ważną dla budowania 
przyszłości. Odpowiedzialnością i troską mądrego społeczeństwa winno być 
wykorzystanie tego potencjału wiedzy i doświadczenia ludzi starszych dla 
budowania przyszłości.

Starość w meandrach samotności

Nie wolno zapomnieć, że w czasach silnej propagacji eutanazji pojawiają 
się również liczne problemy etyczne związane ze starością. Mamy na myśli 
starość „ludzi niechcianych”. W dzisiejszym świecie spotykamy liczne tren-
dy społeczne (medyczne) związane z eliminowaniem ludzi starszych niechcia-
nych. Główne argumenty proeutanatyczne – wywodzą się nie z czego innego, 
jak z etyk skrajnie utylitarystycznych. Dlatego – dla całości i pokazania drama-
turgii problemu – trzeba przywołać wciąż aktualne słowa Jan Pawła II z jego 
encykliki Evangelium vitae: „U kresu życia człowiek staje w obliczu tajemni-
cy śmierci. Dzisiaj, w wyniku postępu medycyny i w kontekście kulturowym 
zamkniętym często na transcendencję, doświadczenie umierania nabiera pew-
nych nowych cech charakterystycznych. Kiedy bowiem zaczyna przeważać 
tendencja do uznawania życia za wartościowe tylko w takiej mierze, w jakiej 
jest ono źródłem przyjemności i dobrobytu, cierpienie jawi się jako nieznośny 
ciężar, od którego trzeba się za wszelką cenę uwolnić. Śmierć jest uważana za 
bezsensowną, kiedy niespodziewanie kładzie kres życiu otwartemu jeszcze na 
przyszłość, która może przynieść wiele interesujących doświadczeń; staje się 
natomiast upragnionym wyzwoleniem, gdy ludzka egzystencja zostaje uznana 
za pozbawioną dalszego sensu, ponieważ jest pogrążona w bólu i nieuchronnie 
wystawiona na coraz dotkliwsze cierpienie”342. 

341 Por. B. Jasiak, Kim jest człowiek. Rozważania społeczne, „W Drodze” 1993, nr 5, 
s. 3-11 (jest to przedruk: S. kard. Wyszyński, Rozważania społeczne, Warszawa – Poznań 
1993).

342 EV 64.
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Głównym argumentem za eutanazją jest to, że „człowiek, odrzucając swą 
podstawową więź z Bogiem lub zapominając o niej, sądzi, że sam jest dla sie-
bie kryterium i normą oraz uważa, że ma prawo domagać się również od spo-
łeczeństwa, by zapewniło mu możliwość i sposoby decydowania o własnym 
życiu w pełnej i całkowitej autonomii. Postępuje tak zwłaszcza człowiek ży-
jący w krajach rozwiniętych: skłania go do tego między innymi nieustan-
ny postęp medycyny i jej technik, coraz bardziej zaawansowanych. Dzięki 
wykorzystaniu niezwykle skomplikowanych metod i urządzeń współczesna 
wiedza i praktyka medyczna są w stanie skutecznie działać w przypadkach 
dawniej beznadziejnych i łagodzić lub usuwać ból, a także podtrzymywać 
i przedłużać życie w sytuacjach skrajnej słabości, sztucznie reanimować oso-
by, których podstawowe funkcje biologiczne uległy gwałtownemu załamaniu 
oraz interweniować w celu uzyskania organów do przeszczepów”343. W ta-
kim kontekście coraz silniejsza staje się pokusa eutanazji, czyli zawładnięcia 
śmiercią poprzez spowodowanie jej przed czasem i „łagodne” zakończenie 
życia własnego lub cudzego. W rzeczywistości to, co mogłoby się wydawać 
logiczne i humanitarne, przy głębszej analizie okazuje się absurdalne i nie-
ludzkie. Zjawisko to staje się według Jana Pawła II jednym z najbardziej 
niepokojących objawów kultury śmierci, szerzącej się zwłaszcza w społe-
czeństwach dobrobytu, charakteryzujących się mentalnością nastawioną na 
wydajność, według której obecność coraz liczniejszych ludzi starych i nie-
sprawnych wydaje się zbyt kosztowna i uciążliwa. „Ludzie ci bardzo często 
są izolowani przez rodziny i społeczeństwo, kierujące się prawie wyłącznie 
kryteriami wydajności produkcyjnej, wedle których życie nieodwracalnie 
upośledzone nie ma już żadnej wartości”344. U podstaw takiego myślenia jest 
zawsze jawne lub ukryte kryterium „negatywnie aksjologiczne”, czyli takie, 
żeby człowieka starszego i niechcianego wyeliminować ze społeczeństwa.

Z problemami tymi wiąże się także dziś szersze tło egzystencjalne. Warto 
więc w tym momencie zwrócić uwagę na kilka negatywnych zjawisk, jakie są 
udziałem ludzi w podeszłym wieku. Drugim takim zjawiskiem – poza klima-
tem proeutanatycznym – jest to, które określa się mianem „żelaznej klatki”. 
Pojęcie to wprowadził do obiegu kultury masowej Charles Taylor w swojej 
książce Etyka autentyczności345. Prosta obserwacja życia pokazuje nam, że lu-
dzie w wieku emerytalnym, często schorowani, żyją samotnie, opuszczeniu, 
przede wszystkim przez najbliższych – przez rodzinę. Mają utrudnione kon-
takty ze zatomizowanym społeczeństwem. Wynika stąd wiele praktycznych 
problemów życiowych dla ludzi starszych. Pisze wspomniany Ch. Taylor: 

343 Tamże.
344 Tamże.
345 Ch. Taylor, Etyka autentyczności, Kraków 2002, s. 90-103. 
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„Niektórzy postrzegają ewolucję cywilizacji technicznej jako historię ciągłe-
go upadku. Utraciliśmy kontakt z przyrodą i jej rytmami, który mieli nasi 
przodkowie. Utraciliśmy kontakt między sobą i z przyrodzoną nam naturą 
– pchani żądzą dominacji, która skazuje nas na nieustanną walkę z naturą za-
równo w naszym wnętrzu, jak i wokół nas. Ta skarga na odczarowanie świata 
była wyrażana wielokrotnie od okresu romantyzmu – z dotkliwą świadomo-
ścią faktu, iż nowoczesna racjonalność odseparowała istoty ludzkie w trojaki 
sposób: od własnego wnętrza, od siebie nawzajem i od świata przyrody […]. 
Opieram się na przesłance, że stoimy przed rzeczywistym wyborem, nawet 
jeśli jesteśmy zazwyczaj ślepi na dostępne nam możliwości. Jeśli jednak no-
woczesne społeczeństwo techniczne rzeczywiście zatrzasnęło nas w «żela-
znej klatce», wtedy moje słowa to po prostu czcza gadanina […]. Otóż sądzę, 
że metafora «żelaznej klatki» zawiera wiele prawdy. Nowoczesne społeczeń-
stwo rzeczywiście popycha nas w kierunku atomizmu i instrumentalizmu: za-
równo utrudniając nam w pewnych warunkach ograniczenie ich prymatu, jak 
i generując światopogląd, który sankcjonuje je jako normy. Niemniej jednak 
uważam, że wizja społeczeństwa technicznego jako w jakimś sensie «żela-
znego» przeznaczenia nie da się utrzymać. Wizja ta upraszcza zbyt wiele i po-
mija kwestie zasadnicze”346.

Syndrom „żelaznej klatki” często dziś przenoszony jest w liczne domy po-
godnej starości. I chociaż domy te są bardzo różne w zakresie ich jakości i funk-
cjonowania, to główny problem etyczny skupia się wokół zapotrzebowania na 
więź rodzinno-społeczną ludzi starszych. Samo „oddanie”, nawet do najlepsze-
go domu opieki, nie jest rozwiązaniem sprawy. Sytuacja rodzinna i społeczna 
starszych ludzi jest bardzo zróżnicowana. Tak cenni i pożądani w rodzinach, 
a jeszcze sprawni – babcie i dziadkowie, w starości i zniedołężnieniu są czę-
sto zaniedbywani, a najchętniej umieszczani w zakładach pomocy społecznej. 
Wiąże się z tym po prostu „chęć pozbycia się” starych członków rodziny. Nie 
zawsze ona wypływa tylko z egoizmu dzieci i wnuków. Decydujące są nieraz 
bardzo trudne warunki mieszkaniowe, a także pewne zmiany psychiczne u sta-
rych ludzi, które czynią wspólne życie wprost nie do zniesienia (na przykład 
w sytuacjach wielu chorób wieku starczego). Złem jest zerwanie jakiejkolwiek 
trwałej więzi rodzinnej z oddanymi do domów opieki ludźmi. Złem jest choro-
bliwy egocentryzm dzieci i ich wygodnictwo życiowe.

Syndrom samotnościowy „żelaznej klatki” ma jednak szersze przejawy. 
Wielu ludzi starszych – jeszcze sprawnych – żyje i mieszka we własnych 
mieszkaniach w pojedynkę. Świadczą dziś o tym niektóre osiedla w centrach 
miast. Samotność jest dzisiaj jednym z zasadniczych fenomenów społecz-

346 Tamże, s. 95-96.



167

3. Aksjologiczne oblicze trzeciego wieku

nych. Z aksjologicznego punktu widzenia trzeba jednak rozróżnić zjawiska 
osamotnienia i „samotności” ludzi starszych. Dopiero zdanie sobie sprawy 
z tego, jak wiele różnych oblicz i odcieni ma samotność, pozwala zrozumieć, 
dlaczego tak skrajnie różne wydaje się o niej oceny347. Jedni mówią, że sa-
motność jest „złym doradcą”, przestrzegają, że „samemu jest źle na świe-
cie”; inni o samotności twierdzą, że jest „mędrców mistrzynią” czy nawet 
„świątynią pełną lśniących bram otwartych w przestwór”. W etyce samotność 
cechuje się wielością zróżnicowanych znaczeń, a w refleksji nad ludzkim do-
świadczaniem samotności wydaje się o niej skrajne oceny348. Dlatego trzeba 
mocno odróżnić „samotność jako ideał poszukiwania wewnętrznej siły du-
cha” od koniecznej „samotności życia” jako czegoś alienującego. Boleśnie 
to przeżywają osoby starsze niepełnosprawne fizycznie. Ta ostatnia samot-
ność jako „samość” potrafi bardzo dokuczać, sprawiać ból, zabierać chęć do 
życia. Można wskazać różne sposoby i różne funkcje wycofania się i izola-
cji jednostki, która pozostaje uwikłana w wielorakie relacje międzyludzkie 
i w zinstytucjonalizowane życie społeczne. Czymś innym jest intencjonalne 
i własnowolne, czynione mimo zewnętrznych oporów i przeciwności, wyco-
fywanie się jednostki z wielości relacji i więzi, w które jest ona zaangażowa-
na, a czymś innym jest społeczne izolowanie ludzi starszych od aktywnego 
życia społecznego349. Owa izolacja nie jest niczym innym, jak osłabianiem 
wzmożonej intensywności relacji i więzi społeczno-rodzinnych, aż po ich 
czasowe uśpienie. Z tym łączy się też swoisty proces wygaszania duszy, aby 
dzięki temu osiągnąć tzw. „nie święty spokój”. Owa „samościowa” alienacja 
społeczna jest wymuszonym na człowieku starszym, wbrew jego woli i in-
tencji, wycofaniem się przez niego z relacji i więzi, w których chciałaby on 
nadal pozostać. Osoba starsza odczuwa taki stan jako proces zatracania siebie 
i w tych wymuszonych warunkach izolacji może ona nie dawać sobie rady 
(nie umie poradzić sobie sama z sobą).

W odmiennych stanach określanych wszakże tym samym mianem „sa-
motności” bywają też sposoby mierzenia się z upływającym czasem, czyli 
ludzkim przemijaniem. Może być też świadomie wybrane odosobnienie jako 
„czas pełny”, czas wartościotwórczy obfitujący w doświadczenia aksjolo-
giczne wysokiej jakości. Natomiast w narzuconym przez los i niepożądanym 
osamotnieniu może jawić się „pustka czasu”, który mija jako „czas pusty”, 

347 Por. ciekawe refleksje na ten temat: P. Tillich, Osamotnienie i odosobnienie, 
przekł. K. Mech, „Znak” 1991, nr 4, s. 4n.

348 Por. A. Brożek, J. Jadacki, M. Przełęcki, W poszukiwaniu najwyższych wartości. 
Rozmowy międzypokoleniowe, Warszawa 2011, s. 257-258.

349 P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, przekł. P. Domański, Warszawa 
1992, s. 206n.
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pozbawiony wartościowych i sensotwórczych treści. O taką egzystencjalno-
-temporalną pustkę można się niejako „ocierać”, ale gdy się ją potęguje, to 
można się w nią zapadać, zatracać w niej swe indywidualne ludzkie oblicze. 
Wiele osób w podeszłym wieku jest na takie smutne doświadczenie skaza-
nych przede wszystkim przez własne rodziny.

Wartość Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Przemiany społeczne i techniczne powodują, iż starzejący się ludzie są 
wobec procesów i przemian cywilizacyjnych często bezradni i zagubieni. 
Ta sytuacja zrodziła ideę, by ludzie starsi mogli nadal aktualizować swoją 
wiedzę, by mogli orientować się w zmieniającej się rzeczywistości i czuć 
się w pełni zintegrowanymi we współczesne społeczeństwo i współczesne 
procesy cywilizacyjne. Jedną z cech współczesnego społeczeństwa krajów 
rozwijających się jest bowiem starzenie się ludności. Rośnie długość życia, 
przybywa ludzi w wieku poprodukcyjnym, maleje przyrost naturalny, w tym 
również w Polsce. Badania wskazują, że starzenie się jest w większym stop-
niu procesem zachodzącym w psychice tych ludzi, a nie jest tylko warunkiem 
biologicznym. Jedną z podstawowych potrzeb cywilizacyjnych w dobie dy-
namicznego postępu wiedzy i zmian struktur społecznych jest potrzeba włą-
czania osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego, by ludzie ci mo-
gli aktualizować swoją wiedzę, aktywnie uczestniczyć w każdych procesach 
zachodzących wokół nich, w środowiskach, w których żyją, by zachować 
i zwiększyć ich sprawność intelektualną, psychiczną i fizyczną. Ta potrze-
ba włączania ludzi starszych do systemu kształcenia stała się impulsem do 
tworzenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW) jako najpopularniejszej 
w ostatnich latach formy edukacji ludzi starszych, istotnej i potrzebnej z uwa-
gi na zachodzące w świecie zmiany demograficzne i ich konsekwencje.

Podstawą funkcjonowania UTW są potrzeby ludzi starszych, m.in.: po-
trzeba samokształcenia, potrzeba poznawania środowiska, potrzeba poszerza-
nia wiedzy i umiejętności, potrzeba wykonywania społecznie użytecznych 
działań, potrzeba bycia uznanym za część społeczeństwa, grupy, potrzeba wy-
pełnienia wolnego czasu, potrzeba utrzymywania więzi towarzyskich, potrze-
ba stymulacji psychicznej i fizycznej, a także możliwość realizacji młodzień-
czych marzeń, które były dotychczas nie do pogodzenia z życiem zawodowym 
i obowiązkami wobec rodziny. Zarówno te potrzeby, jak i uwarunkowania cy-
wilizacyjno-społeczne, kształtują także podstawowe cele UTW, które można 
generalnie sprowadzić do funkcji edukacyjnej oraz integracyjno-kulturalnej. 
Ujmując te cele bardziej szczegółowo, można wymienić niektóre z nich:
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•	upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych,
•	aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób 

starszych,
•	poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów,
•	ułatwianie kontaktów z instytucjami takimi jak służba zdrowia, 

ośrodki kultury, ośrodkami rehabilitacyjnymi i innymi,
•	angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich śro-

dowiska,
•	podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej 

wśród seniorów350.
Zostawiając w tle bogatą historię uniwersytetów europejskich i świato-

wych, także genezę i historię Uniwersytetu Trzeciego Wieku, warto sięgnąć 
do pojęcia „uniwersytetu jako szczególnego środowiska, jako wspólnoty, 
w której spotykają się uczeni i uczniowie, profesorowie i studenci, przed-
stawiciele różnych pokoleń, zespoleni wspólnym celem i wspólnym zada-
niem”351. „Jest to zadanie pierwszorzędnej wagi w życiu człowieka, a także 
w życiu społeczeństwa – narodu i państwa […]. Uniwersytety – to wszyst-
kie te środowiska, te wspólnoty, w których służba poznaniu – czyli służba 
Prawdzie – staje się podstawą kształtowania człowieka. Wiemy, że był Ktoś, 
kto powiedział: «poznacie prawdę, a prawda uczyni was wolnymi» (por.  
J 8,32)”352. Tak określona przez Jana Pawła II natura uniwersytetu obejmuje 
także Uniwersytety Trzeciego Wieku. Jest to tym bardziej ważne, że w Liście 
do osób w podeszłym wieku Jan Paweł II jakby dopowiada łączenie „wieku” 
z poszukiwaniem mądrości i prawdy: „Ludzie starzy pomagają nam mądrzej 
patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom 
zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają 
szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które 
są podstawą i regułą życia społecznego. Wykluczyć ich ze społeczeństwa zna-
czy w imię nowoczesności pozbawionej pamięci odrzucić przeszłość, w któ-
rej zakorzeniona jest teraźniejszość. Ludzie starsi dzięki swej dojrzałości i do-
świadczeniu mogą udzielać młodym rad i cennych pouczeń”353. Uniwersytety 

350 Zob. Uniwersytety Trzeciego Wieku, http://www.utw.pl/o_utw.php, dostęp z dn. 
10.02.2018.

351 Por. Jan Paweł II, Spotkanie ze środowiskiem Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego – 9 czerwca 1997, [w:] Jan Paweł II w Polsce, 8-14 czerwca 1987. Trzecia 
pielgrzymka do Ojczyzny, Warszawa 1987, s. 26.

352 Jan Paweł II, Do świata nauki. Przemówienie wygłoszone w auli KUL 9.06.1987, 
„Ethos” 1989, 2-3, s. 11.

353 LPW 10.
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Trzeciego Wieku stanowią znakomite forum spotkania się i wymiany wiedzy, 
doświadczenia i mądrości życiowej.

Elitarność uniwersytetu płynie z jego dostojeństwa jako sługi prawdy 
i dobra dla człowieka i nie jest tak, jak się często uważa, że to dostojeństwo 
uniwersytetu płynie z jego elitarności. Warto przypomnieć w tym momen-
cie, że już w referacie O dostojeństwie uniwersytetu, wygłoszonym przez 
Kazimierza Twardowskiego w roku 1930 z okazji przyznania mu tytułu dok-
tora honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego, wybitny filozof powiedział: 
„Dostojeństwo to płynie nie tylko z sędziwego wieku i chlubnych tradycji 
uczelni noszących tę nazwę, ma ono swe źródło w samej idei uniwersytetu, 
która się z biegiem czasu ustaliła i która wyznacza mu funkcję, jaką on ma 
pełnić w życiu zbiorowym współczesnej ludzkości i rozlicznych jej odłamów 
narodowych. […] Według tej idei zadaniem uniwersytetu jest zdobywanie 
prawd i prawdopodobieństw naukowych oraz krzewienie umiejętności ich 
dochodzenia”354. „Służąc temu celowi – mówił Twardowski – uniwersytet pro-
mieniuje istotnie dostojeństwem, spływającym na niego z olbrzymiej doniosło-
ści funkcji, którą pełni. Wszak niesie ludzkości światło czystej wiedzy, wzbo-
gaca i pogłębia naukę, zdobywa coraz to nowe prawdy i prawdopodobieństwa – 
tworzy jednym słowem najwyższe wartości intelektualne, które przypaść mogą 
człowiekowi w udziale”355. Wydaje się, że także o dostojeństwie Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku na początku XXI stulecia decydują dwie komplementarne ra-
cje. Chodzi więc nie tylko o chęć uczestniczenia, rozwijania i pogłębiania wie-
dzy, umiejętności i mądrości przez ludzi w wieku podeszłym, ale i także o pra-
gnienie budowania wspólnoty akademickiej, jakiej często nie mogli przeżyć 
w swej młodości ludzie urodzeni podczas II wojny światowej, podczas komu-
nizmu, kiedy totalitarne władze niszczyły „wolną myśl” i wolne studiowanie.

Wartość edukacji w trzecim wieku

Człowiek jest istotą poszukującą prawdy. Ta konstytutywna cecha czło-
wieczeństwa stanowi podstawowy impuls zdobywania wiedzy potocznej, 
naukowej czy mądrościowej. Rozwój intelektualny człowieka ujawnia kil-
ka ważnych wymiarów poznawczych ludzkiego ducha. Należy tutaj przede 
wszystkim to, co Grecy określali mianem episteme (rozumowa wiedza po-
znawcza), mianem aisthesis (wrażenie zmysłowe, odbiór i poznanie piękna), 
mianem poesis (poetyczność, poznanie harmonii i ładu w człowieku i poza 

354 K. Twardowski, O dostojeństwie uniwersytetu, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 
1990, 103, nr 3, s. 371n. Por. A. Lekka-Kowalik, O dostojeństwie uniwersytetu – raz 
jeszcze, „Ethos” 2005, 75, s. 169.

355 Tamże, s. 371.
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nim), mianem ethos (czyli stałego i godnego postępowania, dobrego oby-
czaju), mianem nomos (czyli opisem prawideł i praw zachodzących między 
ludźmi i między rzeczami) oraz mianem techne (czyli umiejętności konstru-
owania przedmiotów służących człowiekowi). Można powiedzieć, że od tam-
tego czasu, mimo ogromnej specjalizacji wiedzy, te główne „orientacje” ist-
nieją do dnia dzisiejszego w całej kulturze – także stricte akademickiej. Tak 
jak było przez wieki, zwłaszcza od powstania uniwersytetów w średniowie-
czu, tak samo jest do dziś przenosi się w struktury edukacyjne Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Ich funkcjonowanie koncentruje się nadal wokół tych dzie-
dzin, o jakich myśleli Grecy i Rzymianie, jakie również wniosła w kulturę 
europejską myśl chrześcijańska. Popatrzmy zatem najpierw na szeroko rozu-
mianą funkcję edukacyjną Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W naszym ludzkim życiu nie ma żadnej sfery tego życia, które byłoby 
pozbawione uwarunkowań czasowych. Umiemy sobie wyobrazić życie poza 
przestrzenią, nie potrafimy jednak ani pomyśleć, ani wyobrazić go sobie poza 
czasem; wszak samo myślenie czy wyobrażanie sobie są procesami, które 
właśnie w czasie z konieczności się dokonują. Począwszy od najsłabszych 
przebłysków świadomości, poprzez akty wyobraźni, myśli, pragnień, świa-
domych wyborów, aż do działań, jakie podejmujemy w codziennym życiu – 
wszystko to spełniamy dzięki czasowi i w czasie. A to samo dotyczy nie tylko 
naszej świadomości, czy – szerzej – naszego życia duchowego, ale także na-
szego organizmu i zachodzących w nim procesów, od przemiany materii po-
czynając, na biciu serca kończąc. I oto w ten cały „nasz czas”, we wszystkie 
jego przekroje i wymiary, wchodzi także poszukiwanie prawdy w ramach zor-
ganizowanych form edukacji i zdobywania wiedzy akademickiej. Edukacja 
wypełnia nasz czas, „wchodzi” w nasz czas, by go przemienić, wypełnić no-
wymi treściami, a przede wszystkim uczynić czasem „zdobywania nowych 
wartości” poznawczych, estetycznych, moralnych, kulturowych itp. Można 
zatem powiedzieć, że edukacja akademicka ludzi w podeszłym wieku jest 
nie tylko intelektualną, ale i wspólnotowo-solidarnościową „drogą mądrego 
zagospodarowania jesieni życia”.

Ludzie starsi nieco inaczej przeżywają czas. Mówi się, że okres emerytal-
ny niesie ze sobą „więcej wolnego czasu”. Można w tym kontekście powie-
dzieć, że Uniwersytet Trzeciego wieku jest dynamiczną strukturą mądrego 
zagospodarowania wolnego czasu. W tym momencie przypomina się to, co 
św. Augustyn rozważał w związku z czasem: „Czymże więc jest czas? Jeśli 
nikt mnie o to nie pyta, wiem, jeśli pyta – trudniej odpowiedzieć”356. Nie bez 
powodu przywołuję to zdanie św. Augustyna o czasie. Starość ma także z fi-

356 Św. Augustyn, Wyznania, XI, 14, tł. Z. Kubiak, Warszawa 1978, s. 227.
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lozoficznego punktu widzenia wymiar czasowy. „Studiowanie w tym wieku 
– pisze Tomasz Mann – staje się jakimś wycinkiem ludzkiego ziemskiego 
czasu, aby człowieka w niewypowiedziany sposób uszlachetnić i podnieść 
na wyżyny”357. Czas edukacji dorosłych, który mamy na myśli, gdy formu-
łujemy nasze określenie studiowania, zawiera mądre dobory nowych jakości 
poznawczych i estetycznych oraz szukania nowych sensów duchowych. Owe 
jakości uniwersyteckie stają przed uczestnikami tego kształcenia nie tylko 
wirtualnie, in potentia, ale mają swoją aktualizację w umysłach i doświad-
czeniu ludzi, którzy swoją mądrość życiową, zdobywaną w czasie ich życia, 
ubogacają nową wiedzą czasów współczesnych.

Realny czas wieku emerytalnego staje się czasem na nowo organizowa-
nym na wzór czasu studenckiej młodości, której nie było dane przeżyć w prze-
szłości wielu dzisiejszym emerytom. Czas emerytalny staje się na nowo wła-
ściwym czasem studiowania. To przede wszystkim do tego czasu odnosi się 
to, co nazywamy Uniwersytetem Trzeciego Wieku. A równocześnie ten czas 
„trzeciego wieku” stanowi znakomity sprawdzian teorii struktury czasu. Gdy 
tajemnicę czasu rozpatrywał św. Augustyn, zwracał uwagę przede wszystkim 
na jego przemijalność i nieuchwytność aktualnego „teraz”. Przeżycie teraź-
niejszości skurczyło się w opisywanym przez Augustyna doświadczeniu cza-
su do niedającej się zatrzymać chwili. Wydaje się, że Uniwersytet Trzeciego 
Wieku to „kurczące się” się doświadczenie czasu teraźniejszego jakby po-
szerza. Zresztą wspomniany już św. Augustyn chętnie podejmował analizy 
mające na celu zarówno odkrywanie właściwego charakteru naszych funkcji 
poznawczych, jak i istoty piękna przejawiającego się w świecie niezależnie 
od ludzkiego wieku. Poszukiwanie mądrości bowiem jest według niego po-
nadczasowe. Św. Augustyn, sam zmieniający sposoby studiowania i zdoby-
wania wiedzy, w końcu stwierdza, że ludzie są tacy, jakie są czasy; i czasy są 
naprawdę takie, jacy są ludzie. Świadomość czasu jest przecież także czasem 
świadomości. Więcej, jest czasem naszego życia i naszego istnienia. Bo – jak 
mówi Bergson – „dla istoty świadomej istnieć – znaczy zmieniać się, zmie-
niać się – znaczy dojrzewać, dojrzewać – znaczy tworzyć nieograniczenie 
samego siebie”358.

Uniwersytet Trzeciego Wieku daje możliwość takiego „trwania w czasie”, 
które staje się – mówiąc językiem Henryka Bergsona – „ewolucją twórczą, 
wynalazczością, tworzeniem form, ciągłym wypracowywaniem czegoś”359. 
Także w tym wypadku studiowanie „wpisuje się” w samo istnienia człowie-

357 T. Mann, Czarodziejska góra, t. 2, Warszawa 2004, s. 101. 
358 H. Bergson, Ewolucja twórcza, przeł. F. Znaniecki, Warszawa 1957, s. 20.
359 Tamże, s. 23.
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ka, a przeżycie na nowo atmosfery Uniwersytetu, nosi charakter najbardziej 
egzystencjalny spośród przeżyć, jakimi obdarza on ludzi w wieku podeszłym.

Ten nowy czas jest czasem odkrywania nowych interpretacji życia. 
Jest to ważne także z tego powodu, że ludzie starsi, uczestnicząc w pracach 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku często – jak o tym świadczą rozmowy prowa-
dzone z wykładowcami i dyskusje w ramach zajęć – dokonują „reinterpreta-
cji” niejednego problemu – także ważnego egzystencjalnie. Mimo tego że lu-
dzie starsi, często już po latach uczenia się w młodości i dużej praktyki zawo-
dowej, są ludźmi o dużej wiedzy, to jednak entuzjazm zdobywania nowych 
treści jest bardzo duży. Wiemy, że studia te nie są niczym innym, jak jakąś 
nową „interpretacją” wiedzy. Słowo „interpretacja” zawiera dwa człony: inter 
i rdzeń wywodzący się od pretium. Pierwszy znaczy „pomiędzy”, drugi: cena, 
wartość czegoś, cenność, opłata, nagroda. Interpretacja, etymologicznie rzecz 
biorąc, znaczy więc tyle, co ustalenie wartości między dwiema stronami, 
przeniesienie jednej wartości na drugą albo stworzenie odpowiedniego ekwi-
walentu dla jednej wartości w innej. Mówiąc o studiowaniu jako interpretacji, 
myślimy przede wszystkim o tym, że przenosi ona i uszlachetnia wartość zdo-
bytej wiedzy i umiejętności zawodowych, jak również wielu jakości przeży-
ciowych człowieka. Stwarza także warunki, by człowiek – w tym wypadku 
starszy – nie tylko przeżywał wartości poznawcze, ale i sam „reinterpretował” 
w swoim życiu to, co powinno być zmienione na lepsze. A zmiana na lepsze 
zawsze w życiu jest możliwa.

Uniwersytety Trzeciego Wieku mają ze swej natury przede wszystkim 
„oblicze” aksjologiczne. Ta funkcja aksjologiczno-formująca przejawia się 
w tym, że zdobyta wiedza i doświadczenie badawcze tam uzyskiwane sto-
sowane są przez uczestników do ulepszenia naszego życia, i to nie tylko pod 
względem materialnym, co jest dość oczywiste, ale również społeczno-mo-
ralnym. „Ileż to nienawiści, dzielącej ludzkość na zwalczające się obozy – pi-
sze Kazimierz Twardowski – straciłoby grunt pod nogami, gdyby usiłowano, 
będące zarzewiem tej nienawiści kwestie sporne rozpatrywać sposobami na-
ukowymi! Albowiem wtedy albo udałoby się kwestie te rozstrzygnąć obiek-
tywnie, albo przekonano by się, że różne krzyżujące się zdania są w równej 
mierze pozbawione uzasadnienia, że więc żadne nie ma prawa żądać dla sie-
bie posłuchu. Tak więc prawda obiektywna, a nawet samo rzetelne dążenie do 
niej wnosi ukojenie w spory i walki przeciwnych sobie poglądów i usuwając 
to, co ludzi przeciw sobie podnieca, daje im to, co ich godzi i nastraja ku sobie 
życzliwie. Tym sposobem służenie prawdzie obiektywnej nabiera znaczenia 
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etycznego i stawać się może w stopniu coraz wyższym prawdziwym błogo-
sławieństwem ludzkości”360.

Powyższe słowa przywołują cztery istotne idee dotyczące prawdy, bę-
dącej głównym celem posłannictwa Uniwersytetu. Mogą być one także 
analogicznie przeniesione na oznaczenie głównych funkcji Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Po pierwsze – tylko prawda może stanowić fundament zgo-
dy i solidarności, także na poziomie społecznym, ponieważ stanowi autorytet 
rozstrzygający w najrozmaitszych sporach. Po drugie – prawda ma charakter 
wiążący, ma prawo żądać dla siebie posłuchu na mocy jedynie tego, że jest 
prawdą. Zignorowanie wiążącej mocy prawdy – jak ukazuje Tadeusz Styczeń 
– prowadzi do swoistego metafizycznego pęknięcia w człowieku, nie pozwa-
lając mu realizować jego własnych potencjalności. Poddanie prawdy działa-
niu woli – a nie woli prawdzie – okazuje się zniewoleniem człowieka, a nie 
wyrazem jego wolności361. Po trzecie – prawda dotyczy wszelkich sfer bytu, 
w tym także tych, które stanowią zarzewie nienawiści. Trudno sobie wyobra-
zić, by na przykład fizjologia motyla czy datowanie skamielin stanowiły za-
rzewie nienawiści; chodzi raczej o kwestie natury moralnej czy społecznej, 
jak na przykład eutanazja czy wojna sprawiedliwa. Problemy nadające się 
do naukowego rozpatrzenia nie należą więc wyłącznie do sfery świata mate-
rialnego. Po czwarte, prawda jest dobrem dla człowieka, pozwalającym mu 
na budowanie własnego życia oraz struktur życia społecznego. Przez to ma 
ona wymiar nie tylko wiążący, ale i powinnościowy: należy do prawdy dążyć 
dlatego, żeby człowiek stawał się „bardziej człowiekiem”. W tym tkwi pod-
stawowa funkcja akademicka, a więc także Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Starość jako czas pogłębionego spojrzenia na świat i człowieka

Każda dyscyplina wiedzy nieustannie i dynamicznie się rozwija i jest 
w stanie dostarczać coraz to ciekawszych danych poznawczych. I dlatego mówi 
się potocznie, że na naukę nigdy nie jest za późno. Paul Germain, słynny ma-
tematyk, określa edukację akademicką jako „nieustanne pogłębienie spojrze-
nia na historię świata i na przygodę człowieka”362. Bez wątpienia – zarówno 
świat, jak i sam człowiek – nie mówiąc już o poznawaniu Boga – jawią się 

360 K. Twardowski, O dostojeństwie uniwersytetu, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, 
dz., cyt., s. 379.

361 Zob. T. Styczeń, Etyka jako antropologia normatywna. W sprawie epistemo-
logicznie zasadnego i metodologicznie poprawnego punktu wyjścia etyki, „Roczniki 
Filozoficzne” 1997-1998, 45-46, z. 2, s. 5-38.

362 P. Germain, Spojrzenie na historię świata i na przygodę człowieka, [w:] J. Delumeau, 
Uczony i wiara. Wyznania ludzi nauki, Warszawa 1998, s. 71-86. 
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jako niezmierzone tajemnice godne odkrywania. Wiek człowieka nie ma tutaj 
żadnego znaczenia. Ciekawość badawczo-intelektualna pozwala człowiekowi 
w każdym czasie jego życia na wnikanie w głębię „tajemnic” świata i człowie-
ka. „Człowiek, ten stryjeczny prawnuk ślimaka, co wymyślił rachunek całkowy 
i marzył o sprawiedliwości. To wspaniałe zawołanie Jeana Rostanda powtarza 
się często i słusznie! Jest w nim wszystko: osadzenie w świecie przyrody, wyło-
nienie się myśli przygotowującej naukę i technikę, oraz jest najczystsze dążenie 
etyczne”363. Podobny wątek rozwinął bardzo szeroko Jan Paweł II, przemawia-
jąc do ludzi nauki w auli KUL-u, kiedy stwierdził: „Sprawa ta łączy się z za-
gadnieniem – chyba bardziej jeszcze podstawowym – a dotyczy ono po pro-
stu «konstytucji» człowieka: miejsca człowieka w świecie, we wszechświecie. 
Przy rozważaniu tej sprawy jest rzeczą nieodzowną sięganie do «początku», do  
arche. Jest to problem ogromnej wagi dla różnych nauk o człowieku i świecie, na 
przykład dla paleontologii, historii, etnologii. Tego rodzaju nauki poszerzają się 
na gruncie swoich własnych metod empirycznych […]. Człowiek «od począt-
ku» odróżnia siebie od całego widzialnego wszechświata, a w szczególności 
od świata istot poniekąd sobie najbliższych. Wszystkie one są dla niego przed-
miotem. On sam pozostaje wśród nich podmiotem. Biblijna Księga Rodzaju 
mówi o człowieku jako istocie stworzonej na obraz Boga i Jego podobieństwo. 
Co więcej, w świetle powyższego tekstu jest równocześnie jasne, że owa pod-
miotowość człowieka łączy się w sposób podstawowy z poznaniem. Człowiek 
jest podmiotem pośród świata przedmiotów dlatego, że jest zdolny poznawczo 
obiektywizować wszystko, co go otacza. Dlatego, że przez swój umysł zwró-
cony jest «z natury» ku prawdzie. W prawdzie zawiera się źródło transcenden-
cji człowieka wobec wszechświata, w którym żyje. […]. Paradoksalnie moż-
na powiedzieć, że w miarę postępu wiedzy w świecie – w wymiarach makro 
i mikro – człowiek coraz bardziej musi na gruncie postępu cywilizacji scjenty-
styczno-technicznych bronić prawdy o sobie samym. Człowiek też musi w imię 
prawdy o samym sobie przeciwstawić się dwojakiej pokusie: pokusie uczy-
nienia prawdy o sobie poddaną swej wolności oraz pokusie uczynienia siebie 
poddanym światu rzeczy; musi się oprzeć zarówno pokusie samo-ubóstwienia, 
jak i pokusie samo-urzeczowienia. Wedle wyrażenia autora średniowiecznego: 
Positus est in medio homo: nec bestia – nec deus! To zresztą należy także do 
biblijnego paradygmatu Księgi Rodzaju. Człowiek już «od początku» nęcony 
jest pokusą poddania prawdy o sobie władzy swej woli i umieszczenia się przez 
to «poza dobrem i złem». Kuszony jest iluzją, że prawdę o dobru i złu pozna 
dopiero wtedy, gdy sam będzie o niej decydował. […] Równocześnie czło-
wiek zostaje «od początku» wezwany, aby «czynił sobie ziemię poddaną» (por.  

363 Tamże, s. 78.
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Rdz 1,28), co oczywiście stanowi owoc naturalny, a zarazem praktyczne «prze-
dłużenie» poznania, czyli «panowania» przez prawdę nad resztą stworzeń”364. 

Uniwersytety Trzeciego Wieku mają, w duchu tych słów Jana Pawła II, za 
zadanie pogłębiać to spojrzenie na świat i człowieka z perspektywy minionych 
doświadczeń i nagromadzonych umiejętności na bazie aktualnego stanu wie-
dzy, dostarczanej przez różne nauki. To pogłębione spojrzenie stanowi istotę 
tego, co nazywamy mądrością życiową. UTW wypełniają dziś wielką „lukę” 
w promowaniu myślenia etyczno-aksjologicznego, zwalczanego kiedyś przez 
ideologiczny komunizm. Ludzie starsi odkrywają, że człowiekowi do życia nie 
wystarcza tylko „empiria”. Henryk Elzenberg, mówiąc o doświadczeniu, ma na 
myśli rezultaty nauk empirycznych i przestrzega, że uznanie tezy, iż jest to wie-
dza jedyna, zagraża kulturze rozumianej jako tworzenie rzeczy wartościowych 
leżących w możności człowieka. „Nie można tworzyć rzeczy wartościowych – 
twierdzi Elzenberg – bez wydawania sądów wartościujących, a z chwilą, gdy je 
wydajemy, musimy chronić je od błędu, dbać o ich poprawność i uzasadnienie. 
Każda siła, która chce nas od tego odwieść jest – w takim zakresie, w jakim 
to czyni – groźbą wymierzoną w kulturę”365. W każdym okresie historii spo-
tykamy bowiem „umysły gotowe do wynajęcia”, by służyć z góry założonym 
celom poznawczym i ideologicznym, również by służyć temu, co złe. Zdaniem 
Elzenberga nauka była czasem wciągana w sojusz z siłami antykulturowymi. 
Uznano bowiem, że etyczne myślenie oceniające „bruździ” myśleniu naukowe-
mu. „Gdyby nie to, że sama nauka wymaga oparcia na trwałym fundamencie 
uniwersalnej etyki i uniwersalnych wartości kultury – twierdzi Elzenberg – to 
najwspanialszy rozwój mógłby współistnieć z najgorszym barbarzyństwem”366. 
Diagnoza Elzenberga okazała się tragicznie słuszna w czasach wszelkich ide-
ologicznych totalitaryzmów. Uniwersytety Trzeciego Wieku starają się także 
naprawić to zło najnowszej historii Europy.

Fenomen Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest czymś więcej niż tylko „pę-
dem” do wiedzy i jej uzupełniania. Jest objawem „egzystencjalnego głodu du-
cha” po latach preferowania materializmu i po bezsensach rozmaitych ideolo-
gizacji. W swej książce pt. Głód ducha. Poza kapitalizm – poszukiwanie sensu 
w nowoczesnym świecie – Ch. Handy pisze między innymi: „Prawie wszyscy 
na Zachodzie mają teraz wygodniejsze życie, tylko że niewiele zjawisk przy-
niosło samo dobro, a system wolnorynkowy, który to wszystko umożliwił, też 

364 Jan Paweł II, Do świata nauki. Przemówienie wygłoszone w auli KUL 9.06.1987, 
dz. cyt., s. 15-16.

365 H. Elzenberg, Nauka i barbarzyństwo, [w:] tenże, Wartość i człowiek. Rozprawy 
z humanistyki i filozofii, Toruń 1966, s. 150-159.

366 Zob. szerszy komentarz do tego problemu: A. Lekka-Kowalik, Dlaczego nauka 
nie może być wolna od wartości, „Roczniki Filozoficzne” 2004, 52, nr 2, s. 275-294.
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nie jest takim wyjątkiem. Mam wrażenie, że wielu ludzi patrzy z mieszanymi 
uczuciami na świat, który stworzyliśmy sobie na Zachodzie […]. Co dobre-
go może przyjść z gromadzenia bogactw, których już nie da się zużyć? I po 
co ta wydajność w tworzeniu dóbr, jeśli według wyliczeń International Labour 
Organization – Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) trzecia część robot-
ników na świecie to obecnie bezrobotni lub nie w pełni zatrudnieni? Czym się 
skończy to gorączkowe dążenie do wzrostu? Jeśli gospodarka będzie się roz-
wijać w dzisiejszym tempie, to za sto lat będziemy kupować szesnaście razy 
więcej wszelkich towarów. Rodzi się na naszych oczach nowy głód ducha”367.

Ten „głód ducha” widać na przykład w ekspansji islamu, ale i też w odno-
wie Kościoła zapoczątkowanego przez Jana Pawła II. Uniwersytety Trzeciego 
Wieku, szczególnie w Polsce, bardzo wyraźnie nawiązują do Jego dziedzic-
twa i są wyrazem nowej recepcji papieskiego nauczania. Podobną myśl wyra-
ża Joseph Ratzinger: „Poznana prawda przygotowuje człowieka do aktu wia-
ry, która otwiera mu horyzont Wieczności, Nieskończoności. I jedynie to, co 
nie ma granic, co jest bezgraniczne, odpowiada powołaniu naszej egzysten-
cji. Tam, gdzie zanika ten horyzont, za mała staje się każda okazja wolności 
i następnie wszelkie propozycje wyzwolenia są mdłym surogatem, który nie 
wystarcza. Akt wiary rozrywa bariery skończoności i otwiera przestrzeń ku 
nieskończoności. […] Nowoczesna myśl naukowa coraz bardziej zamykała 
nas w więzieniu pozytywizmu, skazując nas w ten sposób na pragmatyzm. 
Za zasługę można poczytać jej wiele rzeczy: można podróżować aż do księ-
życa i nawet dalej, w bezgraniczność kosmosu. Mimo to jednak pozostajemy 
zawsze w tym samym punkcie, ponieważ nie została przekroczona prawdzi-
wa i właściwa granica, nie wyszło się poza granicę cyfry i ludzkiego działa-
nia. Absurd tej formy wolności przedstawił Albert Camus w obrazie cesarza 
Kaliguli: ma wszystko do swojej dyspozycji, lecz każda rzecz jest dla niego 
za ciasna. W niepohamowanym szaleństwie posiadania coraz więcej i rze-
czy coraz większych woła: chcę mieć księżyc, dajcie mi księżyc! Tymczasem 
obecnie stało się dla nas możliwe posiadanie w jakiś sposób nawet księżyca. 
Lecz dopóki nie otworzy się prawdziwej i właściwe granicy, granicy między 
ziemią a niebem, między Bogiem i światem, także księżyc jest tylko w osta-
teczności kawałkiem ziemi, a zdobycie go nie przybliża nas ani na krok ku 
wolności i pełni, której pragniemy. Prawdziwym wyzwoleniem […] jest usta-
wienie nas na horyzoncie Wieczności, jest wyjście poza granice naszej wie-
dzy i naszej mocy”368. Można powiedzieć, że Uniwersytety Trzeciego Wieku 
poszerzają horyzonty poznawcze człowieka stojącego wobec dylematów 

367 Ch. Handy, Głód ducha. Poza kapitalizm – poszukiwanie sensu w nowoczesnym 
świecie, Wrocław 1999, s. 8-9.

368 J. Ratzinger, Prawdziwa i fałszywa reforma, „Znaki Czasu” 1991, 21, s. 35.
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skończoności i nieskończoności, czasowości i wieczności, wskazując tym sa-
mym na potrzebę myślenia i poszukiwania prawdy w perspektywie pozaem-
piryczności i pozaracjonalności.

Bez wątpienia słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku są studentami 
„otwartymi”369. Mają oni – jak żaden młody student – możliwość integra-
cji wiedzy specjalistycznej ze swoim doświadczeniem zawodowym i swoją 
ogromną mądrością życiową. W społeczeństwie informacyjnym następuje 
w obszarze nauki nieustanna dyferencjacja wiedzy i pojawianie się nowych 
dyscyplin. Ten proces jest oczywistą koniecznością poszukiwań nowych me-
tod, celów i obszarów badań. Jak podkreśla Stanisław Kamiński, „specjaliza-
cja nie jest jednak cnotą, lecz złem koniecznym, dlatego jeśli specjalistyczne 
badania mają mieć wartość, muszą sprzyjać integracji wiedzy. Stąd mówi 
się o wręcz o naturalnej tendencji unifikacyjnej w zdobywaniu wiedzy”370. 
Specyfiką Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest interdyscyplinarność dostar-
czanej wiedzy. Interdyscyplinarność domaga się, według S. Kamińskiego, 
poznania metodologicznych i filozoficznych podstaw integracji wiedzy. 
Należą do nich m.in.: integralna antropologia oraz uniwersalna etyka. Autor 
ten wskazuje również na ogólne czynniki, które powodują unifikację nauk, 
a które znajdują się poza samą nauką empiryczną. Człowieka charakteryzują 
zainteresowania poznawcze, te zaś, zwłaszcza współcześnie, wymagają inter-
dyscyplinarnej syntezy. Istnieje wiele przyczyn skłaniających uczonych do 
badań interdyscyplinarnych, ale jedną z ważnych racji – w dobie specjalizacji 
nauki – jest potrzeba wiedzy syntetycznej, integralnej, szczególnie dla słucha-
czy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

We współczesnej kulturze naukowej pojawia się napięcie pomiędzy frag-
mentarycznością wykształcenia a ideą uniwersalności wiedzy371. Nie chodzi 
tu oczywiście o to, by uczony wykazywał się uniwersalnością rozumianą 
jako wszechwiedza, wszechstronna znajomość wszystkich gałęzi współcze-
snej wiedzy. Czasy „polihistorów” minęły bezpowrotnie. Nie oznacza to 
również, by uniwersytet miał „obejmować pełen wachlarz wszystkich dyscy-
plin”. Universitas – jak to dobrze oddaje polskie tłumaczenie tego słowa, jest 
„wszechnicą”372, miejscem wszech nauk. Od ponad dziewięciuset lat istnieją 

369 Jan Paweł II, Kościół jest solidarny z uniwersytetem w poszukiwaniu pełnej praw-
dy o człowieku. Przemówienie do świata uniwersyteckiego, Bolonia, 18 kwietnia 1982, 
[w:] tenże, Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, Rzym 1986, s. 134.

370 Zob. S. Kamiński, Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 
1992, s. 275.

371 Por. J. Ziółkowski, Uniwersytet w centrum napięć współczesnego świata, „Ethos” 
1989, 2-3, s. 138.

372 Jan Paweł II, Spotkanie ze środowiskiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
– 9 czerwca 1997, [w:] Jan Paweł II w Polsce, 8-14 czerwca 1987. Trzecia pielgrzymka 
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uniwersytety, które spełniają w całej rozciągłości ideał powszechności dyscy-
plin naukowych. Ale w wielu z nich brak przecież pewnych dyscyplin – nawet 
tych, które określamy mianem „podstawowych”. Uprawia się je natomiast 
w innych uczelniach wyższych, tych mianowicie, gdzie nauka staje się sztuką 
i zastosowaniem zarazem, jak w przypadku politechnik, szkół biznesowych, 
artystycznych, rolniczych czy medycznych, niekiedy zresztą powstałych 
przez oddzielenie się z macierzystego pnia uniwersyteckiego, a dziś wracają-
cych do swych korzeni. Często jest i tak, że niektóre dyscypliny – zwłaszcza 
nowo powstające – z niejakim trudem torują sobie drogę do uniwersyteckiego 
curriculum. Dla studentów – także tych trzeciego wieku – fascynujące jest 
odkrycie, że uniwersytet strzeże uświęconej tradycją swej własnej autonomii, 
jak i autonomii poszczególnych dyscyplin naukowych i podziałów między 
nimi. Do ludzi „trzeciego wieku” wyraziście przemawia to, że „Universitas – 
to szczególne środowisko nastawione na poznanie «wszystkiego» – jest w do-
bie obecnej pojęciem otwartym, oznacza jakąś funkcjonalną współzależność, 
takie zespolenie poszczególnych elementów gmachu współczesnej wiedzy, iż 
powstaje całość będąca czymś więcej niż prostą sumą części składowych”373. 
ponadto Uniwersytet Trzeciego Wieku, jak i każdy inny, odsłania wobec swo-
ich uczestników konstytutywny związek samego człowieczeństwa z prawdą 
jako celem poznania. Jego główną właściwością jest to, że jest fenomenem 
nie tylko cywilizacyjnym, ale jeszcze bardziej jest «codzienną rzeczywisto-
ścią dynamiczną i dialogową». Uniwersytet jest «wspólnotą poszukiwań, 
miejscem spotkania i duchowej konfrontacji prowadzonej w pokorze i z od-
wagą, miejscem, gdzie ludzie miłujący wiedzę uczą się wzajemnego szacunku 
i konsultacji, tworząc klimat kulturalny i ludzki»”374. To ostatnie stwierdzenie 
ujawnia podstawy atrakcyjności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w którym 
uczestnicy rzeczywiście – poznając integralną prawdę – integrują się także ze 
akademickimi strukturami oraz między sobą.

* * *

W podsumowaniu trzeba powiedzieć, iż wiek ludzki dzięki postępom 
medycyny i poprawie warunków materialnych przedłuża się. Ludzie starsi 
w Polsce stanowią teraz ponad 20 procent społeczeństwa. Są to ludzie, któ-
rzy ukończyli sześćdziesiąty rok życia. W tym wieku kobiety mają prawo 
do emerytury, mężczyźni – od 65 lat. Jest to wiek – w języku oficjalnym – 

do Ojczyzny, Warszawa 1987, s. 31.
373 Tamże.
374 Jan Paweł II, Przemówienie do świata uniwersyteckiego, Bolonia 1982, [w:] Jan 

Paweł II, Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, dz. cyt., s. 135.
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„poprodukcyjny”, co na ogół nie odpowiada rzeczywistości, bo sprawność 
fizyczna i umysłowa 60-latka bywa bardzo dobra i wielu emerytów pracuje 
jeszcze na pół etatu, a w niektórych zawodach przez kilka i więcej lat – nor-
malnie. Każdy człowiek chciałby mieć pogodną jesień życia, zachować jak 
najdłużej sprawność fizyczną i psychiczną, cieszyć się owocami swojej pracy, 
rodziną, życzliwością i szacunkiem otoczenia. I nieraz tak bywa, ale niestety 
nie zawsze. Dobroczynne wysiłki geriatrii, różne formy leczenia i rehabilita-
cji, w rzeczywistości dotyczą niewielkiej tylko ilości ludzi starych. Poza tym, 
przy najlepszych nawet układach proces starzenia się nieuchronnie postępuje 
i prędzej czy później muszą się zacząć trudności, choroby, zniedołężnienie. 
A zamiast szacunku i życzliwości starsi często spotykają się nie tylko z obo-
jętnością, ale i jawną niechęcią i wrogością.

Trzeba przypomnieć, że każdy człowiek, nieco inaczej młody, nieco ina-
czej dojrzały wiekiem, a nieco inaczej ten w wieku starszym – konkretnie 
i codziennie, staje wobec wyboru takich albo innych wartości. Także czło-
wiek starszy – staje z wielką mocą wobec wyboru wartości wyższych albo 
niższych. Są z tym związane konkretne słowa, czyny i zachowania. Każdy 
z tych uczynków jest mniej lub bardziej bliski „ideałowi”, każdy z nich reali-
zuje w sposób mniej lub bardziej pełny wartość podstawową, która domaga 
się realizacji. Możemy powiedzieć, że konkretna wartość i konkretny ideał 
zachowania się to jedno i to samo. 

W sytuacjach mądrego wyboru wartości – a temu winno służyć doświad-
czenie życiowe ludzi w podeszłym wieku – możemy albo, jak inni, przejść 
obojętnie, albo zlekceważyć, albo nieść pomoc. Widzimy dokładnie, że 
obiektywne wartości etyczne dzielą się na pozytywne i negatywne (antywar-
tości). Między jednym a drugim typem wartości zachodzi radykalne prze-
ciwieństwo. Sprawiedliwości przeciwstawia się niesprawiedliwość, męstwu 
przeciwstawia się tchórzostwo, gotowości do przebaczenia przeciwstawia się 
mściwość i – mówiąc ogólniej – wszelkiemu dobru przeciwstawia się zło. 
Ludzie w podeszłym wieku powinni wiedzieć dobrze – nauczeni dobrymi 
i smutnymi doświadczeniami, iż wartość pozytywna nie może być zarazem 
wartością negatywną, ani na odwrót, choćby nawet człowiek – jak się to cza-
sem dzieje – z realizacji wartości negatywnej czerpał zyski.
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1. Wstęp

Współczesna cywilizacja atlantycka początku XXI wieku charakteryzuje 
się znacznym wzrostem populacji osób starszych. W społeczeństwie przy-
bywa ludzi starych, zmęczonych życiem, wymagających opieki paliatyw-
nej, nierzadko niepotrzebnych nikomu, często żyjących w nędzy materialnej 
i w opuszczeniu chorobowym. Przeżywanie starości w wymiarze antropolo-
giczno-etycznym, w tym także i opieka paliatywna, fundamentalnie zależy 
nie tylko od „czasu”, ile raczej od wychowania i głębi duchowej każdego bez 
wyjątku człowieka. Nie wolno zapomnieć, że nie każdy człowiek dożywa sta-
rości i nie każdy odchodzi z tego świata, mając opiekę paliatywną. Sama zaś 
starość jest pojęciem dynamicznym i łączy się z całym rozwojem osobowym 
człowieka375. Oprócz tego, że pojawiło się wiele chorób cywilizacyjnych, to 
dzięki podniesieniu kultury moralno-materialnej przeciętny wiek w Polsce to 
65-70 lat i z każdym rokiem minimalnie się przedłuża376. Właściwa opieka 
i troska o człowieka starszego winna mieć na względzie nie tylko problemy 
rodzinne, zdrowotne, środowiskowe, społeczne, psychologiczne, ale także 
moralno-religijne377.

Na kartach Biblii wiek podeszły ukazany jest jako Boży dar i czas szcze-
gólnego błogosławieństwa. Codzienność jednak pozostaje daleka od biblijne-
go opisu starości. Dominująca dzisiaj pesymistyczna wizja starości przyczy-
nia się do tego, że niełatwo dostrzec pozytywne aspekty życia na tym etapie 

375 Por. E. Sujak, Rozważania o ludzkim rozwoju, Kraków 1983, s. 14n.
376 Por. N. Szczucka-Kubisz, Z raportów ONZ – Jesteśmy coraz starsi, „Wiedza 

i Życie” 6 (2000), s. 56-57; Statystyczny Europejczyk przekroczył obecnie 50 rok życia. 
W krajach Europy Zachodniej przeciętna długość życia wynosi 77 lat (dla kobiet 80 lat, 
a dla mężczyzn 74 lata).

377 Problematyką ludzi starych zajmuje się gerontologia – nauka o starzeniu się i sta-
rości, a także o wszystkich związanych z nią zagadnieniach, od biologii, poprzez medy-
cynę, socjologię i demografię. Jest to więc nauka interdyscyplinarna. Działem gerontolo-
gii, zajmującym się problemami medycznymi dotyczącymi ludzi starszych, jest geriatria. 
Gałąź ta odnosi się do fizjologicznych i patologicznych, a także klinicznych aspektów 
starzenia się i starości. Por. K. Wiśniewska-Roszkowska, Starość jako zadanie, Warszawa 
1989, s. 10-12.
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życia dla bardzo wielu ludzi. W postmodernistycznej kulturze starość prze-
staje być ceniona pod wpływem mentalności preferującej przydatność i ma-
terialną operatywność. Dlatego w kulturze walki firm ubezpieczeniowych, 
w kulturze zachodniej – jako „rozwiązanie” bolączek wieku podeszłego co-
raz częściej proponuje się eutanazję. Godzi to i narusza godność człowieka 
starego i cierpiącego, a także pozbawia go prawa do godnego przeżywania 
ostatnich lat życia378.

Organizacja Narodów Zjednoczonych poświęciła rok 1999 osobom w po-
deszłym wieku, aby zwrócić uwagę świata na położenie tych, którzy dźwiga-
jąc brzemię lat, muszą często zmagać się z wieloma trudnymi problemami, 
i to problemami duchowymi i materialnymi nie tylko swoimi, ale i problema-
mi swych rodzin i przyjaciół. Ojciec Święty Jan Paweł II w swoim nauczaniu 
szeroko ujmował problemy ludzi starszych, gdyż nigdy nie pozostawał obo-
jętny wobec ludzkiej biedy i krzywdy. Nie tylko nie pomijał problemów, jakie 
niesie ze sobą starość, a więc cierpienia, osamotnienia, choroby, odrzucenia 
przez społeczeństwo, ale na tle „trzeciego wieku” ukazywał chrześcijański 
sens i wartość całego życia – w tym także i wartość starości379. 

Dostrzegając jak wiele osób starszych we współczesnym społeczeństwie 
jest zagubionych i pokrzywdzonych, nieumiejących się odnaleźć w zabiega-
nym świecie, wydaje się słuszne podjęcie próby ukazania antropologicznego 
i aksjologicznego wymiaru tego etapu życia, jakim jest starość380.

Słabość i kruchość życia ludzkiego

O kruchości ludzkiego życia mówi się w każdym pokoleniu. O kruchości 
istnienia mówi wielu myślicieli. B. Pascal na przykład pisze słynne słowa, że 
człowiek jest tylko trzciną na wietrze, ale trzciną myślącą. Chodzi o to, że to, 
co jest najważniejsze w ludzkim życiu, rozstrzyga się tak naprawdę w sferze 
życia duchowego. Każdy wiek ma swoje słabości i źródła cierpienia. Nikt od 
tego nie jest wolny. W starości przeważnie jednak następuje swoista kumula-
cja trudności. S. Kierkegaard w Powtórzeniu nawiązuje do postaci biblijnego 
Hioba i mówi: „Dziwnie się czuję myśląc o kruchości życia. Nie potrafię zro-
zumieć, dlaczego dorośli cierpią, nie umiem pojąć, czym się zamartwiają – 
a przecież nie potrafię zatkać uszu. Myślę wówczas, że źli ludzie przysporzyli 
Hiobowi cierpień, że winni są jego przyjaciele, którzy siedzą tuż obok i ob-
rażają go. Wybucham głośnym płaczem. Trudny do określenia strach wobec 

378 Por. LPW 6-8.
379 LPW 7.
380 LPW 1.
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świata, życia, ludzi i wszystkiego dławi moją duszę”381. Myśląc o ludziach 
starszych, trzeba powiedzieć, że jakoś Hiob siedzi w każdym z nich.

Każdy człowiek, a tym bardziej chrześcijanin, ma w sobie coś z biblijne-
go „Cierpiącego Sługi”. Richard Niebuhr w Poza tragizmem komentuje pod 
kątem filozoficznym te biblijne doświadczenia „Cierpiącego Sługi” i notuje: 
„Na wielkich obszarach życia musimy przeto troszczyć się o to, by życie nie 
niszczyło życia. Problemu elementarnej sprawiedliwości nie da się rozwiązać 
ani powracając do ideału dobrego króla, ani usiłując wprowadzić czystą do-
broć pozbawioną siły w obręb świata […]. Kruchość objawia się w tym, że 
prawem życia jest miłość, jeżeli jego egoizm nie natrafia na opór. Wciąż ży-
jemy na świecie, który nie dorósł do Królestwa Bożego, mimo że prawo tego 
Królestwa zostało mu objawione […]. Dla pełniejszego zrozumienia tego 
faktu konieczna jest analiza tego, co wynika z idei cierpiącego sługi. Dobra 
nie narzuca on światu siłą. Pozbawiony potęgi, cierpi natomiast na skutek 
krzywd ze strony możnych. Szczególnie zaś cierpi z powodu grzechów ludzi 
«prawych», którzy nie rozumieją, jak wiele nieprawości zawiera się w do-
mniemanej i przypisywanej sobie za często ludzkiej «prawości». Zbawiciela 
świata nie ukrzyżowali zbrodniarze bądź jawni złoczyńcy; ukrzyżowano Go 
wraz ze zbrodniarzami i dokonali tego, mówiąc językiem św. Pawła, «książę-
ta tego świata»”382.

Przemijalność i kruchość świata stworzonego znajduje swoje najpełniej-
sze odbicie w człowieku, który choć będąc koroną stworzeń, podobnie jak 
one, podlega prawu starzenia się i śmierci. Stąd radosny moment narodzenia 
się człowieka informuje także o jego nieuchronnym zbliżaniu się do kresu, 
to znaczy do tego, co wieczne: „Człowiek poddany jest czasowi: rodzi się 
i przemija w czasie. Dzień narodzin staje się pierwszą datą jego życia, a dzień 
śmierci ostatnią: alfa i omega, początek i koniec jego ziemskiego bytowania”. 
Fakt ten powoduje, że ludzkie życie przebiegające według ustanowionego 
rytmu posiada głęboką analogię do świata przyrody, gdzie rozwój i śmierć 
uzależnione są od pór roku. W tym kontekście narodzenie się dziecka to 
w jego życiu etap wiosny, lata młodzieńcze to astronomiczne lato, natomiast 
życie zawodowe to kalendarzowa jesień, a starość to sroga zima, która już 
przed nadejściem wysyła zimne podmuchy wiatru zapowiadające śmiercio-
nośny mróz. Inni – jak na przykład św. Efrem Syryjczyk – będą porównywać 
życie ludzkie do palców jednej ręki: „Jest ono krótkie jak rozpiętość dłoni, 
a zarazem, że kolejne jego etapy różnią się od siebie niczym poszczególne 
palce, symbolizując pięć stopni, po których wspina się człowiek. A wspina 

381 S. Kierkegaard, Powtórzenie, Warszawa 1992, s. 117.
382 R. Niebuhr, Poza tragizmem, Kraków 1985, s. 119.
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się ku wieczności”383. To obrazowe przedstawienie prawdy o ludzkim życiu 
nawiązuje do twórczości znanego myśliciela starożytnego – Cycerona, który 
rozpatrywał życie człowieka, porównując je do życia roślin. Również podob-
ną analogią posługuje się papież Jan Paweł II, który w Liście do osób star-
szych pisze: „Widzimy, jak w ciągu roku zmienia się otaczający nas świat, 
gdy patrzymy na góry i równiny, pola i doliny, lasy, rośliny i drzewa. Istnieje 
bliskie podobieństwo między rytmami biologicznymi człowieka a cyklami 
życia przyrody, której i on jest częścią”384.

Trzeba powiedzieć, że starość nie jest czymś nadzwyczajnym w egzy-
stencji człowieka, nie jest dodatkiem, lecz wpisuje się w jego naturalny roz-
wój będący częścią długotrwałego procesu fizjologicznego, jaki zachodzi 
w człowieku. Co więcej, z perspektywy filozoficznej i teologicznej starość 
jest końcowym etapem zmagania się człowieka i swoistym przedsionkiem 
podprowadzającym do tego, co wieczne i niezmienne: Chociaż jednak życie 
każdego z nas jest tak nietrwałe i kruche, pociesza nas myśl, że dzięki du-
szy przeżyjemy nawet własną śmierć. Wiara zaś otwiera przed nami nadzieję, 
która zawieść nie może, wskazując perspektywę zmartwychwstania na końcu 
czasów. Perspektywa życia wiecznego w szczęściu człowieka z Bogiem roz-
jaśnia naszą egzystencję i nadaje jej prawdziwy sens. Inaczej mówiąc, bez 
odniesienia się do wiecznego Boga ludzkie zmagania o to, co wartościowe 
i piękne, stają się puste, a normy moralne i zasady współżycia społeczne-
go pozbawione uzasadnionej racji bytu385. To właśnie wieczność wyznacza 
główny rdzeń naszego sensu życia, także w okresie starości.

Biologiczno-psychologiczne aspekty starości

Mówiąc o antropologicznych podstawach przeżywania starości, nie moż-
na zapomnieć o antropologii teologicznej. Znana jest w teologii zasada, że 
gratia supponit naturam (łaska zakłada konieczność natury) i że to „łaska 
uszlachetnia naturę”. Jest to jeden z najciekawszych, a szkoda, że mało zba-
danych, procesów ludzkiego życia. Odnosi się to szczególnie do ludzi star-
szych, których to właśnie „łaska wyszlachetnia” pomimo rozlicznych słabo-
ści psychofizycznych. Dla duchowości człowieka ważne jest to, iż jest on 
stworzeniem Bożym. Bóg stworzył człowieka dla niego samego jako istotę 
fizyczno-duchową. Z biologicznego punktu widzenia życie ludzkie dzieli się 
przeważnie na trzy okresy. Trzeba pamiętać, że przebieg jednego uzależniony 
jest w jakiejś mierze od wcześniejszego. Okresy te to:

383 LPW 5.
384 Tamże.
385 Por. J. Piegsa, Człowiek – istota moralna, t. 3, Opole 2000, s. 107.
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a)  okres rozwoju młodzieńczego i kształcenia;
b)  okres dojrzałości obejmujący czynne życie zawodowe, założenie ro-

dziny i wychowanie potomstwa;
c)  okres starzenia się, którego symptomami jest powolne wycofywanie 

się z życia publicznego, rezygnacja lub ograniczanie życia towarzy-
skiego, potrzeba spokoju, zrozumienie słabości i pomoc w ich prze-
zwyciężaniu386.

Człowiek starzejący się coraz częściej doświadcza swojej ograniczoności 
motorycznej i psychicznej387. Powodem tego jest zmiana metabolizmu ko-
mórek łącząca się z upośledzeniem ich zdolności do fizycznej i chemicznej 
odbudowy najważniejszych elementów protoplazmy i zmniejszeniem reak-
tywności. Zmiany fizjologiczne prowadzą w naturalny sposób do zmian mor-
fologicznych i funkcjonalnych o różnym stopniu nasilenia w poszczególnych 
tkankach i narządach. Szczególnie odnosi się to do układu nerwowego i gru-
czołów dokrewnych. Natomiast morfologicznym przejawem zmniejszenia się 
prawidłowej zawartości wody w tkankach jest zwiotczenie mięśni, zmętnie-
nie soczewki oka i ogólnie postępująca inwolucja starcza. Pogarsza się ogól-
ny stan zdrowia, pojawiają się trudności w komunikacji, które istotnie wiążą 
się z redukcją więzi społecznych i utratą wcześniej pełnionych funkcji.

Biologia mówi także o innych objawach, które łączą się ze zmniejsze-
niem odporności organizmu, z utratą zdolności rozrodczych oraz z ogólnym 
obniżeniem się sprawności czynnościowych układów podtrzymujących życie 
fizyczne. Stopniowe wygasanie ważnych dla organizmu narządów związane 
jest ze zmniejszeniem się mechanizmów kompensacyjnych, które zachowują 
życie. W końcu nawet niewielkie bodźce zewnętrzne mogą doprowadzić do 
destrukcji organizmu388. Jeśli powyższe zaburzenia osiągają stan ostrej pato-
logii, prowadzą do śmieci organizmu. Dzieje się tak, ponieważ wiek starczy 
charakteryzuje się zmniejszonym poziomem odporności, niestabilnością śro-
dowiska wewnętrznego oraz występowaniem wielu chorób w jednym czasie. 
Ponadto odpowiednie leki, w wyniku długiego stosowania, tracą na skutecz-
ności działania, a więc nie sprzyjają procesowi regeneracji organizmu389.

Często w dzisiejszej kulturze ogranicza się przeżywanie starości do fi-
lozofii „ukrytych” w różnego rodzaju psychologiach. Chodzi w nich przede 
wszystkim o przeżywanie samotności ludzi starszych. W rzeczywistości dla 
większości ludzi osadzenie w odosobnieniu lub inne formy izolacji wystę-

386 Por. K. Wiśniewska-Roszkowska, Starość jako zadanie, dz. cyt., s. 7.
387 Por. A.S. Reber, Starzenie się, [w:] Słownik psychologii, red. I. Kurcz, K. Skarżyńska, 

Warszawa 2002, s. 705.
388 Por. K. Wiśniewska-Roszkowska, Starość jako zadanie, dz. cyt., s. 13-24.
389 Por. S. Olejnik, Teologia moralna życia osobistego, Włocławek 1999, s. 420-421.
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pujące przez dłuższy czas są rzeczą wysoce nieprzyjemną390. Zasadniczym 
celem „bycia razem z innymi” jest zbudowanie i utrzymanie relacji, która 
umacnia i daje wsparcie. U osób zależnych w opiece paliatywnej obserwuje 
się kilka rodzajów zachowań społecznych, takich jak poszukiwanie pomocy, 
podatność na sugestie, uległość, szczególnie wobec osób mających władzę, 
wrażliwość na innych, a także niepokój, który towarzyszy zarówno samotno-
ści, jak i działaniu na oczach innych391.

Istnieje też zjawisko-proces, który jest obecny w każdej ludzkiej wspól-
nocie, który w psychologii określa się mianem motywacji afiliacyjnej. Chodzi 
o to, że większość ludzi poszukuje towarzystwa i aprobaty innych: są nieszczę-
śliwi, gdy są samotni lub odrzuceni, i bardzo cierpią z powodu odizolowania. 
W szczególności dążą oni do interakcji z innymi ludźmi o wieku czy pozycji 
podobnych do własnych. Z psychologicznego punktu widzenia poważnym pro-
blemem, nie tylko mieszkańców domów opieki paliatywnej, są sytuacje kry-
zysu. W ciągu ostatniego wieku wielu autorów zajmowało się zjawiskiem kry-
zysu. Jedni, jak Caplan, Lindemann, Płużek czy Langsley392, opisują go raczej 
w kontekście sytuacyjnym (strukturalnym), inni, jak Allports, Lazarus, Erikson, 
opisują go natomiast w perspektywie rozwojowej. Jeszcze inni autorzy, jak 
Dąbrowski czy Frank393, co prawda bezpośrednio nie zajmują się samym kry-
zysem, ale w ich teoriach znajdujemy opis interesującego nas zjawiska.

W zjawisku każdego kryzysu możemy wyróżnić następujące objawy:
•	krótko- albo długotrwałe objawy zespołu „smutku i nostalgii”;
•	liczne skargi na dolegliwości somatyczne;

390 Por. M. Argyle, Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 1999, s. 17. 
Autor pisze między innymi, że „utrata twarzy” jest na Dalekim Wschodzie przyczyną 
samobójstw, natomiast odrzucenie przez przyjaciół w naszej własnej społeczności jest 
powszechnym źródłem zmartwienia. Ludzie wydają się dążyć do wielu celów w sytu-
acjach społecznych – być aprobowanym i znaleźć przyjaciół, dominować lub uzależniać 
się od innych, być podziwianym, pomocnym lub otrzymywać społeczne poparcie itd.

391 Z. Płużek, Psychologia pastoralna, Kraków 1991, s. 99.
392 G. Caplan, Emotional Crises, [w:] The Encyklopedy of Mental Health, New York 

1963, s. 521-531; E. Lindemann, Symptomatology and Manegement of Acute Grief, „The 
American Journal of Psychiatry”, vol. 101 (1944); Z. Płużek, Psychologia pastoralna, dz. cyt.

393 G.W. Allport, Values and youth, [w:] tenże, The Person in Psychology, Boston 
1968, s. 155-170; R.S. Lazarus, Psychological Stress and Coping Process, New York 
1966; E. Erikson, Identity: Youth in Crisis, London 1968; V.E. Frankl, Homo patiens, 
Warszawa 1984; E. Lindemann, Symptomatology and Manegement of Acute Grief, dz. 
cyt., s. 10. Por. także H. Sęk, Kryzys i krytyczne wydarzenia życiowe jako kluczowe po-
jęcia psychologicznej prewencji – charakterystyka ogólna, [w:] Społeczna psychologia 
kliniczna, red. H. Sęk, Warszawa 1991, s. 486-488. Por. także Z. Płużek, Psychologia 
pastoralna, dz. cyt., s. 100.
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•	niechęć i agresja w stosunku do udzielających pomocy bardziej po-
trzebującym innym ludziom;

•	poszukiwanie osób „winnych” za sytuację nową, w jakiej człowiek 
się znajduje;

•	utrata zdolności funkcjonowania na dawnym poziomie;
•	próby przystosowania się do nowych warunków i funkcjonowania 

bez dawnych znajomych i przyjaciół394.
Z. Płużek opisuje kryzys jako sytuację człowieka, w której albo jest 

zagrożona jakaś wartość, która stanowiła cel życia, albo nie można jej już 
zrealizować w dotychczasowy sposób. Na skutek jakiegoś nagłego lub nie-
oczekiwanego traumatycznego przeżycia albo wydarzenia (zupełnie inny styl 
życia) w człowieku wyzwalają się mechanizmy obronne przed trudnymi prze-
życiami395. W takich sytuacjach człowiek, często nieświadomie, poszukuje 
w nowych warunkach poczucia bezpieczeństwa. Także ludzie chorzy nie-
uleczalnie, jako ludzie z ogromnym doświadczeniem życiowym, w nowych 
warunkach domów opieki, muszą na nowo odkryć w sobie „obraz siebie”396. 
Wszystko to oznacza, że poczucie bezpieczeństwa i obraz siebie są ważnymi 
elementami osobowości, także osobowości kapłańskiej pensjonariuszy domu 
emerytów. Mają one wpływ na funkcjonowanie człowieka w otaczającym go 
świecie, na jego rozwój i dojrzałość. Poczucie bezpieczeństwa kształtuje się 
od początku rozwoju człowieka i powstaje w wyniku zaspokojenia potrzeby 
bezpieczeństwa, która wchodzi w skład całego systemu potrzeb człowieka397.

Obraz siebie pełni funkcję integrującą i stabilizującą, zapewnia on trwa-
łość i powtarzalność naszych zachowań i działań, integruje, reguluje, łączy 
ludzkie postępowania oraz selekcjonuje odbierane doświadczenia. Spośród 
wielu potrzeb ludzkich szczególnie istotne dla funkcjonowania współczesne-
go człowieka jest poczucie bezpieczeństwa. Zasada ta ważna jest w każdym 
wieku i w każdym środowisku życia człowieka. Dlatego – można powiedzieć 
– że z psychologicznego punktu widzenia domy opieki paliatywnej powstały 
i funkcjonują z tego właśnie powodu: żeby zapewnić maksimum bezpieczeń-
stwa chorym, którzy przez całe lata służyli ludziom, często z narażeniem swe-
go życia i zdrowia. Jest to poczucie wolności od strachu i lęku, szczególnie 

394 Por. M. Nowosielski, Pojęcie kryzysu psychologicznego, [w:] Człowiek między  
losem a wyborem. Księga pamiątkowa dedykowana ks. dr. W. Szewczykowi, red. M. Drożdż, 
Tarnów 2006, s. 203-204.

395 Z. Rydzyński, Nerwice w świetle teorii kryzysu, „Psychiatria Polska” 6 (1972),  
nr 4, s. 469-474; Z. Płużek, Psychologia pastoralna, dz. cyt., s. 99.

396 Z. Płużek, Psychologia pastoralna, dz. cyt. s. 99.
397 Szerzej por. M. Bartos, M. Krupa, Poczucie bezpieczeństwa a obraz siebie u osób 

dorosłych, [w:] Człowiek między losem a wyborem. Księga pamiątkowa dedykowana  
ks. dr. W. Szewczykowi, dz. cyt., s. 211-225.
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w kontekście zaspokajania obecnych i przyszłych potrzeb jednostki. Potrzeba 
to stan osoby odczuwającej brak czegoś. Potrzeba działa jak sygnał alarmo-
wy, prowadząc jednostkę do dokonania czynności, która może ją zaspokoić. 
Pomiędzy potrzebami rozróżnia się takie, które są związane z fizjologicznymi 
uwarunkowaniami funkcjonowania organizmu oraz te, które wiążą się z uwa-
runkowaniami społecznymi. Zaspokojenie pierwszych jest niezbędne, by żyć. 
Są to potrzeby: pożywienia, powietrza, ciepła, snu. Inne potrzeby, zwane dru-
gorzędnymi, zajmują istotne miejsce w psychologii człowieka398. Niemniej 
ważne jest w doświadczeniu poczucia bezpieczeństwa doświadczenie miłości 
i poczucie własnej wartości.

Starość jako proces dojrzewania człowieczeństwa

Starość jest szczególnym czasem budowania pełniejszego sensu życia. 
Można powiedzieć, że jest to szczególny okres dojrzewania człowieczeń-
stwa, by „bardziej być”, niż „bardziej mieć”. Warto zaznaczyć, że starość nie 
jest długotrwałym stanem człowieka, lecz stanowi finalny proces starzenia 
się. Dlatego pojęcia starości nie można włączać w ramy sztywnej statystyki, 
która by zrównała wszystko do jednego poziomu bytowania. Stąd umownie 
przyjmuje się, że starość nadchodzi po 60 roku życia (60-65). Wspomniane 
uwarunkowania sprawiają, iż ludzie w podeszłym wieku nie stanowią jedno-
rodnej grupy, gdyż wyróżnia ich stan zdrowia, poziom sprawności psychicz-
nej i fizycznej, sytuacja życiowa, społeczna czy ekonomiczna. Biorąc to pod 
uwagę dokonuje się podziału etapu starości na podokresy (fazy). Najczęściej 
uwzględnia się podział na wczesną i późną starość, a granicą tego rozróżnie-
nia jest osiągnięcie 75 roku życia. I tak wyróżnia się:

a) wczesną starość: od 60 do 74 roku życia;
b) późną starość: od 75 do 89 roku życia;
c) długowieczność: od 90 roku życia.
Dla życia duchowego każdy z tych okresów dostarcza nieco innych uwa-

runkowań. Z faktem starości łączy się często przeświadczenie o własnej ułom-
ności i pewnej niepotrzebności w relacji do społeczeństwa. Tymczasem, jak 
każdy okres w życiu człowieka, starość ma także swoje dobre i złe strony399.

398 A.S. Reber, Słownik psychologii, Warszawa 2000, s. 508; N. Sillamy, Słownik 
psychologii, Warszawa 1994, s. 216-217.

399 Por. K. Wiśniewska-Roszkowska, Starość jako zadanie, dz. cyt., s. 21-23.
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Niewątpliwie starość jest korzystnym czasem, by zastanowić się nad do-
tychczasowym życiem. Jan Paweł II tak pisze: „Ze wzruszeniem podejmu-
jemy refleksję nad rzeczywistością czasu, który tak szybko przemija, nie po 
to jednak, aby poddać się bezwolnie nieubłaganemu czasowi, ale by w pełni 
wykorzystać lata, które będzie nam jeszcze dane przeżyć”400. W słowach tych 
zawarte jest pełne mądrości pouczenie, z którego wynika, że życie będące da-
rem Boga i na Niego ukierunkowane nigdy nie jest bezsensowne, lecz doma-
ga się akceptacji i przyjęcia401. Mimo że „jesień życia” stopniowo wycofuje 
człowieka z zaangażowania publicznego, to jednak może stanowić ona oka-
zję do zmiany światopoglądu, do obrania właściwego kierunku postępowania 
i przyczynić się do nawiązania bardziej przyjaznego kontaktu z otoczeniem. 
Dzieje się tak, ponieważ starość nie zawsze łączy się z chorobą i z niedołężno-
ścią. Tak więc kształt tego ostatniego etapu życia zależy od postawy człowie-
ka, który niosąc z sobą wielkość doświadczenia życiowego, może pomagać 
innym. Starość jest tym bogactwem osobowym, które uczy młode pokolenie 
podejmowania przemyślanych i dojrzałych decyzji. Wzór tak pojmowanej 
starości widzieliśmy w słowach, a nade wszystko w przykładzie życia Jana 
Pawła II. Jego choroba i śmierć stały się swoistą lekcją chrześcijańskiej antro-
pologii, w której nie ma miejsca na uprzedmiotowienie człowieka. Pontyfikat 
papieża Polaka wniósł wielki wkład w naukę o przeżywaniu starości. Czegoś 
takiego nie było chyba nigdy w Kościele i w świecie. Przejawem tego są jego 
przemówienia i ponaglenia, w których nie tylko nauczał, lecz dawał własne 
świadectwo402. „Kieruję do Was ten List w roku, który Organizacja Narodów 
Zjednoczonych słusznie postanowiła poświęcić osobom w podeszłym wieku, 
aby zwrócić uwagę całego społeczeństwa na położenie tych, którzy dźwi-
gając brzemię lat muszą zmagać się z wieloma trudnymi problemami, które 
będą hojnie wynagrodzone”403. Człowiek pokładający swą ufność w Bogu nie 
ulega rozpaczy, lecz wchodzi w kontakt ze Stwórcą i wyczekuje obiecanego 
zbawienia.

400 LPW 4.
401 Tamże.
402 Por. G. Łój, Jakość życia w wieku senioralnym, „Roczniki Naukowe Caritas” 10 

(2006), s. 44.
403 LPW 1.
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Współczesne stereotypy starości

Do oceny starości można stosować różne kryteria. Najczęściej w naszej kul-
turze stosuje się kryteria personalistyczne, pragmatyczne, a nawet wręcz utylitary-
styczne. W ramach tego ostatniego kierunku bardzo dziś popularyzowany w bioety-
ce P. Singer mówi wręcz o „osobie mentalnej”, czyli takiej, która jest osobą, jeśli jest 
świadoma; jeśli nie jest świadoma – można ją wyeliminować poprzez eutanazję. 
Nas interesuje podejście personalistyczne do ludzi – i to nie tylko starszych.

Dla teologii duchowości ważne są także stereotypy starości. Pytając 
o „stereotypy” (albo o modele) przeżywania starości, pojawia się wiele waż-
nych pytań egzystencjalnych. Najpierw chodzi o pytania – czym jest starość? 
jaki stosunek ma do niej społeczeństwo? co myślą i jak sobie ją wyobrażają 
dzieci, młodzież, dorośli? Oto pytania, na które warto odpowiedzieć, albo-
wiem stereotyp starości, jaki funkcjonuje w społeczeństwie, jest odzwiercie-
dleniem sytuacji ludzi starych, którzy w tym społeczeństwie żyją. Stereotyp 
ten może być pozytywny, gdy podkreśla doświadczenie życiowe i mądrość 
starych ludzi, potrzebę szacunku dla nich i odpowiedniej opieki. Może być 
też negatywny, jeśli główny nacisk kładzie się na kryteria utylitarystyczne czy 
wręcz na doświadczenia bardzo niskiej kultury moralno-materialnej. Wtedy 
to patrzy się na człowieka starego jak na kogoś, kto jest nieużyteczny, a o jego 
doświadczeniach mówi się, że są przestarzałe i nieprzydatne404. I to jest jeden 
z najbardziej strasznych fenomenów naszej cywilizacji.

Odpowiedź na pytanie: czy starość jest smutna czy radosna? – można 
skoncentrować wokół podstawowych cech pozytywnych i negatywnych sta-
rości. O tym, że starość jest smutna, decyduje kilka przykrych uwarunkowań 
dzisiejszego życia. Według gerontologów o smutnym przeżywaniu starości 
decydują następujące zjawiska.

a. Ludzie starsi, renciści i emeryci – w zdecydowanej większości 
żyją raczej skromnie pod względem materialnym, ponieważ długo 
– i przeważnie bardzo ciężko – w swoim życiu pracowali z marną 
dziś zapłatą. Teraz jest im trudno żyć, gdyż tzw. czas szybkich trans-
formacji odwołuje się do tej grupy społecznej de facto przeważnie 
w kolejnych kampaniach wyborczych.

b. Ludzie w podeszłym wieku często są zależni od pomocy i opieki innych. 
Liczba osób starszych potrzebujących pomocy, zależnych od instytucji 
opiekuńczych, wciąż rośnie, a szpitale nie chcą się tą grupą pacjentów 
zajmować. Taki chory, wymagający opieki i pomocy, jest jednak bardzo 
za nią wdzięczny, o czym świadczą choćby doświadczenia hospicyjne 

404 Por. E. Trafiałek, Człowiek stary w środowisku lokalnym, „Praca Socjalna” 4 
(2003), s. 17.
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młodzieżowego wolontariatu. Do tej grupy zalicza się spory odsetek lu-
dzi starszych bezbronnych, biednych, zalęknionych, skromnie żyjących, 
i bardzo często w marnych mieszkaniach oczekujących śmierci.

c. Dla duchowości ważne są dziś wpływy kultury medialnej także na ży-
cie ludzi starszych. Znaczna część programów telewizyjnych czy radio-
wych jest wręcz adresowana do ludzi starszych. Wielu ludzi starszych 
z dużą łatwością poddało się powierzchownym trendom kultury maso-
wej, żyjąc tym, czym żyją przez kilkanaście godzin na dobę programy 
radiowe i telewizyjne (całe seriale są adresowane dla tej grupy ludzi).

d. Starzy robotnicy, bardzo lękający się nowoczesnych technologii, kom-
puteryzacji, rzadko podejmują odpowiedzialne prace. W ten sposób 
jest marnowany w społeczeństwie ogromnie duży kapitał duchowy, 
a w jego ramach przede wszystkim duże doświadczenie życiowe.

e. Panuje też w wielu środowiskach przekonanie, że człowiek starszy to 
typ człowieka słabego – zapominającego, powolnego, nieaktywnego 
życiowo, schorowanego, z drżącymi rękami. Ludzie ci często stają się 
ofiarami wyłudzeń, są podatni na oszustwa i przestępstwa młodocia-
nych i dorosłych – przede wszystkim w rodzinach i sąsiedztwie.

f. Istnieje też typ człowieka osamotnionego – nieufnego, żyjącego 
przeszłością, konserwatywnego.

g. Często w blokowiskach i w większych skupiskach ludzkich ukształtował się 
typ nieznośnego sąsiada – skąpego, chciwego, plotkarza, oschłego, snoba.

h. Istnieje jeszcze typ żebraka, bezdomnego włóczęgi – brudnego, po-
zbawionego głębszych uczuć, będącego ciężarem dla społeczeństwa. 
Smutnym problemem jest problem bezdomności i rozlicznych pato-
logii społecznych związanych ze starością.

Oprócz tego negatywnego zbioru stereotypów istnieją także w kulturze 
pozytywne sposoby przeżywania starości. Motywem decydującym o tym, że 
starość może być pogodna i radosna, jest między innymi to, że:

a. Ludzie starsi są – nie tylko w rodzinach – źródłem pogłębionych więzi 
międzyosobowych. I nie chodzi tu tylko o tradycyjne rodziny wielopo-
koleniowe. Kontakty te przebiegają w atmosferze serdeczności, zgo-
dy, niosą wzajemną pomoc i są ogólnie oceniane jako dobre. Na ogół 
pokolenia w tej samej rodzinie są złączone wzajemną troską o siebie 
wśród codziennych spraw i zajęć405. Jest to jedno z największych bo-
gactw duchowych i kulturowych naszej cywilizacji. 

405 Tylko w niezbyt wysokim odsetku rodzin międzypokoleniowe kontakty są rzad-
kie, niezgodne, uczuciowo chłodne i ogólnie oceniane jako złe. Tego typu rodzin, o któ-
rych można powiedzieć, że pokolenia są w nich trwale skłócone, nie jest wiele. Na pod-
stawie różnych badań można szacować, że w Polsce stanowią one około 10% rodzin. 
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b. Znaczna część ludzi w podeszłym wieku jest silnie związana 
z Kościołem. Ludzie ci biorą udział w codziennej Mszy świętej, są 
włączeni w religijne transmisje radiowe czy telewizyjne, w odradza-
jącą się Caritas i we wszystkie prace na rzecz instytucji kościelnych.

c. W czasach silnych przemian ekonomiczno-społecznych ludzie starsi 
stali się „źródłem” silnego wsparcia finansowego dla wnuków, mimo 
tego że ponad 90% emerytów pobiera najniższe świadczenia socjalne406. 

d. Nieoceniona jest rola osób starszych i dziadków w wychowaniu wnuków. 
Dziadkowie występują wszędzie, gdziekolwiek istnieje człowiek. Bez 
nich nie można sobie wyobrazić rodziny i społeczeństwa, ale ich los w do-
tychczasowej historii bywał różny. Zależał on od sposobu i warunków ży-
cia, od poglądów na człowieka, od wierzeń i praktyk religijnych danego 
społeczeństwa i konkretnej już rodziny. Pod wpływem chrześcijaństwa, 
wraz z rozwojem kultury, polepszał się los starszych już rodziców, tak że 
zdecydowana większość z nich w Polsce ma prymat na wychowanie407.

e. Przerywanie pracy zawodowej oznacza wycofanie się z kontaktów 
społecznych i wiąże się u człowieka starego z poczuciem, że został 
wyizolowany i wyłączony ze społeczeństwa. Dlatego od końca ubie-
głego wieku sami ludzie starsi zaczynają się na nowo organizować, 
skupiając się „przy kościele”, tworząc kluby, stowarzyszenia, „mini- 
szkoły”, a nawet „uniwersytety trzeciego wieku”. Dlatego „starość 
jest czymś godnym czci, a w Kościele i społeczeństwie zasługuje na 
najwyższy szacunek i poważanie”408.

Będąc członkami tej samej rodziny, żyją „obok siebie”. W pozostałych odsetkach rodzin 
wzajemne stosunki między pokoleniami układają się raczej dobrze. Określenie to należy 
jednak rozumieć z pewnym uzupełnieniem, tzn. raz żyją one z sobą lepiej, innym znów 
razem gorzej, w jednych rodzinach więź między pokoleniami jest bardzo silna, w innych 
natomiast słabsza, ale na tyle jeszcze mocna, by oprzeć się siłom rozbijającym jedność 
pokoleń. A. Skreczko, Starość jako dar i zadanie, „Czas Miłosierdzia” 1 (2003), s. 16.

406 W Polsce – to emerytura po długim okresie pracy zawodowej, najczęściej w jed-
nym miejscu, w jednej instytucji. W krajach, które przeżyły recesję po II wojnie światowej, 
takiej ciągłości pracy już nie ma, a młodsze roczniki na skutek bezrobocia będą miały krót-
kie staże pracy, a nawet często wcześniejszą emeryturę po krótkiej pracy, jeżeli zakład ule-
gnie likwidacji. Zjawisko gilotyny emerytalnej występujące wśród osób starszych przecho-
dzących na emeryturę po roku 2000 jest bardzo duże. Spryt instytucji ubezpieczeniowych 
i nieudolność państwa powoduje, że bardzo wielu emerytów jest finansowo krzywdzonych.

407 L. Dyczewski, Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze, Lublin 1994, s. 13. 
Por. B. Synak, Polska starość – próba zarysowania diagnozy i kierunków przemian, „Praca 
Socjalna” 2 (2003), s. 20.

408 Jan Paweł II, Twórcza rola ludzi starszych w Kościele i społeczeństwie. 
Przemówienie do ludzi starszych w Walencji (8.11.1982 r.), [w:] tenże, Nauczanie papie-
skie, t. 5, cz. 2, Poznań 1996, s. 749.
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Starość – czas otwarcia na Transcendencję

Człowiek jest istotą „otwartą na Transcendencję”. Nie wolno zapomnieć, 
że Bóg stworzył człowieka do szczęścia – tu na ziemi i w wieczności. Jest 
to podstawą samostanowienia osoby, jej odpowiedzialności, doświadczenia 
religijnego, moralnego oraz osobowego przyjmowania Bożego obdarowania 
łaską i objawieniem oraz wszelaką dobrą ludzką wzajemnością409. Otwarcie 
na Transcendencję integralnie łączy się z otwarciem na ludzi starszych, na 
eschata. Człowiek w podeszłym wieku spostrzega swoje życie bardziej z per-
spektywy zbliżającego się odejścia, widząc je jakby z lotu ptaka. Zastanawia 
się, szuka pewnej syntezy swojego życia, szuka jego sensu – i znajduje go 
w Bogu. Chrześcijaństwo otwiera przed człowiekiem starszym te wartości, 
które kierują go ku pozaziemskiej, wiecznej ojczyźnie410. Aby to zauważyć, 
wystarczy tylko pilnie obserwować zachowania i postawy ludzi starszych np. 
na cmentarzach (jest to zjawisko mało zbadane!).

W człowieku starszym poszerza się pole „doświadczenia nadziei” i moż-
na powiedzieć – jakiejś silnej „komunii” zarówno z tymi, którzy żyją tu na 
ziemi, jak i z tymi, którzy już przeszli do wieczności. „Religia jest więc czyn-
nikiem kształtującym postawę człowieka wobec własnej i cudzej starości”411. 
Źródłem umocnienia nadziei i prawdziwej radości jest rozpoznanie, że Pan 
pozostaje pośród nas jako wierny Przyjaciel naszej drogi. Pomaga wykorzy-
stać nagromadzone w ciągu życia wartości, a także odkryć nowe przynależne 
wiekowi sędziwemu atrybuty. Ponadto religia pomaga pełniej wykorzystać 
wartości już nagromadzone i odkryć nowe, zaakceptować utratę sił witalnych, 
znosić dolegliwości i cierpienia, głębiej i twórczo przeżywać stan samotności 
i przezwyciężać osamotnienie, znaleźć sens własnego życia i życia w ogóle, 
zaakceptować śmierć i widzieć w niej swoistą wartość. To chrześcijaństwo 
budzi i utrwala postawę życiowego optymizmu, wzmacnia poczucie własnej 
wartości i godności, zapewnia osobową trwałość. Religia jest więc czynni-
kiem kształtującym postawę człowieka wobec własnej i cudzej starości.

Człowiek w podeszłym wieku, który widzi, że ciało staje się mniej spraw-
ne, u którego słabną siły, który coraz częściej doświadcza bólu i cierpienia, 
wchodzi w nowy etap swojego życia, w którym pogłębiają się siły duchowe, 
następuje stopniowy proces duchowego dojrzewania, większego otwarcia 

409 Por. K. Rahner, H. Vorgrimler, Transcendencja, [w:] Mały słownik teologiczny, 
przeł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1996, s. 591; por. J. Kudasiewicz, Sens sta-
rości w świetle Pisma Świętego, [w:] Ludzie chorzy i starsi w Kościele, red. J. Charytański, 
dz. cyt., s. 101.

410 Por. K. Wiśniewska-Roszkowska, Starość jako zadanie, dz. cyt., s. 125.
411 Por. L. Dyczewski, Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze, dz. cyt., s. 104.
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się ku Bogu. „Jest to czas, w którym starszy człowiek może wyciągać wnio-
ski, wykorzystać swoje długoletnie doświadczenie, jest to czas, kiedy star-
szy człowiek rozumie, że podstawowym prawem tego świata jest odejście. 
Zbliża to starego człowieka do religii; […] przy pewnej postępującej cielesnej 
degradacji starość charakteryzuje się narastaniem pozytywnych wartości du-
chowych. Te zalety to: doświadczenie, trzeźwość oceny, refleksyjność, zna-
jomość świata i ludzi oraz zrozumienie dla prawa i porządku moralnego”412.

Nie tylko badania naukowe, ale także zwyczajna codzienna obserwacja po-
kazują, że ludzie w podeszłym wieku charakteryzują się głębszą religijnością. 
Naturalnym zadaniem starości jest umacnianie porządku moralnego oraz rozum-
na opieka nad młodym pokoleniem. Pisze o tym Jan Paweł II w Liście do osób 
w podeszłym wieku: „Kościół nadal was potrzebuje. Wysoko ceni sobie przysługi, 
jakie nadal jesteście gotowi mu oddawać w różnych dziedzinach apostolatu, liczy 
na wasz wkład wytrwałej modlitwy, oczekuje waszych wyważonych rad i wzbo-
gaca się dzięki ewangelicznemu świadectwu, jakie składacie każdego dnia”413.

Oprócz tego otwarcie na Transcendencję dokonuje się także przez do-
świadczenie choroby. „Choroba może prowadzić do niepokoju, do zamknię-
cia się w sobie, czasem nawet do rozpaczy i buntu przeciw Bogu; ale może 
także prowadzić osobę do większej dojrzałości, pomóc jej lepiej rozeznać 
w swoim życiu to, co nieistotne, aby zwróciła się ku temu, co istotne. Bardzo 
często choroba pobudza do szukania Boga i powrotu do Niego”414. „Wiara 
w Boga Ojca wszechmogącego może być wystawiona na próbę przez do-
świadczenie zła i cierpienia. Niekiedy Bóg może wydawać się nieobecny 
i niezdolny do przeciwstawienia się złu. Bóg Ojciec objawił jednak swoją 
wszechmoc w sposób najbardziej tajemniczy w Chrystusie i przypomina mo-
ment ostatecznego zaspokojenia, w którym pełnia obejmuje nas, a my obej-
mujemy pełnię”415. Jan Paweł II skierował do osób starszych, słowo pocie-
chy, aby byli wytrwali w cierpieniu. Sam bardzo schorowany mówił do nich: 
„Kiedy Bóg przyzwala, abyśmy cierpieli z powodu choroby, samotności lub 
z innych przyczyn związanych z podeszłym wiekiem, zawsze obdarza nas też 
łaską i mocą, abyśmy z jeszcze większą miłością włączyli się w ofiarę Jego 
Syna i głębiej uczestniczyli w realizacji Jego zbawczego zamysłu. Możemy 
być pewni, że On jest Ojcem bogatym w miłość i miłosierdzie!”416.

412 Por. Tamże, s. 104.
413 LPW 13; Jan Paweł II, Ludzie starsi w życiu społeczeństwa. List papieski do 

uczestników II Światowego Zgromadzenia poświęconego problemom starzenia się ludno-
ści 03.04.2002 r., „L’Osservatore Romano”, wyd. pol., 6 (2002), s. 8-9.

414 Katechizm Kościoła Katolickiego, 1501.
415 Jan Paweł II, Salvifici doloris, Watykan 1984, 24.
416 LPW 13.
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Papież, kierując się wzorem Mistrza z Nazaretu, niemal żąda od starszych 
i chorych ludzi takiej wiary, która nie tyle przywraca zdrowie fizyczne, ile 
pomaga godnie przeżywać cierpienie i chorobę. „Kiedy wam dziękuję, przy-
pominają mi się słowa Pana powiedziane wcześniej przez proroka Izajasza: 
«Ponieważ drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i Ja cię miłuję» (Iz 
43,4). Rzeczywiście, wy jesteście cenni w oczach Pana i w oczach Papieża. 
Zajmujecie honorowe miejsce w Kościele, ponieważ w szczególny sposób 
uczestniczycie w tajemnicy Krzyża Chrystusowego, Krzyża, w którym po-
przez wiarę rozpoznajemy Drzewo Życia Wiecznego”417.

Starość – nowe źródła napięć

Doświadczanie starości rodzi nowe źródła napięć. Ludzie starsi napraw-
dę mają się czym martwić. W czasach nam współczesnych, w następstwie 
nieuporządkowanego rozwoju przemysłowego i urbanistycznego, na skutek 
degradacji moralnej, pojawiają się zjawiska zepchnięcia na margines społecz-
nego życia wielu osób starszych. Szczególnie radykalnym przykładem takie-
go permisywnego podejścia do rodziny i jej kultury są tendencje proeutana-
tyczne. Nie dziwi więc fakt, że mentalność utylitarystyczna z coraz większą 
natarczywością proponuje eutanazję jako rozwiązanie w trudnych sytuacjach. 
W Polsce można już mówić o „eutanazji pełzającej”, czyli takiej, w której 
ludzie starsi nie są leczeni z powodu braku pieniędzy i utrudnionego dostępu 
do leczenia specjalistycznego. Takie podejście do życia w ogóle, i do ludzi 
starszych w szczególności, staje się dla tych ostatnich źródłem niepewności, 
wielkiego cierpienia i zubożenia duchowego wielu rodzin.

Bardzo dużo niepokojów i napięć wynika z faktu destrukcji życia ro-
dzinnego. Tak naprawdę nikt tego nie jest w stanie ogarnąć do końca. Nie 
bez znaczenia jest tutaj wzrost liczby rozwodów, powtórnie zawieranych mał-
żeństw i związków nieformalnych, stwarzających sytuacje, w których jedno 
małżeństwo ma jedno dziecko, a dziecko po rozwodach ma czworo rodziców 
i ośmioro dziadków. Z kolei „ta sytuacja rzutuje silnie – przeważnie źle – na 
kontakty międzypokoleniowe i klimat duchowy wewnątrzrodzinny. Kurczą 
się też w takim wydaniu zwłaszcza relacje opiekuńcze. Niektórzy nawet prze-
widują, że w XXI wieku napięcia międzygeneracyjne zajmą miejsce daw-
nych i obecnych konfliktów między klasami czy warstwami społecznymi”418. 

417 Jan Paweł II, Cenni w oczach Pana. Zajmujecie zaszczytne miejsce w Kościele. 
Przemówienie do chorych i starszych w Sanktuarium Huronii (15.09.1981 r.), [w:] tenże, 
Nauczanie papieskie, t. 7, cz. 2, Poznań 2002, s. 261-262.

418 Por. B. Synak, Problematyka badawcza i charakterystyka badań. Polska starość, 
Gdańsk 2002, s. 97.
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Można powiedzieć, że wiele współczesnych trendów cywilizacyjnych jawi 
się jako wrogie ludziom słabym i starym. Dokonuje się to pod presją szcze-
gólnie zawrotnego tempa życia, a na gruncie etycznym jest ono motywowane 
konsumizmem i często prymitywnym hedonizmem419.

Zarysowany obraz sytuacji nie nastraja optymistycznie. W wielu wy-
padkach rodzina przestaje być jedynym i upragnionym miejscem doznań 
emocjonalnych, a także kontekstem życia społecznego ludzi starszych. 
Paradoksalność sytuacji polega jednakże na tym, że osłabieniu więzi rodzin-
nych, co nie jest godne pochwały, towarzyszy wzmocniona potrzeba kontak-
tów z rówieśnikami i form aktywności pozarodzinnej420.

Ojciec Święty Jan Paweł II w liście skierowanym do uczestników  
II Światowego Zgromadzenia Poświęconego Problemom Starzenia się Ludności 
(3 kwietnia 2002), zaznaczył, że „starzenie się ludności świata z pewnością bę-
dzie jednym z najbardziej znaczących procesów XXI wieku, a ponieważ doty-
ka on całej ludzkości, dlatego należy podchodzić do niego w sposób globalny, 
a mówiąc ściślej, traktować go jako element złożonej problematyki rozwoju”421. 

* * *

Każdy wiek ma swoje dobre i złe strony. Młodzież łatwo się godzi z kry-
tyką. Możemy jej powiedzieć, co myślimy. Nie przejmuje się za bardzo tym, 
że wytykamy jej błędy i prawdę mówiąc, rzadko kiedy stara się od nich uwol-
nić. Dzieci i ludzie młodzi rozmawiają ze sobą szczerze, nieraz brutalnie, 
bez ogródek. Nie mają skostniałych poglądów ani nie trzymają się kurczowo 
społecznych konwenansów. To jeden z uroków w kontaktach z młodzieżą. 
Ludzie młodzi łatwo poddają się zmianom, bo nie mają przyzwyczajeń, nie 
ma w nich nic zadawnionego. Są pozbawieni korzeni jak młode rośliny, które 
można przesadzać i które wszędzie się przyjmą. Stare drzewa mocno wrastają 
w ziemię i obumierają, jeśli się je przesadzi.

W wieku dojrzałości zazwyczaj nie godzimy się na prawdę. Umiejętność 
pogodzenia się z krytyką oznacza, że zachowaliśmy młodzieńczą duszę. 
Człowiek dojrzały jest z siebie zadowolony i akceptuje jedynie pochwały. 
To jeszcze jeden powód, dla którego kontakty z młodymi są przyjemniejsze. 
„Dla człowieka starszego problem ten staje się czymś zasadniczym. Człowiek 
dojrzały złości się, gdy mamy mu coś do zarzucenia, starzec załamuje się albo 

419 Por. A. Drożdż, Konsumizm, Tarnów 1998, s. 12n.
420 Por. R. Podstołowicz, Zaangażowanie parafii wobec osób starszych i chorych, 

„Currenda” 1 (2007), s. 122.
421 Jan Paweł II, Ludzie starsi w życiu społeczeństwa. List papieski do uczestników  

II Światowego Zgromadzenia poświęconego problemom starzenia się ludności, dz. cyt., 
s. 8-9.
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czuje głęboką urazę. Nie ma już mowy o jakichkolwiek zmianach. Człowiek 
starszy ma swoje przyzwyczajenia fizyczne i duchowe. Jeśli mimo swego 
wieku nadal pozostaje otwarty na wszystko, co nowe, można mu to poczytać 
za wielkie osiągnięcie. Duchowo, bo fizycznie starzec się już nie przystosuje: 
nie pobiegnie, nie podskoczy w tańcu. Ale może życzliwie obserwować, jak 
biegają młodzi, i zainteresować się tym, co opowiadają”422.

Takie jest doświadczenie mijającego czasu. Głęboką wymowę zyskują 
w tym kontekście słowa jednego z moich ulubionych poetów, który tak pisze:

„Nie tylko przyszłość wieczną jest – nie tylko!
I przeszłość, owszem, wieczności jest dobą:
Co stało się już, nie odstanie chwilką…
Wróci Ideą, nie powróci sobą”423.
Biorąc to pod uwagę, warto zakończyć piękną refleksją aksjologiczną 

Jana Pawła II z jego Listu do osób w podeszłym wieku: „Jeżeli zatem dzieciń-
stwo i młodość są czasem, w którym człowiek stopniowo uczy się swojego 
człowieczeństwa, rozpoznaje swoje możliwości, poniekąd tworzy projekt ży-
cia, który będzie realizował w wieku dojrzałym, to i starość nie jest pozba-
wiona szczególnej wartości, ponieważ – jak zauważa św. Hieronim – łagodząc 
namiętności «pomnaża mądrość i służy dojrzalszymi radami». W pewnym 
sensie jest to czas szczególnie nacechowany mądrością, którą zwykle przy-
noszą z sobą lata doświadczeń, jako że czas jest znakomitym nauczycielem. 
Powszechnie znane są też słowa, którymi modli się Psalmista: «Naucz nas 
liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca» (Ps 90,12)”424.

422 J. Leclercq, Radość zmierzchu, Warszawa 1978, s. 26-27.
423 C.K. Norwid, Nie tylko przyszłość…, Post scriptum, I, w. 1-4.
424 LPW 5.
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dyskusji o eutanazji

Dyskusja na temat eutanazji oraz przyspieszania śmierci ludziom nabrała 
w czasach kryzysu organizacji służby zdrowia i leczenia nowego znaczenia. 
Dyskusja ta odsłania jeden z większych paradoksów życia społecznego. Chodzi 
mianowicie o to, że tak zwany „postęp cywilizacyjny” oraz liczne osiągnięcia 
w samej medycynie wcale nie służą równemu leczeniu wszystkich ludzi425. Od 
czasu, gdy Holandia jako pierwszy kraj świata dokonała legalizacji eutanazji, 
mówi się powszechnie o „przerwaniu tamy”. Chociaż dyskusja na temat euta-
nazji nie jest ani czymś nowym, ani też sama eutanazja nie jest praktyką dotych-
czas niestosowaną, to jednak przynajmniej w ustawodawstwie państwowym 
była ona (poza odosobnionymi próbami) do tej pory tematem „tabu”426.

Czasami uważa się, iż postulat legalizacji eutanazji jest reakcją na rozwój 
medycyny, która dysponuje niespotykanymi dotąd możliwościami przedłuża-
nia życia, ale też – jak niektórzy próbują to określać – przedłużania cierpienia 
i umierania. Jednak nawet powierzchowna analiza historyczna tego pojęcia 
wskazuje, iż problem eutanazji związany jest raczej ze stosunkiem człowieka 
do własnej ludzkiej kondycji, której istotnym elementem jest fakt nieunik-
nionej śmierci. W dyskusji społecznej można dostrzec niejednoznaczność 
samego pojęcia eutanazji427. W wypowiedziach prasowych nie sposób nie 

425 Szerzej zob. P. Kieniewicz, Człowiek niewygodny – człowiek potrzebny. Dyskusja 
antropologiczna w bioetyce amerykańskiej, dz. cyt.; R. Tokarczyk, Prawa narodzin, życia 
i śmierci, wyd. 7, Kraków 2000.

426 U progu dwudziestego wieku pojawiają się pierwsze oznaki zmiany poglądów. 
Przykładem mogą tu być przemyślenia Adolfa Josta, który w opublikowanym w 1895 r. 
dziele pt. Das Recht auf den eigenen Tod (Prawo do własnej śmierci) postuluje uprawo-
mocnienie zabijania chorych „na życzenie” i to nie tylko w przypadku nieuleczalnej cho-
roby ciała, ale także w przypadku ciężkich zaburzeń psychicznych. Jost może być uznany 
za protagonistę poglądów przyszłych zwolenników eutanazji aktywnej. Używa on takich 
pojęć, jak „życie wartościowe” (pełne radości, szczęścia) oraz „życie bezwartościowe” 
(naznaczone cierpieniem), mówi także o korzyściach i szkodach, wynikłych z życia jed-
nostki dla społeczeństwa. Życie ludzkie może, zdaniem Josta, nie tylko stracić wartość, 
ale osiągnąć „wartość negatywną”, co uprawnia do jego przerwania.

427 W osiemnasto- i dziewiętnastowiecznej literaturze pojęcie eutanazji pojawia się 
sporadycznie i oznacza zadania lekarza wobec umierających. Jakiekolwiek działanie le-
karza w celu skrócenia życia pacjenta jest jednak niedopuszczalne. Posługę wobec umie-
rających porównywano raczej do sztuki akuszerskiej. Tak, jak pomaga się człowiekowi 
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dostrzec pewnego zamętu terminologicznego, gdy eutanazją nazywa się np. 
zaniechanie tzw. terapii uporczywej u osób umierających w sposób naturalny. 
Zdarza się, że ktoś na skutek długich i ciężkich cierpień lub na skutek innych 
motywów dochodzi do przekonania, że może w sposób uprawniony prosić 
o śmierć dla siebie lub zalecać ją innym. Chociaż w tych okolicznościach 
wina człowieka może być zmniejszona lub całkowicie wykluczona, to jed-
nak błędny osąd sumienia, oparty nawet na dobrej wierze, nie zmienia natury 
tego śmiercionośnego aktu, który w sobie pozostaje zawsze niedopuszczal-
ny. Prośby ciężko chorych, niekiedy domagających się śmierci, nie powin-
ny być rozumiane jako wyrażenie prawdziwej woli eutanazji; prawie zawsze 
chodzi w tych wypadkach o pełne niepokoju wzywanie pomocy i oczekiwa-
nie miłości. „Oprócz opieki medycznej, chory potrzebuje miłości, gorącego 
uczucia ludzkiego i nadprzyrodzonego, którymi mogą i powinni go otoczyć 
bliscy, rodzice i dzieci, lekarze i służba zdrowia” (Kongregacja Nauki Wiary, 
Deklaracja o eutanazji Iura et bona, Watykan 1980, 2 [dalej: IB]).

Encyklika Jana Pawła II Evangelium vitae określa eutanazję jako „czyn 
i zaniedbanie, które ze swej strony lub w intencji działającego powodu-
je śmierć w celu usunięcia wszelkiego cierpienia” (Jan Paweł II, Encyklika 
Evangelium vitae, Watykan 1995, 66 [dalej: EV]). Warto zwrócić uwagę na 
zasadnicze elementy tej definicji. Zarówno aktywne bezpośrednie działanie, 
jak i pasywne jego zaniechanie określone jest jako eutanazja, przy czym obok 
stosowanych środków, decydujące znaczenie ma cel działającego (pragnienie 
skrócenia życia), jak i motywy działania (pragnienie skrócenia cierpienia). 
Powołując się na prawo naturalne, jak i na jednoznaczne stanowisko dotych-
czasowych wypowiedzi Magisterium Kościoła, Jan Paweł II określał euta-
nazję, w sensie wyżej przytoczonej definicji, jako moralnie niedopuszczalne 
zabójstwo osoby ludzkiej. Z takiej perspektywy wartościowania eutanazji 
należy postrzegać prezentowane w niniejszym artykule obszary dyskusji wo-
kół tej problematyki. Rozpoczniemy od obszaru ideologicznego, następnie 
ukażemy główne rysy dyskursu filozoficznego, by z kolei przechodząc przez 
obszar dyskusji polityczno-społecznych, ukazać integralne spojrzenie na pro-
blematykę eutanazji z perspektywy teologicznej.

przyjść na świat, tak też powinno się być mu pomocnym w jego zejściu ze świata, nie 
prowokując jednak ani nie przyspieszając śmierci.
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Obszar ideologiczny dyskusji o eutanazji i śmierci

Od czasów Fichtego, Hegla, Feuerbacha i Marksa kultura europejska 
nabrała mętnych kolorytów rozmaitych ideologii428. Te ideologie, wcielane 
między innymi przez ateistyczny nazizm i komunizm, stały się „tworzywem” 
antropologicznym dla utrwalania „kultury śmierci”. Ważnym impulsem 
w kierunku legalizacji eutanazji było opublikowane w 1920 r. dzieło Karla 
Bindinga i Alfreda Hochego pt. Die Freigabe der Vernichtung lebensunwer-
ten Lebens (Przyzwolenie na niszczenie życia niegodnego życia). W stosunku 
do nieuleczalnie chorych postulowane jest tutaj skrócenie ich cierpienia przez 
uśmiercenie, co jest rozumiane jedynie jako przyspieszenie procesu nie-
uchronnie prowadzącego do śmierci. O życiu i śmierci miałyby decydować 
gremia złożone z lekarza, psychiatry i prawnika, których zadaniem byłoby 
rozstrzygać o „wartości życia” na podstawie wniosku przedłożonego przez 
lekarza, opiekującego się chorym i kogoś z jego otoczenia429.

Można powiedzieć, że głównym, aczkolwiek nieco wstydliwie zapomi-
nanym myślicielem propagującym ideologie pro-eutanatycznej jest Fryderyk 
Nietzsche (1844-1900). Jego ideologia „nadczłowieka” jest widoczna bardzo 
wyraźnie między innymi w jego dziele pt. Götzendammerung (Zmierzch bo-
żyszcz, 1888). Autor ten zastanawia się nad rolą lekarzy i całego społeczeń-
stwa wobec chorych. Tych ostatnich Nietzsche określa jako „pasożyty społe-
czeństwa”, które powinny zdać sobie sprawę, iż w pewnych stanach kontynu-
owanie życia jest nieprzyzwoite. Lekarze mają być dla chorych „wyrazicie-
lami społecznej pogardy” i powinni spychać na granice społeczeństwa życie 
zwyrodniałe, w interesie życia rozpoczynającego się i zdrowego. Ze względu 
na wyjątkowy cynizm i nieukrywaną pogardę dla wszystkiego, co chore i sła-
be, poglądy Nietzschego stanowią jeden z punktów kulminacyjnych rozwoju 
mentalności eutanatycznej.

To pole dyskusji ideologicznej w propagowaniu eutanazji i szybkie-
go „pozbywania się życia niegodnego życia” jest widoczna dziś w całej 
„kulturze śmierci”. Mówił o niej między innymi Jan Paweł II w encyklice 
Evangelium vitae tak: „Nie mniej poważne niebezpieczeństwa zagrażają nie-
uleczalnie chorym i umierającym w takim kontekście społecznym i kulturo-
wym, w którym trudno jest przyjąć i znosić cierpienie, a zatem zwiększa 
się pokusa rozwiązania problemu cierpienia, eliminując go u podstaw przez 
przedwczesne spowodowanie śmierci w momencie uznanym za najwłaściw-

428 Por. m.in. E. Bloch, Spirito dell’utopia, Firenze 1980.
429 Szerzej zob. A. Laun, Eutanazja – logiczna konsekwencja rozwoju, [w:] A. Laun, 

Współczesne zagadnienia teologii moralnej, Kraków 2002, s. 319-329; W. Bołoz, Życie 
w ludzkich rękach, Warszawa 1997, s. 193-203.
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szy. […] Jednakże na płaszczyźnie kulturowej zaznacza się także wpływ 
swoistego prometeizmu człowieka, który łudzi się, że w ten sposób może 
zapanować nad życiem i śmiercią, ponieważ sam o nich decyduje, podczas 
gdy w rzeczywistości zostaje pokonany i zmiażdżony przez śmierć nieod-
wracalnie zamkniętą na wszelką perspektywę sensu i na wszelką nadzieję. 
Tragicznym przejawem tego wszystkiego jest rozpowszechnianie się eutana-
zji, zakamuflowanej i pokątnej, albo wykonywanej otwarcie, a nawet za przy-
zwoleniem prawa. Usprawiedliwia się ją nie tylko rzekomym współczuciem 
dla cierpiącego pacjenta, ale czasem także racjami utylitarystycznymi, naka-
zującymi unikanie nieproduktywnych wydatków, które nadmiernie obciążają 
społeczeństwo” (EV 15).

I nieco dalej znajdujemy ocenę moralną takich wielorako zabójczych 
działań: „Kto popiera samobójczy zamiar drugiego człowieka i współdzia-
ła w jego realizacji poprzez tak zwane «samobójstwo wspomagane», staje 
się wspólnikiem, a czasem wręcz bezpośrednim sprawcą niesprawiedliwo-
ści, która nigdy nie może być usprawiedliwiona, nawet wtedy, gdy zostaje 
dokonana na żądanie. […] Także w przypadku, gdy motywem eutanazji nie 
jest egoistyczna odmowa ponoszenia trudów związanych z egzystencją osoby 
cierpiącej, trzeba eutanazję określić mianem fałszywej litości, a nawet uznać 
za niepokojące wynaturzenie: prawdziwe współczucie bowiem skłania do 
solidarności z cudzym bólem, a nie do zabicia osoby, której cierpienia nie 
potrafi się znieść. […] Eutanazja staje się aktem jeszcze bardziej godnym po-
tępienia, gdy przybiera formę zabójstwa, dokonanego przez innych na osobie, 
która w żaden sposób jej nie zażądała ani nie wyraziła na nią zgody. Szczytem 
zaś samowoli i niesprawiedliwości jest sytuacja, w której niektórzy – na przy-
kład lekarze lub prawodawcy – roszczą sobie władzę decydowania o tym, kto 
ma żyć, a kto powinien umrzeć” (EV 66).

Trzeba uczciwie przyznać, że tak zwany ruch „końca ideologii” rozpo-
czął się u szczytu zimnej wojny. Wtedy to ludzie młodzi w Ameryce odkry-
li publicznie, że zadowolenie z siebie może utrwalać schematy i stereotypy 
ideologiczne. Nie zdawali sobie sprawy z tego, że głosząc „antyideologię”, 
tym samym stworzyli „nową ideologię”. Niestety, recepta antyideologii 
opierała się (i nadal jest oparta) na błędnej diagnozie i błędnej antropolo-
gii. Antyideologia de facto nie broni wartości ludzkiego życia od momentu 
poczęcia aż do naturalnej śmierci, ale proponuje konwencjonalistycze (per-
misywne) usprawiedliwienia liberalnych zachowań – także w medycynie430. 
Chodzi o to, że konwencjonalizm etyczny dopuszcza i usprawiedliwia z wiel-
ką łatwością wszystkie manipulacje człowiekiem.

430 D. Boorstin, The Genius of American Politics, Chicago 1965, s. 189.
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Wchodząc w krytyczny dyskurs z różnego rodzaju ideologiami, między 
z innymi z modnymi dziś ideologiami liberalnymi, trzeba powiedzieć, że bez 
zdrowej moralności każde społeczeństwo ulega dezintegracji. Społeczeństwo 
bowiem nie funkcjonuje tylko w ramach struktur zewnętrznych, ale utrzymu-
ją je przede wszystkim niewidzialne więzy wspólnych myśli, wspólne warto-
ści i ideały duchowe. Gdyby te związki zostały rozluźnione – społeczeństwo 
szybciej lub wolniej zaczynałoby się rozpadać431. Zdrowe społeczeństwo jest 
możliwe dzięki wspólnocie uznawanych i wyznawanych wartości i idei, i to 
nie tylko politycznych, ale także dotyczących sposobu, w jaki jego człon-
kowie powinni się zachowywać i kierować swoim życiem. Krach wielkich 
ideologii ostatnich stuleci pokazuje nie tylko ich słabe strony społecznej or-
ganizacji, ale także ich wielką szkodliwość moralną i społeczną.

Filozoficzne obszary dyskusji o śmierci

Można powiedzieć, że filozoficznych obszarów dyskusji o śmierci i umie-
raniu jest tak dużo, jak dużo jest różnych filozofii człowieka, różnych filozofii 
moralności i różnych filozofii ludzkiego szczęścia432. Wielcy myśliciele, tacy 
jak: Sokrates, Platon, Arystoteles, Seneka, św. Augustyn, św. Tomasz, aż po 
licznych myślicieli renesansowych i późniejszych – wszyscy na różny sposób 
i z różnym skutkiem zmagali się z problemem śmierci. Okazuje się bowiem, że 
zagadnienie śmierci nie jest wcale takie proste w obszarze samej filozofii.

Filozoficzne interpretacje śmierci opierają się zwykle na określonej kon-
ceptualizacji jednostki ludzkiej. Ujmowana jest ona w kategoriach „osoby” 
albo „natury”, będących podstawą koncepcji antropologicznych. Zarówno 
„osoba”, jak i „natura” ludzka ukazywane są jako narzędzia ujmowania istoty 
tego, co biologiczne, racjonalne, społeczne – bądź w ich połączeniach. Stąd 
też rozpowszechnione są rozważania o trzech stronach osobowości albo natu-
ry człowieczej – biologicznej, racjonalnej i społecznej433.

431 Jak podkreśla H.L.A. Hart, trudno odróżnić pomiędzy twierdzeniem, że wspól-
nota ulegnie dezintegracji, jeśli jej moralność nie będzie egzekwowana prawnie, a „tezą 
konserwatywną”, według której wspólnotę należy chronić przed zmianą. Oznacza to, że 
społeczeństwo, stając się bardziej permisywne, może w ogóle nie ulegać dezintegracji, 
a jego członkowie – rozproszeniu. Społeczeństwo może po prostu się zmieniać, a jego 
moralność – liberalizować. Por. H.L.A. Hart, Social Solidarity and the Enforcement of 
Morals, [w:] Essays in Jurisprudence and Philosophy, Oxford 1983, s. 250-262. Por. 
także R.H. Bork, Tradition and Morality in Constitutional Law: The Francis Bouer 
Lecture, Washington 1984, s. 3.

432 Por. m.in. W kręgu życia i śmierci. Moralne problemy medycyny współczesnej, 
red. Z. Szawarski, Warszawa 1987. 

433 Por. m.in. R. Tokarczyk, Prawa narodzin, życia i śmierci, dz. cyt., s. 323.
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Konieczność śmierci biologicznej sfery człowieka nigdy nie była kwe-
stionowana w myśli filozoficznej. Zarówno potoczne obserwacje, jak i skom-
plikowane badania zgodnie potwierdzają jej nieuchronność. Ale filozoficzna 
problematyka śmierci wykracza poza „powrót człowieka do stanu nieorga-
nicznego” – jak to określił już dawno temu św. Augustyn. Człowiek, jako je-
dyna istota w przyrodzie, obdarzony został rozumem i wolną wolą. Ma świa-
domość, że „nie cały umiera”. Towarzyszy mu z jednej strony świadomość 
tego, że umrze, ale z drugiej strony także i przekonanie – nie tylko teologiczne 
– że „życie zmienia się, ale się nie kończy”. Ten człowiek posiada wprawdzie 
„odczucia” własnego umierania, ale też nosi w sobie pragnienie nieśmiertel-
ności i rozważa pytania i wątpliwości dotyczące swego losu po śmierci434.

Potężna jest wola życia człowieka, toteż racjonalnym wywodom o ko-
nieczności śmierci sprzeciwiają się często emocje, ugruntowane w pragnieniu 
nieśmiertelności. Sprzeciw ten jest szczególnie silny wtedy, gdy wywody te 
wymykają się perswazjom rozumu. Jakże często rozum okazuje się zbyt sła-
by, aby przekonać swe ucieleśnienie o konieczności śmierci.

Na szczególną refleksję zasługuje w tym kontekście dwojaka reakcja my-
śli filozoficznej na fatum i datum śmierci ludzkiej. Jeden jej nurt skłania się 
ku uporczywej obronie naturalnego prawa do życia; z melancholią, obawą, 
a nawet strachem rozważa realność śmierci. Wyraża to starożytny poeta, że 
„słońcu ani śmierci nie można patrzeć prosto w oczy”435. Drugi nurt myśli 
filozoficznej także podkreśla naturalne prawo śmierci, ale przyjmuje ją jako 
zjawisko konieczne, nieuchronne, wpisane w odwieczne prawidłowości ko-
smosu. Jego zwolennicy zachęcają do przyjmowania śmierci ze spokojem, 
zrozumieniem, bez obaw, z godnością, jakiej należy oczekiwać od istoty 

434 Warto by w tym miejscu przywołać bardzo ciekawe, często bardzo różne 
w ocenach, podejścia do życia i śmierci takich autorów jak choćby: Arystoteles, Etyka 
nikomachejska, Warszawa 1988; św. Augustyn, Wyznania, Warszawa 1987; F. Bacon, 
Eseje, Warszawa 1959; J. Bentham, Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawst-
wa, Warszawa 1958; A.M.S. Boecjusz, O pocieszeniu jakie daje filozofia, Warszawa 1962;  
Z. Cackowski, Trud i sens ludzkiego życia, Warszawa 1981; J. Choron, Death and Western 
Thought, New York 1963; L. Diogenes, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Warszawa 
1988; J.C. Ducasse, Nature, Meaning and Death, La Salle, 1951; The Meaning of Death, 
eds. H. Feifel, New York 1959; L. Feuerbach, Wybór pism. Myśli o śmierci i nieśmiertel-
ności, Warszawa 1988; B. Kamiński, Człowiek w obliczu śmierci, Gdańsk 1978; I. Kant, 
Uzasadnienie metafizyki moralności, Warszawa 1953; S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie. 
Choroba na śmierć, Warszawa 1982; L. Kowalczyk, Cierpienie i śmierć, Lublin 1992; 
P.L. Landsberg, O sprawach ostatecznych, Warszawa 1967; K. Wojtyła, Osoba i czyn, 
dz. cyt.; A. Krąpiec, Zło, Lublin 1971; M. Bierdiajew, Egzystencjalna dialektyka Boga 
i czlowieka, Kęty 2004.

435 R. Tokarczyk, Prawa narodzin, życia i śmierci, dz. cyt. s. 323.
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rozumnej. Ciekawe jest jednak to, że nawet najbardziej zagorzali przeciw-
nicy chrześcijaństwa w obliczu śmierci radykalnie zmieniają swoje poglądy 
i twierdzą, że „wobec śmierci nie ma mocnych”436.

Trzeci nurt – to nurt personalistyczny. Okazuje się, że tylko niektórzy my-
śliciele pragnęli ogarnąć wszystkie problemy śmierci człowieka. Większość 
z nich podejmowała jedynie problemy wybrane, cieszące się szczególnym 
zainteresowaniem w ich czasach. Wśród trwałych wątków filozoficznych 
znajdujemy obawę przed śmiercią, wysiłki zmierzające do zmniejszania tej 
obawy, zagadnienie ewentualności życia po śmierci, problem nieśmiertel-
ności człowieka w zaświatach i pamięci o zmarłym wśród ludzi żyjących. 
Personaliści natomiast otwierają się na szeroką recepcję myśli teologicznej, 
która jest też bardzo bliska integralnej antropologii i moralności związanej 
z odpowiedzialnością „za życie także po życiu ziemskim”437.

W dzisiejszej kulturze smutna jest w swojej wymowie i konsekwencjach 
ogromna presja myślenia postmodernistycznego o człowieku i jego kondycji. 
Dlatego postmoderniści chętnie traktują życie i śmierć w kategoriach „gry”. 
Zygmunt Bauman jest tego niezbitym przykładem. Widać w jego tekstach 
jawne i ukryte lęki przed przyszłością438. Autor ten pisze z wielkim smutkiem: 
„Wątpienie to narzędzie, które z wrodzonej i nieuleczalnej słabości potrafi 
uczynić oręż i które słabość ulotnych istnień zamienia w ich siłę. To dzięki 
wątpieniu, którego nie mogą się pozbyć i które, dlatego właśnie, muszą ła-
godzić i uśmierzać, przelotne istnienia wyrastają ponad resztę świata, który 
jest zawsze-już-i-raz-na-zawsze dany, gotowy i kompletny […]. Ponieważ 
wieczność nie mieści się w granicach ludzkiego doświadczenia, może być 
«dana» tylko w wyobraźni”439. Chciałoby się zapytać: dlaczego tylko wy-
obraźni? Dlaczego nie racjonalnemu osądowi? Dlaczego nie wolnej woli? 
Sam Bauman próbuje odpowiedzieć na te pytania, ale ostatecznie czyni to 
tak, jakby panicznie bał się chrześcijańskich odpowiedzi. Dlatego zawężając 
swoje myśli do sfery doczesności, mówi: „Każda wieczność jest wyobrażona, 
nawet jeśli praca wyobraźni rodzi pragnienie i pokusę, by nadać jej pozór ist-
nienia. Aby przedstawić sobie wieczność, możemy jedynie pomyśleć o przy-
szłości nieskończenie rozciągniętej w czasie. Przeszłość ze swej istoty jest 
już rozstrzygnięta, skończona, zamknięta i nierozciągliwa; jest opowieścią 
z zakończeniem, tak jak ludzkie życie – dlatego nie nadaje się zupełnie do 
tworzenia obrazu wieczności. Przeszłość jest skażona pierworodnym grze-

436 Por. m.in. ciekawe wypowiedzi i świadectwa na ten temat J. Pearce, Pisarze na-
wróceni, Warszawa 1999.

437 Por. na ten temat m.in. J. Szymik, Theologia benedicta, t. 1-2, Katowice 2012.
438 Z. Bauman, Razem czy osobno, Kraków 2003, s. 63n.
439 Tamże, s. 65.
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chem początku – tygodnia Stworzenia albo Wielkiego Wybuchu – bo co ma 
swój koniec, który przeszłość mieć musi, musi mieć także początek. Tylko 
przyszłość może – zaledwie może – bez końca odwlekać koniec. Dzięki temu 
dręczące, mącące zmysły pytanie o początek przyszłości można odrzucić albo 
pominąć jako nieistotne”440.

Analizując te słowa, trzeba powiedzieć, że można iść w pytaniach i od-
powiedziach na temat przeszłości i przyszłości (w tym także wieczności) 
o wiele dalej. Filozofia personalistyczna, a więc ta, która w całej rozciągłości 
broni godności człowieka i sensowności jego życia, zderza się dzisiaj przede 
wszystkim z propagacjami „kultury śmierci”. Ta ostatnia jest szeroko prefe-
rowana w mentalności i kulturze postmodernistycznej. Pragmatyczne waria-
cje postmodernizmu (między innymi Baumana i Rorty’ego) na temat życia 
i śmierci dostarczają smutnej lekcji bezowocności prób oddzielenia teorii 
i praktyki. Głównym celem Rorty’ego jest zdemaskowanie teorii filozoficz-
nych, które usiłują z góry rozstrzygać, co można uznać za godną zaufania 
wiedzę. W zapale obalania suwerennych roszczeń metafizyki i epistemologii 
Rorty posuwa się jednak zbyt daleko: podważa praktykę krytycznego przed-
stawiania argumentów moralnych w sporach antropologicznych i etycznych. 
Podważa też głęboką praktykę humanistyczną, do której uciekamy się w od-
powiedzi na wielość konwencji, zwyczajów i norm rywalizujących w medy-
cynie o jej bardziej ludzkie oblicza441.

Antyuniwersalność Rorty’ego oznacza rzecz jasna rezygnację z poszuki-
wania „bardzo oczywistych i bardzo pewnych dowodów” w stylu Kartezjusza 
(wzorowanych na dowodzeniu geometrycznym). Możemy się zgodzić 
z Rortym, że najlepsze rozwiązania zagadnień moralności społecznej zale-
żą od wielu złożonych okoliczności, z którymi borykamy się w publicznej 
debacie, a nie od zastosowania sztywnej i surowej metody, przynoszącej wy-
łącznie „pewne i niewątpliwe” prawdy. Rozważając kwestie społeczne, nie 
„oczyszczamy” umysłu i nie odkładamy na bok wszelkich opinii i przesądów. 
Poddajemy natomiast nasze idee krytycznemu osądowi, starannie rozważając 
alternatywne poglądy, przeciwstawiając jedno stanowisko drugiemu oraz do-
konując wyboru na podstawie dostępnych świadectw442.

W świetle medycyny hipokratejskiej eutanazja nie jest żadnym proble-
mem. Hipokrates mówi, że „nie podam trucizny żadnemu człowiekowi”. 
Eutanazja jest problemem – i to bardzo poważanym – tylko we wszystkich 

440 Tamże, s. 66.
441 R. Rorty, Filozofia a zwierciadło natury, Warszawa 1994 (zwłaszcza część 2 pt. 

Odzwierciedlanie).
442 Por. R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii. List do dziekana i doktorów 

fakultetu paryskiej teologii, cyt. za: S. Macedo, Cnoty liberalne, Kraków 1995, s. 40.
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niehipokratejskich filozofiach i etykach medycyny. M. Machinek, analizując 
współczesną praktykę legalizacji eutanazji, przywołuje pojęcie „przerwania 
tamy”. „Skutki legalizacji eutanazji bywają określane symbolicznym poję-
ciem «przerwania tamy» (niem. Dammbruch) lub też «równi pochyłej» (ang. 
slippery slope). Pojęcia te oznaczają początek procesu, którego nie sposób 
zatrzymać, jeżeli raz zostanie uruchomiony jego mechanizm. To, czego nie 
zawierała ustawa holenderska, co jednak w praktyce było tolerowane, zostało 
skodyfikowane w ustawie belgijskiej. Nie jest to już jedynie «pomoc w umie-
raniu», ale faktyczne «zabójstwo na żądanie»”443.

Patrząc na ostre dyskusje w dzisiejszej kulturze można z łatwością od-
nieść wrażenie, że jasność i klarowność „norm biomedycznych” zawartych 
w Dignitas personae jest traktowana przez niektórych etyków życia jako ro-
dzaj „gorsetu zniewalającego”. Głównym inspiratorem takich nieludzkich 
i niechrześcijańskich poglądów jest Peter Singer. Można mówić nawet o swo-
istej singeryzacji bioetyki. Peter Singer urodził się w 1946 r. w Melbourne w ro-
dzinie żydowskich emigrantów z Wiednia i jest dziś określany przez swoich 
zwolenników jako najbardziej wpływowy filozof dwudziestego wieku. Jego 
opinie i poglądy odgrywają w dzisiejszej postmodernistycznej kulturze anty-
-life dominującą rolę. Poglądy etyczne Petera Singera postrzegane są w me-
diach jako bardzo nowoczesne, a w rzeczywistości są etycznie niebezpieczne. 
Modyfikując utylitarystyczne kanony etyczne Singer sugeruje, że wyznacza to 
postęp w etyce, polegający przede wszystkim na przejściu ze sfery teoretycznej 
do praktycznych zastosowań, tworząc w ten sposób podstawy etycznego utyli-
taryzmu preferencyjnego. Dziś uznawany jest on za sztandarowego przedstawi-
ciela etyki stosowanej i praktycznej. W rzeczywistości oznacza to kontynuację 
myśli, której nowożytne źródła odnajdujemy u Jeremy’ego Benthama i Johna 
Stuarta Milla. Bulwersujący opinię publiczną Singer, który jest zwolennikiem 
między innymi eutanazji dla niepełnosprawnych dzieci i użycia ludzkich em-
brionów do eksperymentów naukowych, znany jest również polskim czytelni-
kom z pozycji O życiu i śmierci oraz jako redaktor Przewodnika po etyce. Tym 
ważniejsze staje się zatem zwrócenie uwagi na jego bioetykę praktyczną, która 
obok kontestatorów znajduje również wielu zwolenników444.

Warto pokazać kilka ważnych tez Petera Singera, które niosą ze sobą 
ogromny potencjał destrukcji dla życia ludzkiego i dlatego są niebezpieczne:

•	Nadawanie nowego znaczenia pojęciu osoby. Osoba – to jest postać 
mentalna. Stąd nie zasługuje na miano osoby ani embrion, ani niero-

443 M. Machinek, Śmierć w dyspozycji człowieka. Wybrane problemy etyczne u kresu 
ludzkiego życia, Olsztyn 2004, s. 70.

444 P. Singer, O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, Warszawa 1997; Przewodnik 
po etyce, red. P. Singer, dz. cyt.
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zumne dziecko, ani człowiek nieprzytomny, ani nieuleczalnie chory. 
Nie używa też słowa „człowiek”. Mówi o tkankach, narządach, ko-
mórkach, procesach, a nie o życiu jako takim.

•	Singer głosi równe prawa dla ludzi i zwierząt. Mówi, że dyskry-
minowanie szympansów – to nic innego, jak rasizm i szowinizm. 
Zapytany kiedyś, czy zamknie się z nimi w klatce – mówi jednak, że 
jeszcze do tego nie dojrzał w pełni.

•	Bioetykę postrzega jako dyscyplinę, której celem jest kwestionowa-
nie wartości życia i doktryn etycznych, które były wcześniej. Singer, 
w imię utylitarystycznie pojętego dobra ludzkości, opowiada się za 
zastąpieniem dotychczasowej zgody na dominację człowieka nad in-
nymi gatunkami pojęciem równości międzygatunkowej warunkowa-
nym przyjętą a priori koncepcją antropologiczną.

•	W medycynie dopuszczalne są wszystkie eksperymenty, których 
konsekwencją jest jakaś praktyczna użyteczność dla człowieka. Jest 
to tzw. utylitaryzm konsekwencjalistyczny. Singer odrzuca pojęcie 
„służby zdrowia”. Mówi jedynie o potrzebie „ochrony zdrowia” 
tych, którzy są w stanie za to dobrze zapłacić.

•	Według Singera – nie ma czegoś takiego, jak „spór o wartości”. Istnieje 
tylko spór „o metodę pomiędzy retoryką a etyką”. Rację ma ten, kto 
więcej występuje w mediach i jest w swoich poglądach przekonujący.

•	Poglądy Petera Singera prowadzą w konsekwencji do nihilizmu. W swym 
dziele O życiu i śmierci Singer mówi, że po śmierci nie ma już nic.

Ta krótka prezentacja niektórych tez i poglądów Singera ukazuje natu-
ralistyczną tendencję utylitaryzmu preferencyjnego. Jego poglądy na życie 
i śmierci, z wyraźną preferencją różnych form eutanazji, stanowią radykal-
ne zaprzeczenie i negację personalistycznej etyki chrześcijańskiej445. Taka 
wizja etyki o proweniencji naturalistyczno-utylitarystycznej stanowi jedną 
z podstaw pod szerzącą się we współczesnej kulturze cywilizację śmierci. 
Cywilizacja ta ma bowiem nie tylko praktyczne uwarunkowania w konsumi-
stycznym stylu życia współczesnych społeczeństw Zachodu, ale także obficie 
czerpie z teoretycznych refleksji ludzi w stylu Petera Singera, którzy w spo-
sób ironizujący negują naturalne podstawy ludzkiej godności i ludzkie prawo 
do życia i godnej śmierci, oddając w imię fałszywie rozumianej wolności, 
życie i śmierć, własną i innych, do absolutyzowanej dyspozycji człowieka, 
zacierając przy tym, w imię także fałszywie rozumianego humanizmu, grani-
cę pomiędzy ludzką godnością a prawami zwierząt.

445 Zob. M. Drożdż, Osoba i media. Personalistyczny paradygmat etyki mediów, dz. cyt., 
s. 139-166.
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Dlatego w tym kontekście – w kontekście różnych dzisiejszych „smut-
nych” filozofii życia – ukazuje się piękno personalistycznego myślenia i war-
tościowania. Wskazując na wartość życia jako podstawową normę deontolo-
gii lekarskiej, Jan Paweł II bliżej określa tę zasadę. Jego zdaniem, szacunek 
dla życia ludzkiego domaga się całościowego widzenia osoby chorego, obej-
mującego obydwa jego wymiary, zarówno cielesny, jak i duchowy. Lekarz nie 
może być lekarzem danego narządu, ale winien się zająć całą osobą, nie tylko 
sferą cielesną, ale także uczuciową, intelektualną i duchową. Stąd chory ocze-
kuje od lekarza nie tylko odpowiedzialnego leczenia, ale również ludzkiego 
wsparcia ze strony brata, który umie przekazać mu wizję życia, a także sens 
cierpienia i śmierci. Oznacza to wezwanie do humanizowania medycyny, do 
stwarzania więzi szczerej solidarności ludzkiej lekarzy z pacjentami, więzi, 
która wychodziłaby poza czysty stosunek profesjonalny446.

Centralnym problemem filozofii personalistycznej w obszarze medycyny 
jest humanizacja medycyny. Jan Paweł II jasno stwierdza, że praca lekarza to 
raczej powołanie aniżeli zwykła praca zawodowa. Niesienie pomocy i pielę-
gnacja człowieka to powołania, które przez swą szlachetność i ideały bliskie są 
powołaniu kapłana. Zarówno lekarz, jak i kapłan poprzez swoją posługę najpeł-
niej realizują przykazanie miłości bliźniego. Dlatego lekarze powinni umacniać 
ducha autentycznej służby lekarskiej i chrześcijańskiej wśród pacjentów oraz 
podejmować wysiłki na rzecz bardziej godnego wykonywania zawodu447.

Humanizacja medycyny w stosunku do osoby, wyrażająca się w szacun-
ku dla osoby ludzkiej, domaga się także poszanowania swobody sumienia, 
rozumianej jako podstawowe prawo jednostki do tego, aby nie zmuszano jej 
do działań sprzecznych z jej sumieniem i aby jej nie przeszkadzano w działa-
niach z nim zgodnych. W życiu lekarza wierność sumieniu oznacza służbę ży-
ciu i opieranie się pokusom i naciskom po to, aby nie zbrukać się postępkami, 
które stanowiłyby zamach na to najwyższe dobro, jakim jest życie ludzkie. Jan 
Paweł II, przypisując sumieniu lekarskiemu wielką rolę, podkreśla jednak, że 
nie jest ono w swoich rozstrzygnięciach absolutnie autonomiczną instancją 
oceny moralnej448. „Sumienie powinno odwoływać się do wyższej instancji, 

446 Jan Paweł II, Medycyna na służbie życia i człowieka. Przemówienie do ucze-
stników XV Międzynarodowego Kongresu Federacji Stowarzyszeń Lekarzy Katolickich, 
„L’Osservatore Romano” 1982, nr 11-12, s. 5; Jan Paweł II, Oddanie bez zastrzeżeń 
obronie zdrowia i życia ludzkiego. Do personelu nowego szpitala „Regina Margherita” 
(20.12.1981), „Insegnamenti” 1981, IV/2, s. 1178.

447 Szerzej zob. W. Gubała, Jan Paweł II o etyce lekarskiej, [w:] Człowiek drogą 
Kościoła, red. K. Gryz, Kraków 2004, s. 279-288.

448 Jan Paweł II, Humanizujcie medycynę, miłujcie chorych. Do uczestników Zjazdu 
Lekarskiego poświęconego terapii nowotworowej (25.11.1982), „Insegnamenti” 1982, 
V/1, s. 698.
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jaką, w odniesieniu do problemów moralnych medycyny, jest etyka lekarska, 
której naczelną normą jest obrona życia ludzkiego, czuwania nad tym, aby się 
ono przeobrażało i rozwijało na przestrzeni całej egzystencji, w poszanowa-
niu planu wyznaczonego przez Stwórcę” (por. EV 54-64). Widzimy więc, że 
u podstaw deontologii lekarskiej i humanizacji medycyny leży uznanie osoby 
ludzkiej za podmiot praw i obowiązków, nigdy za przedmiot449, co ma zasad-
nicze znaczenie w odkrywaniu sensu życia i śmierci człowieka.

Głos Kościoła w obronie życia wobec praktyki eutanazji

Kościół, jako obrońca nienaruszalnych praw Bożych i praw ludzkich, oce-
nia zdecydowanie negatywnie wszelkie przejawy cywilizacji śmierci, w tym 
także zjawisko eutanazji. Magisterium Kościoła wielokrotnie wypowiadało 
swoją moralną ocenę eutanazji, reagując na najwcześniejsze próby jej legity-
mizacji i legalizacji. Przypomnijmy, że w 1934 r. sprzeciwili się jej biskupi 
niemieccy, a 2 grudnia 1940 r. ówczesna Kongregacja Świętego Oficjum potę-
piła stosowanie eutanazji przez państwo z racji rasowych lub ekonomicznych 
wobec osób upośledzonych jako sprzeczne z prawem naturalnym i boskim450. 
W latach czterdziestych i pięćdziesiątych papież Pius XII wielokrotnie wystę-
pował przeciw eutanazji, demaskując fałszywą litość, która w eutanazji odma-
wia człowiekowi sensu oczyszczającego i zasługującego cierpienia, a proponu-
je śmierć „jakby chodziło o zwierzę pozbawione rozumnej natury i wiecznego 
przeznaczenia”451. Zaś w przemówieniu do międzynarodowej grupy lekarzy 
Pius XII potępiając eutanazję bezpośrednią (podanie narkotyku z zamiarem za-
dania lub przyśpieszenia śmierci) stwierdził, że jej moralne zło tkwi w chęci 
absolutnego panowania nad życiem. Natomiast jedną z fundamentalnych zasad 
prawa naturalnego i chrześcijańskiego jest to, że człowiek nie jest panem i wła-
ścicielem swojego ciała i życia, ale jedynie jego zarządcą452.

Sobór Watykański II, akcentując godność osoby ludzkiej i wypływa-
jące z niej należne osobie prawa, potępił wszelkie formy niszczenia życia: 
„Wszystko, co godzi w życie, jak wszelkiego rodzaju zabójstwa, ludobójstwa, 
spędzanie płodu, eutanazja i dobrowolne samobójstwo […]: wszystkie te i tym 

449 W. Gubała, Jan Paweł II o etyce lekarskiej, dz. cyt., s. 283. 
450 K. Gryz, Teologiczno-moralne aspekty eutanazji, [w:] Człowiek drogą Kościoła, 

dz. cyt., s. 333-348.
451 Pius XII, Decretum de directa insontium occisione, AAS, 1940, 32, s. 553-554. 

Pius XII, Przemówienie do Katolickiego Stowarzyszenia Feministek (12 X 1947); Pius XII, 
Przemówienie do międzynarodowej grupy lekarzy 24 II 1957, AAS, 1957, 49, s. 129-147; 
R. Fenigsen, Eutanazja. Śmierć z wyboru?, Poznań 1994, s. 102-103.

452 K. Gryz, Teologiczno-moralne aspekty eutanazji, dz. cyt., s. 334. 
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podobne sprawy i praktyki są czymś haniebnym; zakażając cywilizację ludz-
ką, bardziej hańbią tych, którzy się ich dopuszczają, niż tych, którzy doznają 
krzywdy, i są jak najbardziej sprzeczne z czcią należną Stwórcy” (KDK 27).

W czasie pontyfikatu Jana Pawła II, naznaczonego szczególnie intensyw-
ną walką o obronę godności człowieka i przysługujących mu praw, w tym 
prawa do życia, miała miejsce cała seria inicjatyw i wystąpień Magisterium 
Kościoła potępiających eutanazję i wskazujących, jaka powinna być właści-
wa postawa chrześcijanina wobec cierpienia i śmierci. Dnia 5 maja 1980 r. 
Kongregacja Nauki Wiary wydała deklarację Iura et bona poświęconą ca-
łościowo sprawie eutanazji. Katechizm Kościoła Katolickiego w rozdzia-
le o poszanowaniu ludzkiego życia (nr 2276-2279) mówi o uprawnionych 
i godziwych metodach walki z bólem i zabiegach medycznych wobec osób 
nieuleczalnie chorych. Natomiast eutanazja pozostaje „zbrodniczym czynem, 
który zawsze należy potępić i wykluczyć” (nr 2277). Refleksje te uzupeł-
niają deklarację Papieskiej Rady Cor Unum, niektóre kwestie etyczne od-
noszące się do ciężko chorych i umierających (27 lipca 1981 r., nr 3) oraz 
Karta pracowników służby zdrowia przygotowana przez Papieską Radę  
ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia (1995, nr 147-150)453.

Szczególnie wiele miejsca sprawie ochrony ludzkiego życia poświęcił 
Jan Paweł II w swoich przemówieniach i dokumentach. W przemówieniu na 
Katolickim Uniwersytecie w Rzymie (6 października 1984) zwracał uwagę, 
że w kwestii ochrony życia nie wystarczą już działania potępiające zło euta-
nazji i blokujące jej rozprzestrzenianie się i ewentualną legalizację. Potrzebna 
jest głęboka refleksja nad przyczynami, które dehumanizują współczesną kul-
turę, oraz potrzebne jest podjęcie działań, które promują autentyczną i ca-
łościową wizję człowieka stworzonego przez Boga i wezwanego do życia 
w komunii ze swoim Stwórcą i Odkupicielem w wieczności. Kościół bowiem 
mocno wierzy – o czym przypomina Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej 
o rodzinie Familiaris consortio (22 listopada 1981) – że „każde życie ludzkie, 
nawet gdy słabe i cierpiące, jest zawsze wspaniałym darem Bożej dobroci” 
(Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, Watykan 1988, 
nr 30 [dalej: FC]). W Liście do osób w podeszłym wieku (1 października 1999) 
Jan Paweł II przestrzegał, że eutanazja może być pokusą dla tych ludzi, którzy 
stawiają sobie pytanie, czy życie ludzi starych jest jeszcze użyteczne i czy 
może być komuś potrzebne. Pozostaje ona jednak aktem z natury złym, po-
ważnym naruszeniem prawa Bożego i obrazą godności człowieka, mimo że 
„w ostatnich latach sama idea eutanazji przestała budzić w wielu ludziach owo 
uczucie zgrozy, jakie jest naturalną reakcją umysłów wrażliwych na wartość 

453 Por. VS 80; Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, Watykan 
1988, 38; LPW; K. Gryz, Teologiczno-moralne aspekty eutanazji, dz. cyt., s. 334-335. 
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życia”454. Dlatego wszyscy, odpowiednio do swojej misji i odpowiedzialności 
w Kościele i w świecie, są wezwani do obrony wartości życia. Szczególnie 
świeccy, w związku z ogromnym rozwojem biologii i medycyny a także po-
tęgą technologii, która wykorzystuje w praktyce osiągnięcia naukowe, mają 
wyjątkowe zadanie w tym względzie, o czym przypomina Ojciec Święty Jan 
Paweł II w adhortacji apostolskiej Christifideles laici (30 grudnia 1988).

Najobszerniejszym jednak dokumentem, w całości poświęconym wartości 
ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, jest encyklika Evangelium 
vitae (25 marca 1995), w której zagadnieniom eutanazji i ujętej integralnie z nim 
kwestii samobójstwa został poświęcony oddzielny punkt pt. „«Ja zabijam i Ja 
ożywiam» (Pwt 32,39): dramat eutanazji” (nr 64-67).

Dla całości obrazu dodać należy, że również konferencje biskupów nie-
których krajów przygotowały odpowiednie dokumenty poświęcone bądź 
w całości eutanazji (np. list biskupów Anglii i Walii z 31 grudnia 1970 r., 
oświadczenie biskupów niemieckich z 16 grudnia 1974 r., dokument Komisji 
Episkopatu Hiszpańskiego z 15 kwietnia 1986 r., a także opracowana przez 
ten sam Episkopat pomoc duszpasterska pt. Eutanazja: 100 pytań i odpowie-
dzi na temat obrony życia ludzkiego i postawy katolików), bądź traktujące 
całościowo zagadnienie poszanowania życia i w tym kontekście deklaracje na 
temat eutanazji: dokument Episkopatu Irlandii z 1 maja 1975 r. i deklaracja 
biskupów francuskich z 21 listopada 1984 r. poświęcona sztucznemu zapłod-
nieniu i eutanazji455.

Z punktu widzenia etyki społecznej należy zasygnalizować również to, 
że niemal we wszystkich dokumentach mamy konfrontację myśli Kościoła 
z postawami proeutanatycznymi. Przeciwwagą dla polityczno-społecznej 
propagacji eutanazji jest w dokumentach Kościoła ukazywanie wartości ludz-
kiego życia, sensu cierpienia, tajemnicy śmierci oraz zadań duszpasterskich, 
które z tego wynikają (IB 72).

Głos Kościoła za życiem i jego sprzeciw wobec eutanazji odwołuje się 
do dwóch zasadniczych przesłanek. „Po pierwsze, na przekonaniu o tym, iż 
człowiek nie jest absolutnie autonomicznym właścicielem własnego życia. 
Życie jest darem Boga i to właśnie On jest jego jedynym Panem. Eutanazja 
byłaby zatem nie tylko działaniem skierowanym przeciwko człowiekowi, ale 
oznaczałaby w konsekwencji odrzucenie absolutnej władzy Boga nad życiem 
i śmiercią i przypisanie jej sobie lub komu, kto miałby z niej skorzystać na 
życzenie innych. Drugą przesłanką jest podkreślenie sensu cierpienia. Na ten 
aspekt zwróciła już wcześniej uwagę deklaracja Kongregacji Nauki Wiary 
o eutanazji z l980 r. Iura et bona. Przypominając chrześcijańską naukę o sen-

454 LPW 9. Por. także FC 21: Osoby starsze w rodzinie.
455 Szerzej zob. K. Gryz, Chrześcijanin wobec eutanazji, dz. cyt., s. 336-337.
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sie cierpienia, deklaracja ta stara się rozjaśnić horyzont sporu o eutanazję. 
To właśnie negacja sensu cierpienia jest jednym z kluczowych motywów 
zwolenników eutanazji, którzy pragną za wszelką cenę minimalizować cier-
pienie, nawet wtedy, gdy ceną takiego działania jest eliminacja cierpiącego. 
W świetle wiary chrześcijańskiej cierpienie nabiera jednak głębokiego sensu, 
staje się bowiem udziałem w męce Chrystusa i łączy się z Ofiarą Odkupienia. 
Deklaracja podkreśla też konieczność zachowania proporcji w stosowaniu 
środków terapeutycznych. O ile bowiem nie można odmówić choremu pod-
stawowych środków opieki medycznej, to zakres stosowania środków «nie-
proporcjonalnych», tzn. nieosiągających skutków, a związanych jedynie ze 
zwiększeniem cierpień pacjenta, może zostać ograniczony. Mogą też zaist-
nieć sytuacje zmniejszające lub wykluczające winę moralną w przypadku 
proszącego o śmierć z powodu długich i ciężkich cierpień. Ten błędny, su-
biektywny osąd sumienia nie zmienia jednak oceny eutanazji na płaszczyźnie 
obiektywnej, gdzie pozostaje ona zawsze niedopuszczalna”456.

Dyskusja o eutanazji w świetle daru życia

Trzeba przyznać, że w dzisiejszej, silnie indyferentnej i ateistycznej, kul-
turze masowej, głosy etyczno-teologiczne na temat eutanazji są bardzo słabo 
słyszalne. Przebijają się one jedynie w bardzo wąskich, często bardzo specjali-
stycznych kręgach intelektualnych.

Teologia wychodzi w dyskusji o eutanazji od ukazania racji rozumu i tej 
wartości, jaką jest „świętość ludzkiego życia”457. Może to brzmieć paradoksal-
nie, ale „racjonalnie” bardzo często da się uzasadnić czyjąś śmierć, a mówiąc 
dokładniej, zadanie komuś śmierci. Krzysztof Gryz uważa, że „bolesnym tego 
dowodem stał się wiek XX i doświadczenie totalitaryzmów, które w imię racji 
rozumowych, nazywanych przez siebie stanem wyższej konieczności, nie tylko 
dopuszczały śmierć określonych osób, ale nawet ją postulowały. Dobro jedne-
go człowieka było uwarunkowane śmiercią innego. To jest – moim zdaniem 
– jedna z najbardziej charakterystycznych i podstawowych cech totalitaryzmu: 
pragnienie totalnego zapanowania nad rzeczywistością, które uzewnętrznia się 
tym, że panujemy nad najbardziej fundamentalnymi wartościami – w tym wy-
padku życia i śmierci – i to przy pomocy najbardziej fundamentalnych instru-
mentów jakim jest ludzki rozum”458.

456 M. Machinek, Śmierć w dyspozycji człowieka, dz. cyt., s. 76.
457 Szerzej zob. K. Gryz, Teologiczno-moralne aspekty eutanazji, [w:] Chrześcijanin 

wobec eutanazji, red. K. Gryz, B. Mielec, Kraków 2001, s. 20-38.
458 Tamże, s. 21.
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Pamiętamy, że również z punktu widzenia filozoficznego postuluje się 
przyjęcie takiego kryterium oceny wartości ludzkiego życia, które wykracza 
poza ścisłe ramy samego rozumu. Kryterium tym jest sakralność ludzkiego ży-
cia, będąca jednocześnie podstawową przesłanką teologiczną, uzasadniającą 
wyjątkową i najwyższą wartość ludzkiego życia. Życie, podobnie jak świętość, 
posiada jakąś transcendentalną wartość, którą człowiek zobowiązany jest przy-
jąć i uszanować, mimo iż do końca nie potrafi jej pojąć. W licznych studiach 
na temat sakralności ludzkiego życia wprowadza się przeważnie rozróżnienie 
pomiędzy profanum i sacrum. Ciekawą sprawą jest to, że to chrześcijaństwo 
– jako jedyne – wprowadza jeszcze osobowe Divinum. W analizie profanum 
i sacrum niektórzy autorzy często abstrahują od stricte religijnego wymiaru 
tych pojęć. Profanum bywa przeważnie określane jako ta sfera rzeczywistości, 
którą człowiek potrafi w pełni zawładnąć, tzn. poznać, a w konsekwencji mo-
delować według odpowiedniego projektu. Sacrum zaś dotyczy „tego, co bez 
uzasadnień nietykalne”459. „Ci, którzy negują sacrum – pisze K. Gryz – stają 
na intelektualnie niezbyt silnych pozycjach. Trudno nie uznać, że nigdy nie bę-
dziemy wiedzieli wszystkiego o świecie ani o człowieku, pozostanie zawsze 
coś nieznanego i niezrozumiałego, a nawet nieskończenie wiele. Nie można 
więc twierdzić, że istota kierująca się rozumem może wszystko poddać swej 
władzy: przecież tym, co nieuchwytne dla rozumu, nie możemy zawładnąć. 
Gdy więc tak pilnie zajęci jesteśmy rozszerzaniem zakresu profanum, rozumnie 
postąpimy, pamiętając, że zawsze jeszcze wiele poza nim pozostanie. Granica 
się przesuwa, ale zawsze gdzieś musi przebiegać, pytanie tylko gdzie? I zwłasz-
cza: czy sprawa życia i śmierci człowieka należy jeszcze do zakresu sacrum, 
czy też jest to już coś, czym wolno manipulować? Idea eutanazji jest wyborem 
na rzecz tej ostatniej tezy i w ten sposób popadamy w szczególne samozaprze-
czenie: istota, która pretenduje do tego, by zawładnąć wszechświatem, kończy 
na tym, że sama siebie uznała za disposable product, artykuł, który wyrzuca się 
po użyciu. Życie ludzkie, nie tylko w wymiarze procesów biologicznych ale 
przede wszystkim w wymiarze «procesów wolności», pozostaje zawsze jakąś 
tajemnicą i dlatego domaga się szacunku i nienaruszalności od poczęcia aż do 
naturalnej śmierci”460.

Fałszywemu humanizmowi operującemu kategorią „jakości życia”, która 
klasyfikuje życie ludzkie na mniej i bardziej wartościowe, teologia przeciwsta-
wia tezę, że życie jako takie jest samo w sobie dobrem i wartością związaną 
z ontyczną wartością człowieczeństwa. To jest właściwy klucz hermeneutycz-
ny niezbędny do uzyskania odpowiedzi na pytanie, jak postępować z ludzkim 
życiem. To pytanie stawia Jan Paweł II jako fundamentalne w odkrywaniu 

459 Tamże, s. 22-23. Por. także R. Fenigsen, Eutanazja. Śmierć z wyboru?, dz. cyt., s. 102.
460 K. Gryz, Teologiczno-moralne aspekty eutanazji, dz. cyt., s. 23.
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Ewangelii życia: „Dlaczego życie jest dobrem?”. W odpowiedzi Jan Paweł II 
zwraca uwagę na dwie najistotniejsze cechy charakterystyczne dla życia ludz-
kiego. Najpierw dlatego, że jest ono owocem stwórczej miłości Boga i darem 
dla człowieka, którym może on rozporządzać jedynie z uwzględnieniem ab-
solutnego prawa Ofiarodawcy do decydowania o życiu. Prawo to zawiera się 
w fakcie, że stworzony człowiek jest obrazem i podobieństwem Boga (por. Rdz 
1,26). „Życie – czytamy w encyklice – ofiarowane przez Boga człowiekowi jest 
darem, dzięki któremu Bóg udziela coś z siebie stworzeniu” (EV 34).

Konkludując, Jan Paweł II stwierdza w Evangelium vitae: „W ten sposób 
osiąga swój szczyt chrześcijańska prawda o życiu. Godność życia nie wynika 
jedynie z jego źródeł, czyli z faktu, że pochodzi ono od Boga, ale także z jego 
celu, z jego przeznaczenia do komunii z Bogiem przez poznanie Go i umiłowa-
nie. Właśnie w świetle tej prawdy św. Ireneusz uściśla i uzupełnia swoją pochwa-
łę człowieka: tak, «człowiek żyjący» jest «chwałą Boga», ale «życie człowieka 
to oglądanie Boga»” (EV 38). W takiej perspektywie można zobaczyć, że cho-
roba i cierpienie są doświadczeniem, które dotyczy nie tylko ciała, ale całego 
człowieka w jego jedności duszy i ciała. Choroba jest czymś więcej niż faktem 
klinicznym, który może być opisany w sposób medyczny. Jest zawsze stanem 
człowieka jako chorego. Dlatego też pracownicy służby zdrowia powinni odnosić 
się do chorego zgodnie z tą integralną ludzką wizją, bo cierpienie – i to związane 
z opieką paliatywną – ma także dodatkowy wymiar – jest wydarzeniem wpisa-
nym w zbawcze działanie Boga. Dlatego ma sens nadprzyrodzony461.

Z tego względu, że człowiek jest w świecie objawieniem Boga, znakiem 
Jego obecności, śladem Jego chwały i że „jaśnieje w nim odblask rzeczywi-
stości samego Boga, to każdy zamach na ludzkie życie, brak szacunku wobec 
niego jest zarazem zamachem na samego Boga” (EV 35). W tym przypad-
ku jest to stwierdzenie opisujące pewną realną rzeczywistość, nie zaś jedy-
nie religijną metaforą o wydźwięku ascetycznym. Dlatego też eutanazja jest 
czynem wewnętrznie złym, którego potępienie przypomniał i potwierdził 
Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae w sposób szczególnie wyrazisty: 
„W zgodzie z Magisterium moich Poprzedników i w komunii z Biskupami 
Kościoła Katolickiego, potwierdzam, że eutanazja jest poważnym narusze-
niem Prawa Bożego jako moralnie niedopuszczalne dobrowolne zabójstwo 
osoby ludzkiej. Doktryna ta jest oparta na prawie naturalnym i na słowie 
Bożym spisanym, jest przekazana przez Tradycję Kościoła oraz nauczana 
przez Magisterium zwyczajne i powszechne” (EV 39).

461 Jan Paweł II, List apostolski Salvifici doloris, Watykan 1984, 29; Papieska Rada ds. 
Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Karta Pracowników Służby Zdrowia, Watykan 1995, 53.
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* * *

W podsumowaniu wspomnianych wyżej płaszczyzn dyskusji o eutanazji, 
płaszczyzn metodycznie bardzo zawiłych, często niejasnych, trzeba powie-
dzieć – po pierwsze, że fałszywemu humanizmowi operującemu kategorią 
„jakości życia”, która klasyfikuje życie ludzkie na mniej i bardziej warto-
ściowe, teologia przeciwstawia tezę, że życie jako takie jest samo w sobie 
dobrem. To jest właściwy klucz hermeneutyczny niezbędny do uzyskania od-
powiedzi na pytanie, jak postępować z ludzkim życiem.

Po drugie – życie jest dobrem. To fundamentalne twierdzenie wyjaśnia 
Jan Paweł II, wskazując na dwie istotne cechy charakterystyczne dla życia 
ludzkiego. Życie jest dobrem, najpierw dlatego, że jest ono owocem stwór-
czej miłości Boga i darem dla człowieka, którym może on rozporządzać je-
dynie z uwzględnieniem absolutnego prawa Ofiarodawcy do decydowania 
o życiu. Prawo to zawiera się w fakcie, że stworzony człowiek jest obrazem 
i podobieństwem Boga (por. Rdz 1,26). „Życie – czytamy w encyklice – ofia-
rowane przez Boga człowiekowi jest darem, dzięki któremu Bóg udziela coś 
z siebie stworzeniu” (EV 39). 

Z tego zaś płynie trzeci wniosek. Życie ludzkie samo w sobie, jako wy-
łączne dzieło Boga, posiada cechy przekraczające materialny i doczesny 
wymiar rzeczywistości. Jest życiem duchowym, świadomym siebie, zdol-
nym odkrywać prawdę o sobie i sens zawarty w swoim istnieniu, i wreszcie 
jest zdolne do autonomicznych decyzji i wyborów. Wszystko to sprawia, że 
człowiek jako osoba jest jedyny i niepowtarzalny w swojej indywidualności 
i może być ujęty w pełni jedynie przez żywego i ożywiającego Boga.
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Różne oblicza sporu

Celem uprawiania nauki, szczególnie nauk empirycznych i empiryczno-
-humanistycznych, oraz nauk społecznych jest tworzenie teorii, dzięki którym 
świat staje się zrozumiały. Takie ogólne przekonanie funkcjonuje w filozofii 
i teorii nauki. Na poziomie ogólności wydaje się ono oczywiste. Natomiast 
na poziomie szczegółowych analiz jego słuszności rodzą się ważne pytania: 
co to znaczy, że dzięki teoriom świat staje się zrozumiały? Jaki jest stosunek 
teorii naukowych do świata? O czym teorie mówią? Czyli inaczej mówiąc, 
jaki jest status poznawczy teorii? Czy teoria pozwala poznać rzeczywistość? 
Prezentowany przeze mnie krótki szkic stanowi próbę odpowiedzi na te pyta-
nia. Odpowiedzi te mają charakter systematyzujący różne pola poszukiwań, 
ponieważ pośród filozofów i metodologów nauki nie ma zgody co do odpo-
wiedzi na te pytania. Systematyzacja i prezentacja tych odpowiedzi pokazuje 
podstawowe aspekty sporu o tak rozumiany status poznawczy teorii nauko-
wych z perspektywy filozofii nauki. Ujmuję je przy pomocy następującego 
klucza porządkującego:

1. Spór o sposób (metodę) konstruowania teorii.
2. Spór o bazę teorii naukowych.
3. Spór o założeniowość teorii – poznanie: rekonstrukcja czy deformacja.
4. Spór o metodologiczne znaczenie statusu poznawczego teorii.
5. Spór o prawdziwość i empiryczność teorii naukowej.
6. Próba integralnego ujęcia statusu poznawczego teorii.
7. Spór o granice poznawcze nauki.
Prezentowane analizy mają bardziej charakter systematyzujący niż pole-

miczny i krytyczny wobec omawianych rozwiązań. Są zatem próbą ukazania 
najważniejszych stanowisk w tej kwestii, stanowiąc szersze tło pod szczegó-
łowe analizy metodologiczne psychologicznych teorii osobowości. Dla pew-
nej jednoznaczności omawianych sporów moje analizy prowadzone są z per-
spektywy filozofii nauk empirycznych, co nie stanowi zasadniczej przeszkody 
w akomodacji prezentowanych stanowisk w obszarze nauk empiryczno-hu-
manistycznych, gdzie znajdują swoje główne zakorzenienie psychologiczne 
teorie osobowości.
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Spór o sposób (metodę) konstruowania teorii

Warto na początek przywołać elementarną wiedzę z metodologii nauki, 
dotyczącą poznawczego statusu teorii naukowej. W najbardziej podstawowym 
ujęciu teoria naukowa jest uporządkowanym w określony sposób zbiorem tez 
(zdań orzekających) o badanej przez daną naukę dziedzinie rzeczywistości. 
W naukach przyrodniczych i naukach humanistycznych teorie są tworzone 
– najogólniej mówiąc – w celu systematyzowania i racjonalizowania faktów, 
tłumaczenia powodów występowania tych faktów oraz przewidywania przy-
szłych zdarzeń, a więc pełnią przede wszystkim funkcje diagnostyczne i pro-
gnostyczne462.

Związki między elementami teorii bywały rozmaicie określane. Za 
Arystotelesem widziano idealną postać teorii naukowej w strukturze pirami-
dy, u podstaw której są naczelne przesłanki i pojęcia, z których dedukcyjnie 
wynikają konsekwencje. Myśl pozytywistyczna odwróciła stożek arystotele-
sowski. Naczelnymi przesłankami stały się zdania obserwacyjne, z których 
indukowano prawa, a z tych dedukowano przewidywania. Można jeszcze 
spotkać się z poglądem, że zdania nauki empirycznej stanowią jakąś drabinę, 
na której na najwyższym szczeblu umieszcza się tezy najogólniejsze, a na naj-
niższym zdania obserwacyjne; poszczególne zaś szczeble wiąże z góry na dół 
dedukcja, a z dołu do góry indukcja. Te proste schematy pełnią nadal w me-
todologii nauki jakąś rolę heurystyczną i systematyzującą, nie wystarczają 
jednak do adekwatnego opisu relacji pomiędzy językiem obserwacyjnym 
a językiem teoretycznym oraz językiem logiczno-matematycznym w struk-
turze teorii. Współczesna filozofia nauki podejmuje próby opisu tych relacji, 
uwzględniając zarówno wypracowane przez wieki kryteria naukowości, jak 
również czerpiąc z bogatego dorobku szczegółowych metodologii poszcze-
gólnych dyscyplin naukowych, w tym także psychologii.

Podstawowym kryterium naukowości jest metodyczność poznania. 
Metoda decyduje w dużej mierze o naukowości. Tylko wtedy mamy do 
czynienia z nauką, gdy jest określona metoda postępowania badawczego. 
Kryterium naukowości jest dysponowanie metodą, co wyraża się w oczywi-
stym twierdzeniu, że „tyle jest nauki, ile jest metody”. Od przyjmowanych 
metod i ich roli w poznaniu zależy struktura teorii i sposób uprawiania nauki. 
Można wyróżnić dwa zasadnicze sposoby uprawiania nauki:

1)  indukcjonistyczny – w punkcie wyjścia znajdują się dane doświadcze-
nia, które w kontekście dotychczasowej wiedzy teoretycznej pozwala-
ją odkryć i sformułować problem. Postępowanie badawcze wyznaczo-
ne zaś jest metodą indukcyjną;

462 Zob. Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, Lublin 2005, s. 169n.
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2)  antyindukcjonistyczny (hipotetyczny, dedukcjonistyczny) – w punk-
cie wyjścia nie tyle koncentrujemy się na danych doświadczenia, ile 
na problemach, które rodzą się na tle całokształtu dotychczasowej 
wiedzy oraz w konfrontacji teorii z doświadczeniem. Rozwikłanie 
problemu dokonuje się w oparciu o zasady logiki dedukcyjnej463.

W tym kontekście uwidacznia się pierwszy aspekt sporu dotyczącego sta-
tusu poznawczego teorii, mianowicie spór empiryzmu z aprioryzmem464. Spór 
ten dotyczy nie tyle kwestii związków między doświadczeniem a rozumem, 
ile raczej tego, w jakim stopniu w badaniach należy uwzględnić sposób po-
wiązania takich elementów jak: doświadczenie, metody dowodzenia, język 
opisu, formalizm matematyczno-fizyczny, struktura teorii a obserwacja i eks-
peryment itd. Klasyczna teoria poznania (od Arystotelesa do Kanta) utrzy-
mywała, że rozum opracowuje elementy wywodzące się z doświadczenia. 
Natomiast według pozytywizmu i neopozytywizmu rozum jest jedynie sługą 
doświadczenia i niczego do elementarnego poznania empirycznego nie do-
daje. Popper natomiast poddał krytyce empiryzm pozytywistów, akcentując 
element racjonalny. W ujęciu krytycznego racjonalizmu Poppera wszystko 
to, co nie mieści się w ramach racjonalności, znajduje się poza nauką. Spór 
między empiryzmem a aprioryzmem przeradza się więc w pytanie o sposób 
przejścia od doświadczenia do teorii – czy dokonuje się ono mechanicznie 
(indukcyjnie), czy też na inne sposoby (nieindukcyjnie). Kontrindukcjonizm 
Paula Fayerabenda preferuje dowolność tego przejścia, pozbawiając poznanie 
naukowe zasad, które to przejście uprawomocniają, podkreślając tym samym 
walor twórczości poznania465. W tym sporze jawią się już elementy zgod-
ności, m.in. że między obserwacją (czynnik syntetyczny) a teorią (czynnik 
analityczny) nie ma dychotomii oraz że teorii nie przyjmuje się dlatego, że 
została potwierdzona przez doświadczenie, ale dlatego, że ani krytyka em-
piryczna, ani krytyka racjonalna jej nie potrafi obalić. Różne aspekty sporu 
empiryzmu z aprioryzmem oscylują wokół podstawowego zagadnienia – jaki 
jest status poznawczy teorii w kontekście relacji pomiędzy teorią a doświad-
czeniem oraz w jakim sensie i zakresie doświadczenie stanowi bazę teorii 
naukowych466.

463 Tamże, s. 166.
464 Zob. S. Kowalczyk, Teoria poznania, Sandomierz 1997, s. 92-143; R. Rożdżeński, 

Filozofia poznania. Zarys problematyki, Kraków 2003, s. 107-160.
465 Zob. A.F. Chalmers, Czym jest to, co zwiemy nauką, Wrocław 1993, s. 172-185.
466 Zob. Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, dz. cyt., s. 166n.
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Spór o bazę teorii naukowych

Nauka widzi świat przez teorie. Tak zwany naukowy obraz świata jest 
skomponowany z podstawowych teorii naukowych danej epoki. Wszystkie one 
nie tylko porządkują naszą wiedzę o świecie, ale w wielu wypadkach wręcz ją 
umożliwiają. Spełniają one także funkcje wyjaśniające. Dzięki teoriom mamy 
prawo sądzić, że wraz z postępem nauki coraz lepiej rozumiemy świat. Ta moż-
liwość lepszego rozumienia świata ujawnia poznawczy charakter teorii467:

Forma teorii jest w dużej mierze determinowana czy warunkowana przez 
układ elementów. Dają się one uporządkować zasadniczo w dwa zbiory:

•	założenia – w zbiorze założeń wymienione są przesłanki, zwłaszcza 
składające się na bazę wewnętrzną nauki;

•	konsekwencje założeń – zbiór konsekwencji jest implikowany przez 
założenia nauki, które nie są z reguły wyraźnie wymienione, a stano-
wią podstawę odniesień empirycznych.

Te dwa podstawowe zbiory stanowią bazę teorii. W oparciu o elementy 
tych zbiorów konstruuje się teorię naukową, która pozwala lepiej rozumieć 
poznawany obszar rzeczywistości. Klasycznym przykładem teorii empirycz-
nej może być teoria fizyczna, której wzorczego charakteru nie należy trakto-
wać jako przejawu fizykalizmu, ale raczej jako przykład metodologicznej kla-
rowności struktury teorii naukowej. Teoria fizyczna w ten sposób ujmowana 
składa się niejako z trzech warstw:

A.  z matematycznej (formalnej czy teoretycznej) struktury;
B.  z dziedziny teorii, czyli – mówiąc najogólniej – z części lub aspektu 

rzeczywistości, do którego teoria się odnosi lub który teoria modeluje. 
Ściśle jednak rzecz biorąc, jedynym autentycznym źródłem naszej wie-
dzy o dziedzinie jakiejś teorii są wyniki doświadczeń, które nie są nieza-
leżne od formalnej (matematycznej) struktury teorii. W przypadku wielu 
nowoczesnych teorii fizycznych bez tej struktury nie można byłoby wie-
dzieć, co należy mierzyć, jak mierzyć i w jaki sposób interpretować to, co 
zostało zmierzone. Można powiedzieć, że wyniki doświadczeń jedynie 
„próbkują” dziedzinę, tzn. „informują nas tylko o szczycie góry lodo-
wej, której zasadnicza bryła pozostaje ukryta przed naszym wzrokiem. 
Możemy tylko wierzyć, że matematyczna struktura teorii w jakimś sensie 
odzwierciedla, czy jakoś ujawnia, strukturę lodowej góry”468;

C.  z reguł pomostowych pomiędzy formalną strukturą (A) a badanym do-
świadczalnie obszarem rzeczywistości (B). Reguły te nazywa się rów-
nież definicjami przyporządkowującymi lub interpretacją danej struk-

467 Zob. A.F. Chalmers, Czym jest to, co zwiemy nauką, dz. cyt., s. 45-61.
468 M. Heller, Filozofia nauki. Wprowadzenie, Kraków 1992, s. 38.
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tury teoretycznej. Reguły pomostowe mogą być zarówno logicznie, 
jak i intuicyjnie oczywiste, ale w bardziej zaawansowanych teoriach 
współczesnej fizyki rozszyfrowanie reguł pomostowych, wyodrębnie-
nie ich ze struktury teorii, stanowi bardzo skomplikowany problem469.

Ta szkicowa analiza pokazuje, że struktura teorii stanowi „organiczną ca-
łość”. Formalna struktura (A) i tzw. reguły pomostowe (C) są w tej całościo-
wej strukturze „nieliniowo” zmieszane ze sobą. Ich wyodrębnienie jest raczej 
kwestią metodologicznej wygody niż wyróżnieniem rzeczywistych części470.

W kontekście sporu o bazę teorii naukowej można przywołać klasyczne 
już rozróżnienie na wewnętrzną i zewnętrzną bazę teorii naukowych: kontekst 
odkrycia i kontekst uzasadnienia. Teorie ewolucji nauki zaliczają zwykle do 
kontekstu odkrycia założenia ontologiczne i teoriopoznawcze oraz formalno-
-logiczne. Podkreśla się przy tym zwłaszcza znaczenie i rolę idei filozoficz-
no-światopoglądowych dla konstrukcji teorii. Kontekst odkrycia wskazuje na 
elementy genetyczne teorii, a więc te elementy i uwarunkowania, które dotyczą 
początku teorii, czyli jej zaistnienia i podstawowej konstrukcji. Kontekst uza-
sadniania natomiast dotyczy wewnętrznej metodologii teorii, a więc jej uza-
sadnienia i wewnętrznej bazy logiczno-empirycznej. Zarówno H. Reichenbach, 
jak i K. Popper opowiadali się za rozłącznością (dychotomią) tych kontekstów, 
po to by jednoznacznie określić kompetencje metodologiczne analiz nauki. Ten 
podział pozwala filozofii i teorii nauki koncentrować się na problematyce kon-
tekstu uzasadniania, pozostawiając kompetencje analizy kontekstu odkrycia 
innym naukom czy metanaukom, np. socjologii, psychologii i historii nauki471.

Spór o założeniowość teorii – poznanie: rekonstrukcja czy deformacja

Spór o założeniowość teorii możemy rozpatrywać także jako spór o cha-
rakter funkcjonalny poznania, a więc jako dylemat pomiędzy rekonstrukcją 
a konstrukcją (deformacją w pozytywnym rozumieniu)472. Możemy wyróżnić 
w tym sporze dwa konkurencyjne poglądy na naturę poznania.

1. Empiryzm logiczny: wynika on z tradycji empiryzmu logicznego i ducha 
pozytywistycznego i neopozytywistycznego, preferującego doświadczenie jako 
jedyny i wystarczający kontekst, kryterium i zasadę wiedzy prawdziwej, bez od-
wołania się do kontekstu teoretycznych założeń jako wewnętrznej bazy nauki. 
Pogląd ten stanowi podstawę i rdzeń standardowej koncepcji teorii naukowych. 

469 Tamże.
470 Tamże, s. 35-38.
471 Zob. Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, dz. cyt., s. 167.
472 Zob. E. Paszkiewicz, Struktura teorii psychologicznych. Behawioryzm, psycho-

analiza, psychologia humanistyczna, Warszawa 1983, s. 80-82.
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Chociaż w filozofii nauki lat siedemdziesiątych standardowa koncepcja teorii zo-
stała poddana wielokierunkowej krytyce, to pozostaje ona jeszcze ciągle koncep-
cją uważaną za miarodajną w kręgach wielu badaczy i jest przedstawiana jako 
wzorzec doskonałości dla wszystkich wartościowych poznawczo teorii. Łączy 
ona troskę o empiryczne podstawy teorii z dążeniem do przejrzystości logicznej 
w przyporządkowaniu treści empirycznych teoretycznej warstwie teorii przy po-
mocy zasad korespondencji. Teorię i jej język współtworzą tylko stałe logiczne 
i wyniki obserwacji. Do jej utrwalenia przyczyniły się w dużym stopniu klasycz-
ne już prace E. Nagela, R.F. Breithwaite’a, H. Reichenbacha473.

W koncepcji tej terminy teoretyczne traktuje się jako zbędny balast, który 
należy eliminować jako przejaw spekulacji bliskiej metafizyce. Zadanie to łączy 
się najczęściej z programem instrumentalizmu, według którego w nauce liczą się 
zjawiska i wyniki obserwacji, zaś łączący te ostatnie komentarz teoretyczny oka-
zuje się nadbudową wprowadzaną w imię konwenansów i podlegającą zmianie 
po krytycznej rewizji tych konwenansów. Zbędność elementu teoretycznego ma 
być konsekwencją faktu, iż – zgodnie z postulatami Skinnera – można ograniczyć 
się do ekonomicznego określenia relacji między samymi obserwacjami, całkowi-
cie pomijając „ideologiczny” komentarz teoretyków. „Podobne uprawianie nauki 
przypominałoby gry dzieci korzystających z komputera. Dzieci mogą zwyciężyć 
nawet w rozgrywkach z informatykami, mimo iż nie znają ogólnych zasad funk-
cjonowania komputera. Wiedza taka byłaby dla nich równie bezużyteczna, jak 
bezużyteczne miały być wprowadzane do nauki interpretacje teoretyków, wykra-
czające poza proste uogólnienia wyników obserwacji”474.

Koncepcja ta napotyka na kilka trudności, spośród których możemy wy-
mienić następujące:

1)  rozwój nauki dokonuje się nie tyle dzięki opracowaniu uogólnień wyni-
ków obserwacji, ile raczej dzięki wprowadzaniu nowych założeń teore-
tycznych prowadzących do predykcji obserwacyjnych, których bardzo 
często nie dostrzegano w momencie formułowania samych założeń;

2)  niezależnie od roli elementów teoretycznych w rozwoju nauki nie 
można ich usuwać z poszczególnych teorii, jeśli okaże się, iż zbioru 
złożonego ze zdań obserwacyjnych teorii nie można ukonstytuować 
bez wprowadzenia terminów i założeń o charakterze teoretycznym.

2. Realizm naukowy, esencjalizm metodologiczny475: pogląd, który uwa-
ża, że nie ma poznania naukowego bez założeń teoretycznych. Zgodnie z nim 
teorie warto traktować jako konstrukcje obudowane wokół systemu podsta-

473 Zob. S. Kamiński, Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, dz. cyt., s. 200-230.
474 J. Życiński, Elementy filozofii nauki, Tarnów 1996, s. 74n.
475 Por. E. Paszkiewicz, Struktura teorii psychologicznych. Behawioryzm, psycho-

analiza, psychologia humanistyczna, dz. cyt., s. 54n.
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wowych, konstytuujących je założeń. Dla zbudowania teorii trzeba ustalić 
według C.H. Hempla dwa rodzaje założeń:

1)  założenia charakteryzujące podstawowe przedmioty i procesy (ich ist-
nienie przyjmuje teoria, ale nie dają się one bezpośrednio obserwować 
lub mierzyć) oraz prawa nimi rządzące;

2)  założenia wskazujące, w jakich związkach pozostają te podstawowe procesy 
ze zjawiskami empirycznymi już danymi lub dającymi się przewidzieć476.

Najogólniej rzecz biorąc, różnice pomiędzy tymi dwoma stanowiskami 
dadzą się sprowadzić do różnic w wymiarze bezpośredniość – pośredniość po-
znania. Zgodnie z poglądem pierwszym poznanie nasze ma charakter bezza-
łożeniowy. Kategorie, także teoretyczne, służące do opisu rzeczywistości, są 
wypracowywane w kontakcie z nią i to, co o nich przesądza, to wyłącznie wła-
ściwości przedmiotu, do opisu którego służą. W takim ujęciu wyrabiamy sobie 
pogląd na rzeczywistość w trakcie stopniowego jej poznawania. Zgodnie z tym 
poglądem, fizyka dostarcza na przykład w trakcie rozwoju swoich teorii – poza 
całą masą twierdzeń szczegółowych – także naukowej wizji struktury świata 
materialnego, psychologia – naukowej koncepcji natury człowieka itd., a nie-
dopuszczalne byłoby, jako sprzeczne z wymogiem obiektywizmu naukowego, 
przystępowanie do badań z już ukształtowaną koncepcją świata materialnego, 
natury człowieka itd. Tym samym poznanie teoretyczne jest traktowane jako, 
dokonywana krok po kroku, rekonstrukcja rzeczywistości477.

Zgodnie z poglądem drugim nie istnieje nic takiego jak bezpośrednie, a więc 
bezzałożeniowe poznanie. Tezy, że istnienie założeń w procesie poznania jest jego 
warunkiem koniecznym, nie należy rozumieć tylko tak, iż – logicznie rzecz bio-
rąc – nie ma poznania bez przyjętych uprzednio założeń, to znaczy, że w każdym 
akcie poznania dadzą się wyspecyfikować jakieś założenia, lecz także – i to przede 
wszystkim – tak, że tylko dzięki przyjęciu określonych założeń jakiekolwiek po-
znanie jest możliwe. To sprawia, że wszelkie poznanie, także naukowe, nie może 
być traktowane jako systematyczne odkrywanie kolejnych właściwości rzeczywi-
stości, do której podchodzimy „z nieuprzedzonym umysłem”, lecz jako weryfika-
cja tej teorii rzeczywistości, z którą przystępujemy do jej badania. Powstaje zatem 
pytanie, w jakim stosunku pozostaje do siebie „teoria” i „rzeczywistość” w tych 
dwu ujęciach procesu poznawczego – bezzałożeniowym i założeniowym.

W ujęciu pierwszym, zakładającym zależność rezultatów naszego poznania 
wyłącznie od jego przedmiotu, fakt, iż kolejne rekonstrukcje tej samej rzeczy-
wistości muszą być, choćby z perspektywy późniejszych, traktowane jako jej 
deformacje, musi budzić zdziwienie niedoskonałością ludzkiego poznania, lecz 

476 Por. J. Życiński, Elementy filozofii nauki, dz. cyt., s. 76n.
477 Por. E. Paszkiewicz, Struktura teorii psychologicznych. Behawioryzm, psycho-

analiza, psychologia humanistyczna, dz. cyt., s. 80-82.
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nie znajduje tym samym właściwego wyjaśnienia. W ujęciu drugim teoria jest 
„zwierciadłem” tworzonym przez założenia, wydobywającym z rzeczywisto-
ści pewne jej aspekty i dokonującym przybliżeń w ściśle określonych ramach. 
Stopień deformacji w tym „zwierciadle” zależy od granic narzuconych przez 
założenia, to znaczy, że rzeczywistość poznawana jest w takiej perspektywie 
i z takim przybliżeniem, by wiedza o niej spełniać mogła wymogi kontekstu 
uzasadnienia teorii, w którym są określone założenia teoretyczne478.

Jeżeli przyjmiemy, iż w procesie poznania obraz rzeczywistości nie tyle 
jest konstruowany, ile weryfikowany, i że tej weryfikacji podlegają także za-
łożenia, z którymi tak naprawdę do badania rzeczywistości przystępujemy, 
powstaje natychmiast pytanie, skąd się te kolejne teorie rzeczywistości biorą. 
Na to pytanie odpowiadają współczesne koncepcje rozwoju nauki. W rozwo-
ju nauki zauważa się wyraźny rozwój teorii, szczególnie widoczny w kon-
tekście ich nieporównywalności. Rozwój ten pojmowany był różnorodnie. 
Można wymienić za Z. Hajdukiem kilka charakterystycznych tendencji:

1)  Toulmin – pojmuje naukę na sposób ewolucyjny, zwraca uwagę na to, 
że kryteria akceptacji teorii są treściowe (np. owocność, prostota);

2)  Kuhn – zwraca uwagę na dwie fazy w rozwoju (o zmianie w nauce decydu-
ją czynniki społeczne): nauka normalna, zdominowana przez paradygmat, 
oraz nauka rewolucyjna, w której dokonuje się zmiana paradygmatu;

3)  Feyerabend – teorie naukowe są teoretycznie i empirycznie niewspół-
mierne. Głosi on zasadę tolerancji dla teorii – wybór między nimi do-
konuje się dowolnie i pozaracjonalnie, w sposób nieokreślony regułami 
badania naukowego;

4)  Popper – rozwój nauki oparty jest na wewnętrznej logice i zasadzie 
falsyfikacji; zasada falsyfikacji przybrała postać nie tyle obalania teo-
rii przez doświadczenie, ile raczej zastępowania jednej teorii przez 
drugą przy współudziale doświadczenia – wyniki doświadczeń niewy-
jaśnione przez poprzednią teorię wyjaśnia teoria następna;

5)  Lakatos – zwraca uwagę na stałość programu badawczego nauki, któ-
ry jest traktowany jako jednostka superteoretyczna;

6)  Holton – głosi niezmienność tematyk badawczych; motorem zmian 
teoretycznych jest zwykle sposób myślenia;

7)  marksiści (np. szkoła poznańska z lat siedemdziesiątych/osiemdzie-
siątych)479 – bronią zasady korespondencji dialektycznej, która wiąże 
się z różnymi formami praktyki społecznej480.

478 Por. J. Życiński, Elementy filozofii nauki, dz. cyt., s. 77n.
479 Zob. J. Kmita, Wykłady z logiki i metodologii nauk, Warszawa 1975, s. 163n.
480 Por. Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, dz. cyt., s. 172; zob. S. Kamiński, 

Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, dz. cyt., s. 154-181.
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We współczesnej filozofii nauki coraz częściej podkreśla się, że teorie 
nie są ze sobą powiązane w sposób wyłącznie logiczny. Teorie nowe są istot-
nie różne od dawnych. Czynniki odpowiedzialne za zmiany teorii mogą być 
natury logicznej, ale i także pozalogicznej. Można powiedzieć, że całe życie 
kulturowe epoki wpływa na rozwój nauki481.

Spór o metodologiczne znaczenie statusu poznawczego teorii

Spór o znaczenie statusu poznawczego teorii znany jest bardziej pod nie-
prawidłową nazwą sporu realizmu z instrumentalizmem. Dotyczy on przede 
wszystkim problemu, czy teoriom naukowym przysługuje wartość logiczna – 
czy teorie są prawdziwe lub fałszywe. Poszukując odpowiedzi na to pytanie, 
można łatwo dostrzec, że źródłem sporu był dychotomiczny podział termi-
nów naukowych na teoretyczne i obserwacyjne. Terminy obserwacyjne miały 
być definiowalne ostensywnie, przez wskazanie desygnatu. Terminy teore-
tyczne jednak tak zdefiniowane być nie mogły. I to spowodowało powsta-
nie wątpliwości, czy desygnaty tych terminów w ogóle istnieją. Spór o status 
poznawczy teorii można więc wyrazić jeszcze inaczej: czy istnieją desygnaty 
terminów teoretycznych?482

Odpowiedzi na te pytania dają się sprowadzić do ujęć realistycznych 
i pragmatycznych. Pierwsze występują w postaci bądź deskrypcjonizmu, 
bądź eksplanacjonizmu, a pragmatyczne stanowiska występują jako instru-
mentalizm, konwencjonalizm, fenomenalizm i operacjonizm. Postaram się je 
szkicowo scharakteryzować.

1. Realizm skrajny – to pogląd, że teoria naukowa jest prawdziwa lub 
fałszywa, choć najczęściej ustalić można tylko jej prawdopodobieństwo. 
Przedmioty teoretyczne mają realny i obiektywny status. Najczęściej stawia-
ne realizmowi skrajnemu zarzuty dotyczą występowania w nauce pojęć gra-
nicznych lub wyidealizowanych, które nie odnoszą się do faktycznie istnie-
jących przedmiotów. Czasami nawet ta sama teoria przypisuje przedmiotom 
własności, które wydają się nie do pogodzenia, np. dualizm falowo-korpusku-
larny mechaniki kwantowej.

2. Deskryptywizm (deskrypcjonizm) – koncepcja opisowa (deskryptyw-
na) sprowadza się do poglądu, że teoria jest skrótowym sformułowaniem 
zależności łączących poszczególne zdarzenia i obserwowalne własności. 
Według deskrypcjonizmu tezy teorii stanowią syntetyczny opis świata; dają 
się przełożyć na zdania obserwacyjne, dlatego łatwo rozstrzygnąć ich war-
tość logiczną. Koncepcja ta nie uznaje istnienia przedmiotów teoretycznych 

481 Zob. J. Życiński, Elementy filozofii nauki, dz. cyt., s. 157-227.
482 Zob. M. Heller, Filozofia nauki. Wprowadzenie, dz. cyt., s. 38-44.
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– pod tym względem deskryptywiści są zgodni z instrumentalistami. Ale – 
i tu zgodni są z realistami – teorie naukowe można charakteryzować jako 
prawdziwe lub fałszywe, pod jednym wszakże warunkiem, którego realiści 
nie wysuwają: o ile teorie są przekładalne na twierdzenia o obserwowalnych 
przedmiotach.

Wśród filozofów nauki upowszechnia się pogląd, że nie można terminów 
naukowych dzielić dychotomicznie na obserwacyjne i teoretyczne, że podział 
ten jest w dużym stopniu arbitralny483. Deskryptywizm generuje dyskusję 
na temat możliwości redukowania twierdzeń teoretycznych na twierdzenia 
o przedmiotach obserwowalnych. Tezę o przekładalności redukcyjności ro-
zumiano w tej dyskusji dwojako – fenomenalistycznie i operacjonistycznie484.

3. Eksplanacjonizm – pogląd, według którego twierdzenia teoretyczne 
nie odwzorowują świata danego w doświadczeniu, ale ujmując ten świat 
w pewnym aspekcie, wyjaśniają dane empiryczne o nim, stanowiąc przeto 
przybliżony, czyli mniej lub bardziej dokładny, racjonalny obraz świata485.

4. Instrumentalizm – to pogląd, że przedmioty teoretyczne nie istnieją, a teo-
ria jest tylko logicznym narzędziem, służącym do organizowania doświadczeń 
i porządkowania praw. Według tego poglądu tezy teorii nie są zdaniami logicz-
nymi, lecz wyłącznie narzędziami rozwiązywania zagadnień, porządkowania 
i przewidywania obserwowalnych faktów; stanowią schemat pojęciowy, jakby 
abstrakcyjną mapę ułatwiającą ujęcie danych o świecie. Teoria jest mniej lub 
bardziej użytecznym narzędziem wnioskowania od faktów do prognoz. W uję-
ciu instrumentalizmu nie ma sensu pytać, czy teorie są prawdziwe, czy fałszywe. 
Mogą one tylko lepiej lub gorzej spełniać swoje funkcje logicznego narzędzia. 
Twierdzenia teoretyczne, czyli takie twierdzenia, w których występuje przynaj-
mniej jeden termin teoretyczny, nie są takimi samymi twierdzeniami jak obser-
wacyjne. Są to reguły lub zasady, zgodnie z którymi analizujemy doświadczenie 
i przeprowadzamy wnioskowania (np. dokonujemy przewidywań)486.

5. Konwencjonalizm – według tego poglądu twierdzenia teoretyczne 
są arbitralnym i umownym zapisem efektywnych sposobów doświadczenia 
działalności praktycznej; to konwencje terminologiczne bez treści empirycz-
nej, przyjęte np. z uwagi na ich prostotę i wygodę badacza487.

483 Por. J. Życiński, Elementy filozofii nauki, dz. cyt., s. 84n; A. Grobler, Metodologia 
nauk, Kraków 2006, s. 65n.

484 Por. M. Heller, Filozofia nauki. Wprowadzenie, dz. cyt., s. 39-41.
485 Zob. K. Zamiara, Metodologiczne znaczenie sporu o status poznawczy teorii, 

Warszawa 1974, s. 12-129.
486 Por. A.F. Chalmers, Czym jest to, co zwiemy nauką, dz. cyt., s. 186-201; K. Zamiara, 

Metodologiczne znaczenie sporu o status poznawczy teorii, dz. cyt., s. 27-68.
487 Zob. S. Kamiński, Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, dz. cyt., 

s. 154-181.
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6. Fenomenalizm – według tego poglądu można osiągnąć pewną i trwałą 
wiedzę, ograniczając się do poznania fenomenów (zjawisk). Fenomeny jako 
rzeczy postrzegane, obserwacyjne można ustalić raz na zawsze, teorie nato-
miast są tymczasowe i mają jedynie wartość instrumentalną, porządkującą 
lub organizującą. Teorie nie informują więc o świecie, lecz spełniają tylko 
funkcję pomocniczą w stosunku do fenomenów. Fenomenalizm był niejako 
oficjalną doktryną pozytywizmu i neopozytywizmu, ale faktycznie w prakty-
ce naukowej funkcjonował już znacznie wcześniej. Niejako prototypem póź-
niejszej fenomenalistycznej koncepcji nauki stały się poglądy G. Berkeleya. 
Filozofia nauki Berkeleya była pochodną jego ogólnofilozoficznego stanowi-
ska. Myśliciel ten utrzymywał, że nie jest tak, iż przedmioty wywołują naszą 
ich percepcję. To nasza percepcja konstytuuje przedmioty według zasady, że 
esse est percipi – być, to znaczy być postrzeganym. Skutkiem tego w nauce 
nie poznajemy rzeczy, lecz tylko nasze percepcje i relacje pomiędzy nimi. 
Zdaniem Berkeleya prawa przyrody opisują jedynie następstwo fenomenów, 
co pozwala nam wnioskować o przyszłych fenomenach488. Pozytywistyczny 
fenomenalizm można scharakteryzować krótkim stwierdzeniem, że nie ma 
żadnej różnicy między istotą a zjawiskami (fenomenami): „cała rzeczywi-
stość świata leży na jego powierzchni. Jeżeli teorie naukowe mówią o jakiejś 
bezpośrednio niewidocznej strukturze świata, należy to rozumieć w sensie hi-
potezy roboczej lub użytecznej fikcji”489.

7. Operacjonizm – dokładniej precyzuje, jak należy rozumieć „odnosze-
nie się do świata”490 teorii. Twórca operacjonizmu, P.W. Bridgman, sądził, że 
powiązanie teorii z rzeczywistością zapewnia operacyjne definiowanie pojęć. 
Pojęcie definiuje się operacyjnie przez podanie zespołu operacji (czynno-
ści), jakie prowadzą do zmierzenia wielkości związanej z tym pojęciem. Dla 
operacjonizmu, jako kierunku w filozofii nauki, charakterystyczne jest to, że 
utożsamia on przepis pomiarowy ze znaczeniem danego pojęcia491.

8. Antyrealizm – postpozytywistyczną wersją fenomenalizmu jest antyre-
alizm. Swoich głównych zwolenników ma on w osobach Bas van Fraassena 
i Nancy Cartwright. Ich zdaniem teoretyczne konstrukcje wychodzące poza 
fenomeny „kłamią”, tzn. są naszymi tworami, nieodpowiadającymi żadnej 
rzeczywistości. Co więcej, gdyby nawet te twory jakoś odpowiadały rzeczy-
wistości, nie mielibyśmy możliwości stwierdzenia tego. Nancy Cartwright 
utrzymuje, że im jakieś twierdzenie naukowe jest bardziej wyjaśniające, tym 

488 Por. M. Heller, Filozofia nauki. Wprowadzenie, dz. cyt., s. 39-40.
489 Tamże, s. 40.
490 Tamże, s. 41.
491 Por. tamże, s. 41-42; zob. także: R. Rożdżeński, Filozofia poznania. Zarys pro-

blematyki, dz. cyt., s. 82-84.
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bardziej jest fałszywe. Prawdziwe mogą być tylko – według antyrealizmu – 
twierdzenia czysto opisowe492.

9. Realizm naukowy (eksplanacyjny)493 – stanowisko to charakteryzuje 
się dwiema grupami wzajemnie ze sobą powiązanych poglądów:

•	po pierwsze, jego zwolennicy uważają, że teorie empiryczne rzeczy-
wiście informują nas o świecie, choć z pewnością świat nie jest do-
kładnie taki, jak go przedstawiają teorie; a zatem informacje nauko-
we trzeba brać „na serio, ale nie dosłownie”;

•	po drugie, realizm naukowy jest możliwy, ponieważ zachodzi pewna 
odpowiedniość pomiędzy teoretycznymi strukturami (matematycz-
nymi strukturami), przy pomocy których teorie empiryczne modelu-
ją świat, a strukturą samego świata. Według realizmu eksplanacyjne-
go nauka widzi i ujmuje rzeczywistość strukturalnie494.

Ernan McMullin zaznacza, że przymiotnik „naukowy” w określeniu „re-
alizm naukowy” jest oczywiście twierdzeniem filozoficznym, a jedynie od-
nosi się ono do teorii naukowych, co właśnie podkreśla nazwa495. W swoim 
zasadniczym poglądzie McMullin uważa, że podstawowym roszczeniem na-
ukowego realizmu jest twierdzenie, iż długofalowy sukces naukowej teorii 
daje podstawę do przekonania, że coś takiego jak byty i struktury postulowa-
ne przez daną teorię rzeczywiście istnieją496. W twierdzenie to wbudowane są 
cztery ważne kwalifikacje:

1)  teoria winna odnosić sukcesy w ciągu znacząco długiego okresu;
2)  sukces teorii w wyjaśnianiu stanowi pewną rację, by tę teorię uznać, 

czyli w nią uwierzyć;
3) wiara w teorię jest wiarą w to, że teoretyczne struktury są czymś po-

dobnym do struktur w rzeczywistości;
4)  w teorii nie głosi się niczego na temat jakiejś specjalnej, bardziej podsta-

wowej czy uprzywilejowanej formy istnienia bytów postulowanych497.
M. Heller uważa, że naukowy realizm nie oznacza założenia, iż obiekty np. mi-

kroświata (np. elektrony czy kwarki) istnieją tak samo jak obiekty makroskopowe 
(np. krzesła i stoły), ani nawet założenia, że obiekty mikroskopowe w ogóle istnieją498. 
Teza naukowego realizmu stwierdza jedynie, że istnieje coś, co zasługuje na miano 

492 Por. M. Heller, Filozofia nauki. Wprowadzenie, dz. cyt., s. 42.
493 Por. E. Paszkiewicz, Struktura teorii psychologicznych. Behawioryzm, psycho-

analiza, psychologia humanistyczna, dz. cyt., s. 54-79.
494 Por. tamże, s. 43; zob. także s. 54-89.
495 Por. E. McMullin, A case for Scientific realism, [w:] Scientific Realism, red. J. Leplin, 

Berkeley 1984, s. 8-40.
496 Por. A.F. Chalmers, Czym jest to, co zwiemy nauką, dz. cyt., s. 107-120.
497 Tamże, s. 26.
498 Por. M. Heller, Filozofia nauki. Wprowadzenie, dz. cyt., s. 43.
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obiektywnej rzeczywistości499 i że teorie współczesnej nauki trafnie tę rzeczywistość 
przybliżają. Co więcej, stwierdzenie, że rzeczywistość składa się z „obiektów”, nie 
jest częścią naukowego realizmu. Rzeczywistość świata, jak twierdził Einstein, jest 
obiektywna i ujawnia swoje struktury poprzez teorie fizyczne500.

Przyjąwszy, iż głównym zadaniem nauki jest wyjaśnienie danych do-
świadczenia oraz że rzeczywistość może być dana pośrednio (nie tylko 
w bezpośredniej obserwacji), najbardziej uzasadnione okazuje się stanowi-
sko realizmu naukowego (eksplanacyjnego), które reprezentują bardziej lub 
mniej wyraziście tacy uczeni i teoretycy nauki, jak: A. Einstein, M. Planck,  
K. Popper, P. Feyerabend, R. Carnap po 1950 r., W. Quine, M. Hesse, H.R. Harre,  
J.C. Smart i inni. W takim ujęciu nauka wiąże za pomocą obserwacyjno-teo-
retycznego języka obiektywny świat i podmiotowe podejście, realizując za-
danie wyjaśnienia i prognozy. Dzięki temu teoria naukowa może pełnić wie-
lorakie funkcje i posiadać różnorodne i cenne walory501.

Spór o prawdziwość i empiryczność teorii naukowej

Podstawową cechą teorii jest jej prawdziwość, a więc zgodność opisu teo-
rii z rzeczywistością opisywaną502. Ogólnie mówiąc, chodzi tu o takie walory 
epistemologiczne, jak prawda, pewność i obiektywność poznania naukowego. 
Obecnie dyskutuje się nad tym, jaki zachodzi między nimi związek, czy i jak 
da się rozstrzygnąć w konkretnych wypadkach, która z tych cech przysługu-
je nauce503. Nawet potoczne doświadczenie pokazuje nam, że ludzie pragną 
wiedzieć, jakie coś jest „naprawdę”, i chcą to wiedzieć bez obawy zbłądze-
nia. Dawniej podobne pragnienia występowały również w nauce. Dziś tylko 
klasyczni filozofowie zachowali taką postawę, i to wyłącznie w odniesieniu 
do niektórych twierdzeń. Uprawiający zaś nauki szczegółowe usiłują jedy-
nie poznać coś w sposób dostatecznie prawdopodobny, wyrażając się na ogół 

499 Por. A.F. Chalmers, Czym jest to, co zwiemy nauką, dz. cyt., s. 149-160.
500 Por. M. Heller, Filozofia nauki. Wprowadzenie, dz. cyt., s. 43.
501 Zob. E. Paszkiewicz, Struktura teorii psychologicznych. Behawioryzm, psycho-

analiza, psychologia humanistyczna, dz. cyt., s. 54-89; S. Kamiński, Nauka i metoda. 
Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, dz. cyt., s. 214-230; A. Grobler, Metodologia nauk,  
dz. cyt., s. 257-311.

502 Por. R. Rożdżeński, Filozofia poznania. Zarys problematyki, dz. cyt., s. 49-92;  
S. Kowalczyk, Teoria poznania, dz. cyt., s. 33-74; zob. B. Tuchańska, Prawda nauki i prawda 
rozumienia, [w:] Wiedza a prawda, red. A. Motycka, Warszawa 2005, s. 145-64; A. Motycka, 
Prawda metafizyczna a prawda naukowa, [w:] Wiedza a prawda, red. A. Motycka,  
dz. cyt., s. 208-228; A. Jonkisz, Postacie prawdy, 3, Katowice 1999, s. 11-150.

503 Por. S. Kamiński, Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, dz. cyt., 
s. 214-230.
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dość sceptycznie o możliwości dotarcia do całej prawdy. Nie samo posiadanie 
prawdy, lecz skuteczna walka o nią jest szczęściem badacza, jak twierdził 
M. Planck504. Droga rozwoju nauki do prawdy biegnie przez coraz mniejsze 
błędy. Trzy momenty wyznaczają prawdę: zgodność sądu i jego przedmiotu 
formalnego, niezależność tej zgodności od woli poznającego oraz niezmien-
ność tego przyporządkowania, jeśli nie modyfikuje się członów relacji. Mając 
na uwadze te uwarunkowania, trzeba najpierw stwierdzić, że w klasycznym 
znaczeniu prawdziwość może przysługiwać poszczególnym zdaniom nauki, 
a nie teorii jako takiej, której nie da się całkiem zweryfikować. Nie można bo-
wiem poddać próbie całego obejmowanego przez nią zakresu doświadczeń.

Cecha prawdziwości poznania różni się zatem od jego:
•	adekwatności, czyli wyczerpującego poznawczo ujęcia przedmiotu 

poznania;
•	obiektywności, czyli realności – jeśli dotyczy rzeczywistości istnie-

jącej niezależnie od podmiotu poznającego;
•	prawidłowości, czyli prawdziwości formalnej, o ile nie zachodzi sprzecz-

ność między poszczególnymi zdaniami, lub ogólniej: o ile nie zostały 
naruszone logiczne reguły związków między elementami poznania;

•	usprawiedliwienia empirycznego, czyli uprawnienia epistemologicz-
nego, gdy asercja zdania teoretycznego opiera się na odpowiednich 
zdaniach obserwacyjnych.

Prawdziwość stanowi oczywistą cechę teorii naukowej, o ile dotyczy 
ona tez teorii, natomiast uproszczeniem byłoby jednak przyjęcie prawdziwo-
ści tezy jako jedynego kryterium naukowości poznania i naukowości teorii. 
Teoria daje usystematyzowaną wiedzę o świecie, która pozwała go wyjaśnić, 
a zatem i zrozumieć. Za główny walor teorii niektórzy teoretycy nauki, np. 
I. Dąmbska i S. Kamiński, uważają celne tłumaczenie rzeczywistości, czy 
epistemologiczną funkcjonalność teorii505. Daje ona wtedy najlepszą w da-
nych warunkach odpowiedź na pytania teoretyczne, które dotyczą określonej 
dziedziny faktów. Jako kryterium naukowości teorii przyjmuje się możliwie 
najmocniejsze uprawomocnienie (usprawiedliwienie, dopuszczalność) zdań 
teoretycznych ze względu na odpowiednie wyniki obserwacji, doświadczenia 
i eksperymentu. Dzięki temu – jak uważa E. Nagel – teorie są coraz lepszym 
przybliżeniem do nieosiągalnego, ale ważnego ideału wiedzy adekwatnej506.

Wymóg kontroli empiryczności nauki oznacza, że teoria powinna mieć 
charakter realny, odniesiony do transcendentnej rzeczywistości. Wymóg 
obiektywności nie oznacza, że konieczne jest jedynie dokładne opisanie świa-

504 Por. tamże, s. 222.
505 Tamże, s. 223n.
506 Zob. E. Nagel, Struktura nauki, Warszawa 1970.
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ta. Nauka nie jest fotograficznym odwzorowaniem rzeczywistości, ponieważ 
zawartych jest w niej dużo elementów stylizacji (język, metody, narzędzia 
badawcze). Modele służące do interpretacji danych empirycznych powinny 
być w stosunku do tego świata adekwatne, a adekwatność – w przeciwień-
stwie do prawdziwości – jest stopniowalna. Obiektywny charakter teorii nie 
oznacza, że można ją przedstawić w języku potocznym, gdyż modele dotyczą 
wyidealizowanych aspektów świata. Obiektywizm nauki nie polega więc na 
kopiowaniu świata oraz oddzielaniu faktu i myśli, lecz na konstruującej inter-
pretacji świata, tworzeniu jego modeli, jego form, które prezentują ten świat 
w pewnym aspekcie507.

Dane empiryczne są uteoretyzowane, zinterpretowane, co wyraża się w po-
tocznym, ale słusznym określeniu, że nie ma tzw. gołych faktów508. Filozofia 
nauki w XX wieku przebyła długą drogę, jak mówi M. Heller, w dążeniu do 
zrozumienia natury faktów i ich roli w strukturze nauk empirycznych509. Nie 
tylko każdy fakt z osobna, ale przede wszystkim zespół wszystkich faktów wy-
nikających z danej teorii naukowej jest głęboko przesiąknięty danymi teoretycz-
nymi. Między składową empiryczną (faktyczną) naszej wiedzy a jej składową 
teoretyczną występuje sprzężenie zwrotne o charakterze nieliniowym, synerge-
tycznym. Teorię można traktować jako efekt synergii pomiędzy teoretycznymi 
założeniami a doświadczeniem. Uzależnienie faktów od teorii silnie przejawia 
się w tych dziedzinach nauk empirycznych, które funkcjonują w obszarach wy-
kraczających poza bezpośrednie możliwości naszych zmysłów, ale analogiczne 
uteoretyzowanie faktów ma miejsce także na poziomie kontrolowanym przez 
doświadczenie potoczne, w którym np. naszą percepcją wzrokową rejestrujemy 
nie tylko przedmioty i ich cechy, ale także procesy, zdarzenia lub nawet bardziej 
skomplikowane struktury. Wypowiadane na bazie tego doświadczenia twier-
dzenia, np. „widzę las”, „widzę, że Jan jest smutny”, mają charakter opisów 
faktów uteoretyzowanych. Jeśli ponadto weźmiemy pod uwagę fakt, iż per-
cepcja jest w dużym stopniu umiejętnością nabytą, podlegającą doskonaleniu, 
i w niektórych wypadkach człowiek nieposiadający odpowiedniego treningu 
w ogóle nie dostrzega pewnych rzeczy, to łatwo zrozumieć, że i doświadczenie 
potoczne jest na ogół w dużym stopniu uteoretyzowane510.

Warto wreszcie podkreślić, że tego rodzaju wzajemne uzależnienie do-
świadczenia i teorii w naukach empirycznych nie jest czymś wstydliwym 
czy nawet kompromitującym dla tych nauk. Wręcz przeciwnie, osiągnięcia 

507 Por. S. Kamiński, Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, dz. cyt., s. 224n.
508 Zob. A. Grobler, Metodologia nauk, dz. cyt., 65n; 263n; J. Życiński, Elementy filo-

zofii nauki, dz. cyt., s. 64-100; M. Heller, Filozofia nauki. Wprowadzenie, dz. cyt., s. 33-34.
509 Tamże, s. 33.
510 Tamże.
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współczesnej filozofii nauki niedwuznacznie wskazują na to, że tylko w na-
ukach o niskim stopniu zaawansowania daje się dość łatwo oddzielić element 
doświadczalny od teoretycznego. Coraz większe przenikanie się obu tych ele-
mentów świadczy o doskonaleniu się metody empirycznej, która wychodzi 
poza fazę zbierania danych. Dopiero włączenie danych obserwacji i ekspe-
rymentu w struktury teoretyczne czyni je zrozumiałymi w kontekście danej 
teorii oraz w kontekście całej wiedzy w tej dziedzinie. Kontrolą realności 
nauki zarówno dla jej teoretyka, jak i praktyka jest zachowanie przez nią za-
sad empiryzmu zarówno genetycznego, jak i metodologicznego, integralnie 
złączonych z racjonalizmem poznawczym.

Próba integralnego ujęcia statusu poznawczego teorii

Centralnym pytaniem o status poznawczy teorii jest to, jak usprawiedli-
wić przejście od obserwacji do teorii oraz kiedy wolno uznać jakąś teorię. 
Warto zauważyć, że co do zasadniczej postawy w tym względzie panuje po-
wszechna zgoda. Zarówno niedocenianie roli doświadczenia w uprawomoc-
nianiu tez, a przecenianie funkcji czynników apriorycznych, czy to abstrak-
cyjno-spekulatywnych, czy to konwencjonalno-językowych, jak też odwrotna 
sytuacja wypaczają właściwą naturę nauki. Nauka nie może ominąć założeń 
apriorycznych lub implikowanej filozofii, czy to w postawieniu problemów, 
czy w myśleniu teoretycznym przy inwencji teorii. W walce o lepszą wie-
dzę czynnik teoretyczny i empiryczny ma te same prawa, jak twierdził Paul 
Feyerabend511. Postuluje się więc powszechnie potrzebę dialogu empirii i ro-
zumu – akcentując znaczenie języka – współdziałanie, wzajemną adaptację 
oraz harmonię faktów, języka i myśli. Obserwacje i teoria najlepiej na tym 
wychodzą, gdy są splątane razem, pomagając sobie nawzajem w poszukiwa-
niu prawdy512.

Do przezwyciężenia przeciwstawienia empirii i teorii dochodzi wówczas, 
gdy doświadczenie się rozumie, a teorię się stosuje. Czynnikiem otwierającym 
drogi nowemu poznaniu naukowemu okazuje się myśl i teoria – twierdzi Popper 
– nie zaś obserwacja i eksperyment. Popper uważa, że eksperyment chroni na-
ukę przed błędem i zmusza do szukania nowych dróg. Nauka nie jest jedynie 
odbiciem pewnego porządku rzeczy, lecz także i pewną konstrukcją dokonaną 
przez umysł ludzki. Konstrukcja ta jednak – jak pisze S. Kamiński – „two-
rzy się w zależności od danych doświadczenia, stanowiących materiał, z któ-

511 Por. A.F. Chalmers, Czym jest to, co zwiemy nauką, dz. cyt., s. 182-185.
512 Por. S. Kamiński, Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, dz. cyt., 

s. 224-225.



235

1. Spór o walor poznawczy teorii naukowych

rego nauka wyrasta (F. Enriques). Nauka to racjonalne porządkowanie faktów  
(H. Dingle), a zarazem adaptacja myśli do doświadczenia (E. Mach)”513.

Konsekwencją takiej postawy jest oddalenie się w metodologii nauk od 
wszelkich odmian skrajnego empiryzmu. Filozofia nauki pokazała, że fizy-
kalizm neopozytywistów jest nie do utrzymania z racji swojego radykalizmu 
empirycznego514. Behawioryzm, odrzucający w psychologii i naukach huma-
nistycznych introspekcję jako źródło i metodę naukowej wiedzy, głoszący 
hasło wyłącznie opisywania zachowania ludzkiego bez odwoływania się do 
treści świadomości oraz postulujący redukcjonizm języka psychologii do ję-
zyka fizyki, teorii zjawisk psychicznych lub społecznych do opisu zjawisk 
zachowaniowych, także nie może ostać się przed naturalną tendencją do wy-
jaśniania i używania pojęć teoretycznych515.

Operacjonizm natomiast, uważając, że znaczenie każdego terminu na-
ukowego, a więc i teoretycznego, można ustalić przez wskazanie operacji te-
stującej, która byłaby kryterium jego stosowania (tzw. definicja operacyjna), 
uwikłał się w trudności bez wyjścia516. Zbyt rygorystycznie bowiem pojął em-
piryczny charakter nauki, a nie uwzględnił dostatecznie czynnika teoretycz-
nego i systematycznego w konstrukcji pojęć i teorii. Okazało się, że żadne 
z bardziej owocnych pojęć nie spełnia bez reszty wymogów operacjonizmu. 
Definicje operacyjne nadają się wyłącznie do pojęć mniej abstrakcyjnych. 
Pojęcie to nie tylko zespół operacji, bo te dostarczają jedynie częściowej in-
formacji o treści pojęcia. Czynności determinujące, jak używać pojęcia, ko-
rzystają wyraźnie z teorii, do której należy to pojęcie.

S. Kamiński, uważa, że także konwencjonalizm, zapoczątkowany przez 
H. Poincarego także traci na znaczeniu i słuszności, ponieważ uznaje termi-
ny teoretyczne jako rezultat umowy i utylitarnej konwencji. Tymczasem nie 
tylko umowa, wygoda i prostota, lecz także mniej lub bardziej ścisłe powią-
zanie z obserwacją oraz stopień pośredniej rozstrzygalności doświadczalnej 
odgrywają decydującą rolę w przyjmowaniu terminów teoretycznych i asercji 
tez teorii. Głównym problemem jest przy tym jednak to, jak zagwarantować 
sens empiryczny terminom teoretycznym. Na ogół przyjmuje się, że pojęcia 
teoretyczne nie są definiowalne, nawet cząstkowo, za pomocą danych i pojęć 
obserwacyjnych. Podaje się zatem rozmaite kryteria empirycznej sensowno-
ści terminów teoretycznych, np.517:

513 Tamże, s. 210.
514 Por. J. Życiński, Elementy filozofii nauki, dz. cyt., s. 64-100.
515 Por. E. Paszkiewicz, Struktura teorii psychologicznych. Behawioryzm, psycho-

analiza, psychologia humanistyczna, dz. cyt., s. 227-241.
516 Por. M. Heller, Filozofia nauki. Wprowadzenie, dz. cyt., s. 41-42.
517 Por. S. Kamiński, Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, dz. cyt., s. 211n.
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•	indukcjonizm w skrajnej odmianie (F. Bacon, J.S. Mill) dopuszcza 
w nauce wyłącznie generalizację obserwacji;

•	indukcjonizm pozytywistyczny głosi, że każde twierdzenie nieana-
lityczne musi być uogólnieniem indukcyjnie związanym z empi-
rią (w odpowiednim stopniu prawdopodobieństwa potwierdzonym 
przez doświadczenie);

•	antyindukcjonizm (K. Popper, S.F. Barker i inni) twierdzi, iż zda-
nia teoretyczne znacznie wybiegają poza doświadczenie i nie są przy 
tym ani konwencjami, ani narzędziami opracowania doświadczenia. 
Stanowią twórcze przypuszczenia wyjaśniające, w których hipote-
tycznej asercji rolę odgrywa decyzja. Antyindukcjonizm łączy się 
więc z hipotetyzmem i fallibilizmem. Nie akceptuje się bowiem zdań 
teoretycznych (i obserwacyjnych) w sposób nieodwołalny, a podwa-
żalne i niepewne teorie muszą być stale doskonalone518.

Tak więc rozwiązanie problemu, jakie konkretne sposoby uzasadniania 
zdań są dopuszczalne w nauce, zależy ostatecznie od różnych stanowisk epis-
temologicznych. Dużą rolę odgrywa przy tym kryterium pragmatyczne, w sen-
sie stosowania metody naukowej, dającej optymalne rezultaty pod względem 
precyzji i empirycznej wiarygodności. Zastrzeżenie budzi tu jednak przesadna 
tendencja do przyjmowania tej samej miary ścisłości dla każdego typu wiedzy. 
Różnorodność aspektów badanej rzeczywistości oraz celów stawianych po-
szczególnym typom poznania domaga się rozmaitości sposobów uzasadniania.

Tendencja człowieka do racjonalnego i wielostronnego poznania rze-
czywistości postuluje różnorakie metody akceptacji wiedzy, jednak wszyst-
kie muszą, korzystając mniej lub bardziej twórczo z teoretycznego myślenia, 
ostatecznie odwoływać się do doświadczenia, bo nie ma zupełnie nie-empi-
rycznej nauki. W ten sposób elementy teoretycznego myślenia (rozum) uzy-
skują coraz większą rolę we współczesnej filozofii nauki.

Spór o granice poznawcze nauki

Spór o granice poznawcze nauki można również analizować jako spór 
o granice metody empirycznej, stanowiącej rdzeń poznania naukowego. 
Stosowanie metody empirycznej ujawnia problem jej granic, a więc także 
pytania o to, co znajduje się poza nimi. Granice nauk empirycznych są oczy-
wiście ruchome, cechuje je ekspansjonizm od środka. Coraz większy obszar 
zjawisk ulega metodzie empirycznej. Analizując przyczyny dynamicznego 
rozwoju nauki od czasów nowożytnych oraz jej sukcesy, można z pewno-

518 Por. A.F. Chalmers, Czym jest to, co zwiemy nauką, dz. cyt., s. 22-61.
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ścią stwierdzić, że są one rezultatem poprawnie formułowanej i stosowanej 
metody empirycznej. Metoda empiryczna przyczynia się do sukcesów nauki 
właśnie dzięki temu, że nie wykracza poza swoje granice. To, co znajduje 
się poza granicami metody empirycznej, nie należy zasadniczo do nauki, ale 
stanowi dla niej wyzwanie, obietnicę dalszych podbojów, choć i możliwości 
wstydliwych porażek. Nic dziwnego, że myśl o drugiej stronie granicy często 
bywa siłą napędową nauki519.

W analizie granic poznawczych nauki można i chyba należy wprowadzić 
pojęcie transcendencji. Najogólniej rzecz ujmując, to, co znajduje się poza 
granicami, jest transcendentne w stosunku do tego, co jest wewnątrz granic. 
Transcendencji można szukać niejako w dwu kierunkach:

•	w kierunku epistemologicznym, czyli poza granicami jakiegoś ob-
szaru poznania (coś, co wykracza – transcendit – poza granice),

•	lub w kierunku ontologicznym, dociekając tego, co bytowo pierwotne. 
W tym przypadku można mówić o wykraczaniu poza pewne granice, 
z tym, że granice te nie znajdują się „na brzegu” rozważanego obszaru, 
lecz bądź u jego podstaw czy fundamentów, których dane poznanie już 
nie kontroluje, a najwyżej zakłada, bądź też „ponad” rozważaną sferą 
bytu, od której dana sfera bytu ontologiczne zależy520.

Już z tych prostych rozróżnień terminologicznych widać, że ontologiczne 
rozumienia transcendencji bardzo silnie zależą od przyjmowanego ogólno-
filozoficznego stanowiska. Co więcej, rozumienia ontologiczne i epistemo-
logiczne mogą nie być od siebie niezależne. Doświadczenie granic poznania 
często w istotny sposób wpływa na ontologiczne rozumienie transcenden-
cji521. Wewnątrz danego obszaru poznawczego nie istnieją środki, przy pomo-
cy których można by skutecznie badać to, co jest transcendentne wobec tego 
rodzaju poznania. Gdy takie środki zostaną wypracowane, granice obszaru 
poznawczego zostaną przesunięte i to, co było transcendentnym, stanie się 
immanentnym dla tego typu poznania. Z wnętrza danego obszaru poznaw-
czego można jedynie domyślać się pewnych cech tego, co poza ten obszar 
wykracza. W tym celu stosuje się metodę śmiałych ekstrapolacji, roboczych 
hipotez, próbnych założeń itp. Zdobyta w ten sposób wiedza o tym, co tran-
scendentne, ma charakter prowizoryczny, próbny, raczej wskazujący kierunek 
badawczy, niż zaspokajający intelektualną ciekawość522.

519 Por. M. Heller, Filozofia nauki. Wprowadzenie, dz. cyt., s. 73-83; zob. J. Życiński, 
Granice racjonalności. Eseje z filozofii nauki, Warszawa 1993, s. 46-94.

520 Por. M. Heller, Filozofia nauki. Wprowadzenie, dz. cyt., s. 75.
521 Por. R. Rożdżeński, Filozofia poznania. Zarys problematyki, dz. cyt., s. 161-222.
522 Por. M. Heller, Filozofia nauki. Wprowadzenie, dz. cyt., s. 76-77.
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W analizie granic poznawczych nauki można mówić także o transcenden-
cji wobec pewnego typu poznania, które stworzyła matematyczno-empiryczna 
metoda współczesnych nauk. W tym kontekście rodzi się pytanie, czy ten typ 
poznania ma swoje granice. W odpowiedzi na to pytanie istotnymi wydają się 
dwie uwagi. Po pierwsze, patrząc wstecz na rozwój nauki, należy stwierdzić, 
że – wbrew kiedyś bardzo popularnym hasłom scjentystycznym – w każdej 
epoce istniały względnie wyraźnie nakreślone granice skuteczności matema-
tyczno-empirycznej metody, choć współcześni nie zawsze byli w stanie je do-
strzec. Po drugie – odwołując się do historii nauki – wyraźnie widać, że w miarę 
upływu czasu granice te przesuwały się, obejmując coraz to większe obszary. 
Te dwa spostrzeżenia prowadzą do pewnej dyrektywy metodologicznej, która 
głosi, że naukowiec nigdy nie powinien poddawać się wobec nowych pytań, 
a priori utrzymując, że wykraczają one poza sferę kompetencji naukowej me-
tody. Wobec tego rodzaju zagadnień postulowana jest taka postawa badawcza, 
która polega na pewnej nieustępliwości wobec problemu, dążącej do takiego wy-
ostrzenia dotychczasowych metod, by badane zagadnienie im uległo. M. Heller 
twierdzi, że „nigdy nie można przekraczać granicy kompetencji zbyt słabej me-
tody, lecz należy, udoskonalając metodę, przesuwać same granice. Tego rodzaju 
strategia nazywa się redukcjonizmem metodologicznym. Nazwa jest uświęco-
na tradycją, choć raczej mylnie oddająca istotę sytuacji. Nie idzie tu bowiem 
o redukowanie nowych pytań do starego obszaru badawczego, lecz raczej prze-
ciwnie – o takie rozszerzenie starego obszaru, by objął nowe pytanie. Stąd też 
nazwa ekspansjonizm metodologiczny byłaby odpowiedniejsza”523. Nazwa ta 
w sposób jednoznaczny pokazuje skuteczność metody naukowej, dzięki której 
nieustannie poszerza się, „ekspanduje” obszar ludzkiej wiedzy. Ta „ekspansja” 
nie eliminuje jednak granic poznawczych nauki, ale je niejako „od środka” cią-
gle poszerza. Wiedza naukowa jest więc merytorycznie coraz bogatsza, nie-
ograniczona „ilościowo” i „jakościowo”, ale jest jednocześnie ograniczona me-
todycznie, granicami swojej metody. Widać to wyraźnie także w analizie moż-
liwości poznawczych i opisowych języka nauki. Zarówno język potoczny, jak 
i pojęcia (a także wyobrażenia) ukształtowane przez codzienne doświadczenie, 
mają bowiem ograniczony zasięg funkcjonowania. Rzeczywistość wykracza 
poza nasze możliwości językowe, wyobrażeniowe i pojęciowe, co wyraźnie 
falsyfikuje tezę Wittgensteina, że granice języka są granicami naszego świata. 
Współczesna filozofia nauki daje nam raczej inną lekcję, pokazując, że metody 
badawcze mają ograniczony zasięg stosowalności, także z racji ograniczoności 
języka, co nie daje jednak podstaw do twierdzenia, że te granice są absolutne524.

523 Tamże, s. 77-78.
524 Por. tamże, s. 79.
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* * *

Analizując status poznawczy teorii naukowych, warto na zakończenie za-
pytać, czy istnieją absolutne granice metody empirycznej. Wydaje się, że py-
tanie to zawiera w sobie dwa podpytania: po pierwsze, czy w samej metodzie 
matematyczno-empirycznej istnieją jakieś wewnętrzne ograniczenia. I po 
drugie, czy istnieje taki krąg zagadnień, który nigdy i bez reszty nie zostanie 
spenetrowany przez tę metodę, choćby nawet wyostrzoną i ekstrapolowaną 
do granic swoich możliwości. Oczywiście obydwa te pytania są ze sobą ściśle 
powiązane. Wewnętrzne ograniczenia metody mogą wynikać z niemożliwo-
ści dotarcia przy jej pomocy do pewnych obszarów rzeczywistości. W historii 
filozofii wymieniano trzy następujące obszary poznawcze jako na zawsze za-
mknięte dla empirycznej metody: problematyka istnienia, problematyka osta-
tecznych podstaw racjonalności, problematyka sensu i wartości.

Zagadnienie, jak wyjaśnić rzeczywistość, jest w oczywisty sposób zwią-
zane z problemem, jak dotrzeć do rzeczywistości. Analizując status poznaw-
czy teorii, należy więc zapytać, czy teorie naukowe docierają do rzeczy-
wistości. Stojąc na stanowisku krytycznego realizmu, nie można twierdzić 
jednoznacznie, że teorie naukowe wiernie, izomorficznie odzwierciedlają 
rzeczywistość, można utrzymywać jedynie, iż matematyczna struktura teo-
rii pozostaje w pewnym rezonansie ze strukturą rzeczywistości. Dzięki temu 
rezonansowi, potwierdzanemu przez zgodność teoretycznych przewidywań 
z wynikami doświadczenia, mamy prawo sądzić, że teoria ujawnia z pewnym 
przybliżeniem niektóre strukturalne cechy świata. Ograniczenia te są wy-
nikiem idealizacji i uproszczeń stosowanych podczas konstruowania teorii, 
niedoskonałości języka i innych teoretycznych narzędzi, ich uwarunkowań 
kulturalnych i społecznych, wybiórczości pytań stawianych światu, przypad-
kowości historii nauki itp., przede wszystkim zaś tego, że nie posiadamy żad-
nego bezpośredniego dostępu do rzeczywistości, dzięki któremu moglibyśmy 
stwierdzić, czy i w jakim stopniu obraz świata, dawany przez naukowe teorie 
rzeczywistości jej odpowiada. Granice realizmu warunkują w sposób znaczą-
cy metodę empiryczną525.

Podsumowując nasze analizy, możemy powiedzieć, że metanaukowa 
refleksja nad statusem poznawczym teorii odsłania otwartość poznawczą na 
pytania wychodzące poza granice nauki, a więc pytania otwierające się na 
transcendencję. W takim ujęciu transcendencja jawi się jako poznawczy hory-
zont, rzucający wyzwanie zamyśleniu nad nauką, jej teoriami i jej granicami. 
„Mimo że transcendencja pojawia się poza granicami nauki, jako jej swoisty 
horyzont, nie znaczy to bynajmniej, iż transcendencji należy szukać gdzieś na 

525 Por. tamże, s. 80.
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obrzeżach świata. Przeciwnie, jest to horyzont, który – choć nieuchwytny dla 
naukowej metody – przenika wszystkie dziedziny badania i sięga do podstaw. 
Korzenie istnienia, sedno rzeczywistości, racjonalność i sens nie poddają się 
empirycznej metodzie, ale są obecne w każdym drgnięciu atomu, w każdym 
kwancie pola, w każdej próbie zrozumienia. Horyzont transcendencji jest 
wszędzie”526. Transcendencję, która jawi się w kontekście granic metody em-
pirycznej, trzeba tylko chcieć odkrywać. A to jest kwestia wyboru przez czło-
wieka, który jest istotą wolną i rozumną. Człowiek jako istota poszukująca 
prawdy różnymi drogami i metodami, odkrywa zatem także swoje granice 
poznawcze, które, poszerzając, ubogaca swoją wiedzę, a które przekraczając, 
otwiera się na transcendencję i mądrość.

526 Tamże, s. 83.
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2. Dialog Kościoła z nauką z perspektywy powinności  
służby prawdzie

Kościół promuje naukę i szanuje jej autonomię

Problematyka dialogu Kościoła z nauką ukazuje z jednej strony świat 
nauki z jego celami, narzędziami i autonomią, a z drugiej strony misję i rolę 
Kościoła w rozwoju nauki i kultury, której częścią jest przecież nauka. Takie 
ustawianie problematyki może jednak implikować niepoprawnie czy wręcz 
błędnie rozumiany dyskurs, jakoby Kościół i nauka stawały wobec siebie 
frontem po dwóch stronach barykady. Tymczasem choćby tylko szkicowo 
podjęta analiza historyczna w duchu intelektualnej uczciwości pokazuje, że 
Kościół podjął z całym zaangażowaniem dziedzictwo kultury antycznej z jej 
aspiracjami rozumowego dociekania prawdy o świecie i stanął w pierwszym 
szeregu instytucji tworzących i wspierających szkoły i uniwersytety. To lu-
dzie Kościoła byli mecenasami kultury i edukacji, upowszechniając wiedzę 
naukową równolegle z dziełem ewangelizacji. Dlatego jakakolwiek sensowna 
analiza roli naukowca we współczesnym świecie powinna uwzględniać za-
równo nauczanie, jak i praktykę Kościoła w tym względzie.

Różnie można podchodzić do oceniania życia, pracy i działalności lu-
dzi nauki. Można podchodzić z punktu widzenia przedmiotowego, wchodząc 
w dialog z poszczególnymi dziedzinami wiedzy. Można podchodzić z punktu 
widzenia odpowiedzialności etycznej poszczególnych pracowników różnych 
instytucji nauki: ośrodków badawczych, towarzystw naukowych i uniwersy-
tetów527. Do tego zagadnienia podchodzi się czasem także w sposób zabar-
wiony ideologicznie, z punktu widzenia już przedawnionego, sztucznie i po-
litycznie wywołanego przed wiekami, rzekomego konfliktu między „nauką 
a wiarą”. Tę relację oczyścił już, rozwiązując problem rzekomego konfliktu 
między nauką a wiarą, zarówno postęp w dziedzinie filozofii nauki w wieku 
XX, jak również i Kościół, szczególnie od Soboru Watykańskiego II528, po-

527 Zob. numer „Ethosu” pt. Etyka badań naukowych, 44 (1998).
528 Wiele dokumentów soboru dowartościowuje rolę nauki w każdej dziedzinie ży-

cia człowieka i funkcjonowania społeczności, np. „rozwijające się nauki biologiczne, 
psychologiczne i społeczne nie tylko pomagają człowiekowi do lepszego poznania sa-
mego siebie, ale wspierają go też w tym, by stosując metody techniczne wywierał bezpo-
średnio wpływ na życie społeczeństw” (KDK 5); „etnologia, historia religii, misjologia, 
lingwistyka, socjologia, pomagają misjonarzom” (DM 34); „psychologia, pedagogika, 
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przez nauczanie, duchowość, ale także głęboką myśl intelektualną papieży: 
św. Pawła VI, św. Jana Pawła II, Benedykta XVI, aż po posługę obecnego 
Ojca Świętego Franciszka. To dziedzictwo nauczania i świadectwo Kościoła 
w obronie ludzkiej racjonalności i posługi nauki jest ogromne, wystar-
czy wspomnieć Papieską Akademią Nauk, Papieską Akademią Społeczną, 
Papieską Akademię Życia, Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne, ty-
siące szkół katolickich i uniwersytetów na całym świecie, liczne spotkania 
papieży z ludźmi nauki, wiele przemówień i dokumentów na temat ważnych 
społecznie problemów badań naukowych, wiele inicjatyw i projektów dialo-
gu interdyscyplinarnego, między innymi chciałbym tutaj wspomnieć projekt 
STOQ (Science, Theology and the Ontological Quest), powołany w ramach 
Papieskiej Rady Kultury oraz papieskich akademii i uniwersytetów, przez 
Jana Pawła II w roku 2003, promujący dialog pomiędzy naukami empiryczno-
-technicznymi, teologią i filozofią. W ramach tego i wielu innych projektów 
naukowych Stolicy Apostolskiej aktywnie pracuje i jest ogromnie ceniony 
ksiądz profesor Michał Heller.

To dziedzictwo relacji nauki i wiary oraz zaangażowanie Kościoła w pro-
mocję nauki oraz pokazywanie jej etycznych aspektów jest bogate i różno-
rodne. Dlatego w moich analizach chciałbym się skoncentrować na kilku wy-
branych wątkach, ważnych w kontekście współczesnej kondycji człowieka 
i ludzkiej wspólnoty. Będę się odwoływał do dokumentów i praktyki Kościoła 
w tym względzie, wydobywając z tego skarbca myśli i działań ważne impulsy 
do odkrywania roli naukowca we współczesnym społeczeństwie. Nie trak-
tuję jednak niniejszego artykułu jako prezentacji zasad i wskazań Kościoła 
wobec naukowców, ale raczej, w duchu św. Jana Pawła II, jako odkrywanie 
konsekwencji obecności naukowca w blasku prawdy, której służy przecież 
na różnych poziomach ludzkiej racjonalności zarówno Kościół, jak i nauka.

Kościół i nauka w służbie prawdy i służbie człowieka

Jeśli nauka w istocie swojej misji jest i powinna być po stronie prawdy, to 
tym bardziej dla Kościoła proces poszukiwania prawdy nie jest – i nie może 
być – obcy. „Od chwili, kiedy w Tajemnicy Paschalnej otrzymał w darze osta-
teczną prawdę o życiu człowieka, Kościół pielgrzymuje drogami świata, aby 
głosić, że Jezus Chrystus jest «drogą i prawdą, i życiem» (J 14,6)” (FeR 2). 
Zatem misja odkrywania i głoszenia prawdy jest wspólna Kościołowi i nauce, 
co więcej, to jest istota ludzkiej racjonalności w jej fundamentalnym wymia-
rze: bycia otwartym na prawdę i życia prawdą.

dydaktyka pożyteczne dla wychowawców” (DWCH 1); „nauki przyrodnicze i humani-
styczne pomagają wzrostowi kultury” (KDK 54) itd.
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Wszystkie, uczciwie rozumiane, role badawcze nauki i naukowców 
skupiają się na odkrywaniu prawdy i w miłości do prawdy, ale ze świado-
mością tego, że człowiek nie jest „twórcą” (kreatorem) prawdy, ale jej „od-
krywcą”. Jeśli z perspektywy prawdy drogi nauki zdają się „rzekomo odcho-
dzić” od drogi Kościoła, to być może dlatego, że komuś z „poszukiwaczy 
prawdy” może się zdawać, że jest inaczej, to znaczy, że prawdę się tworzy, 
a nie odkrywa. Jakże głębokie w swojej wymowie są w tym kontekście słowa  
św. Jana Pawła II rozpoczynające encyklikę Fides et ratio: „Wiara i rozum 
(Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kon-
templacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania 
prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby czło-
wiek – poznając Go i miłując – mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie”  
(FeR 1). Ten proces odkrywania dwóch skrzydeł, na których duch ludzki uno-
si się w kontemplacji prawdy, ma już wielowiekową historię, która pozwala 
patrzeć na współczesną naukę i społeczeństwo w świetle minionych dziejów, 
po to „aby dać współczesnym, poszczególnym osobom i całym ludom, moż-
liwość obudzenia w sobie, poprzez uważny powrót do «pamięci», żywego 
poczucia własnej «tożsamości»”529.

Tutaj dotykamy zasadniczej misji nauki i misji Kościoła. „Człowiek 
jest drogą Kościoła” – napisał Jan Paweł II w swoje pierwszej encyklice 
Redemptor hominis. Parafrazując te słowa w kontekście misji nauki, może-
my powiedzieć, że człowiek jest drogą nauki. Ta parafraza oddaje samą isto-
tę nauki, jakże często zapoznawaną i lekceważoną przez wielu ludzi nauki, 
angażujących swój potencjał badawczy na szkodę człowieka. Człowiek jest 
tak bogatą rzeczywistością, że ten wysiłek naukowego odkrywania prawdy 
o nim, o jego życiu, o jego biologiczności i duchowości, o jego istocie i tożsa-
mości, wysiłek konfrontacji koncepcji „starych” i „nowych”, dokonuje się na 
różnych drogach, różnymi metodami i w różnych celach, które łączy jednak 
wspólne przekonanie, że stawką tych pytań i odpowiedzi nie jest tylko abs-
trakcyjno-spekulatywny spór, ale prawda o człowieku, prawda o nas, będąca 
podstawą ludzkiego dobra i szczęścia.

Jedną z cech, które charakteryzują człowieka, jest dążenie do poznawania 
siebie samego i otaczającego go świata. Człowiek jest istotą, która chce wie-
dzieć, pragnie poznawać. Chce wiedzieć, jaki jest świat, skąd się wziął i dla-
czego istnieje, skoro nie musi istnieć. Pragnie zrozumieć, czy i jaki głębszy 
sens ma ludzkie życie oraz wiedzieć, dlaczego powinien tak, a nie inaczej po-
stępować. Wiele jest dróg, którymi człowiek może zmierzać do lepszego po-
znania prawdy, a przez to czynić swoje życie coraz bardziej ludzkim. Pytania 

529 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, dz. cyt., s. 7.



244

Rozdział IV. Etyczność w nauce

o człowieka stawiane są dziś przy pomocy nowych narzędzi (genetyka, bio-
etyka, filozofia umysłu, teorie informacji, teorie komunikacji itd.). Wydaje 
się, że u podstaw ludzkich poszukiwań leżą dwojakiego rodzaju motywy.

Człowiek pragnie wiedzieć więcej dla zaspokojenia swojej ciekawo-
ści, dla samej wiedzy, dla jej posiadania, dla rozwoju intelektualnego. To są 
racje teoretyczne. Ale są także racje praktyczne. Człowiek pragnie też wie-
dzieć więcej po to, aby dobrze działać zarówno w wymiarze technicznym 
– sprawnie i skutecznie wytwarzając określone przedmioty, jak i w wymia-
rze moralnym – czyniąc dobro. Poznanie zatem jest jednym z centralnych 
problemów ludzkiej egzystencji. Rezultatem poznania jest wiedza, różna 
wiedza, począwszy od tej potocznej, codziennej, po wiedzę naukową. Ale 
jest też mądrość, wiedza mądrościowa, wiedza integrująca informacje i do-
świadczenia z różnych poziomów ludzkiej racjonalności, mądrość, która nie 
tylko pozwala odkrywać prawdę, ale ją kontemplować dla dobra człowie-
ka, otwierając człowieka na Transcendencję, ponieważ ostateczną instancją, 
której poddane jest myślenie nauki, jest prawda oraz dobro prawdziwe kon-
kretnego człowieka. Stąd rodzi się podstawowy cel nauki, ukazywany także 
z całym zaangażowaniem przez Kościół: odkrywanie prawdy i służenie dobru 
człowieka. Episkopat Polski wydał w 2013 r. dokument bioetyczny O wyzwa-
niach bioetycznych, przed którymi stoi współczesny człowiek. Ten dokument 
jest przykładem tego zaangażowania Kościoła także w pokazywanie celów 
badań naukowych. Kościół jest tutaj obrońcą rozumu i naukowej racjonal-
ności. Nie można się bowiem zgodzić z twierdzeniem, iż godność człowieka 
jest tylko efektem wyrafinowanej pracy genów. Nie można też zawężać wizji 
człowieka i moralności do najróżnorodniejszych mechanizmów socjospo-
łecznych i pragmatycznych. Nie można też zamknąć jej w labiryntach antyra-
cjonalnych twierdzeń postmodernizmu. Musi przecież istnieć taki fundament 
argumentacji antropologicznej i wartościowania etycznego, który pozwoli 
człowiekowi czuć się pewnie i bezpiecznie we współczesnym świecie, po-
nieważ nawet w świecie pluralizmu aksjologicznego dobro będzie dobrem, 
a zło złem niezależnie od kryteriów wartościowania. Człowiek ma bowiem 
prawo do prawdy, co więcej – ma obowiązek jej poznawania i budowania na 
niej. Dlatego też poszukiwanie prawdy o człowieku powinno się dokonywać 
ze świadomością, że człowiek nie jest „ślepym wędrowcem”, błąkającym się 
po bezdrożach moralności, ale jego wartość i godność domagają się odnajdy-
wania obiektywnego fundamentu człowieczeństwa oraz obiektywnych i uni-
wersalnych zasad wartościowania etycznego jego wolnych działań, za które 
ponosi odpowiedzialność.
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Powinność naukowca oczyszczania dróg do prawdy

Jeśli nie da się zakwestionować oczywistego celu nauki, jakim jest od-
krywanie prawdy, co byłoby intelektualnym absurdem, to niektóre nurty 
współczesnej kultury próbują kwestionować i eksperymentować na samej 
prawdzie, wprowadzając w dyskurs kulturowy epistemologiczny relatywizm, 
negujący obiektywność prawdy. Prawda, tak czy inaczej rozumiana, była na-
czelną wartością racjonalnego dyskursu całej filozoficznej i naukowej trady-
cji. Od Parmenidesa począwszy aż po filozofów współczesnych, mentalność 
poznawczą kształtowano w oparciu o analizę relacji umysł – rzeczywistość. 
Umysł ludzki z natury swojej zdolny jest poznać otaczające rzeczy, a z dru-
giej strony sama rzeczywistość mająca na sobie jakby stygmat poznawal-
ności i racjonalności stanowi adekwatny przedmiot dla intelektualnych ujęć. 
Rozpoznawanie, odczytywanie przez umysł ludzki prawdy obiektywnej, 
a więc niezależnej od człowieka, z całą mocą podkreślane jest w realistycznej, 
klasycznie rozumianej filozofii. Tę epistemologiczną drogę zakwestionowali 
w XX wieku postmoderniści, odrzucając obiektywizm prawdy, podważając 
tym samym zasadność poznania i same fundamenty nauki.

Inną pokusą obecną w kulturze był swoisty kult ludzkiego rozumu, który 
absolutyzował drogę naukowego poznania, często ze szkodą dla samej nauki, 
czyniąc z niej „nową religię”. W historii myśli ludzkiej, a zwłaszcza w tak 
zwanych koncepcjach „postępu”, w skrajnych nurtach racjonalizmu i empi-
ryzmu, wielokrotnie odwoływano się do ogromnych możliwości poznaw-
czych człowieka i do jego osiągnięć naukowo-technicznych, niejednokrotnie 
je fałszywie absolutyzując. W parze z nimi szła często negacja moralności, 
duchowości, Transcendencji, której skutkiem było wykorzystanie owoców 
ludzkiego poznania i działania, a więc również techniki, przeciwko samemu 
człowiekowi, do tego stopnia, że zamiast postępu ludzkości dokonywała się 
jej moralna degradacja. Tak o tym pisze Jan Paweł II w książce Przekroczyć 
próg nadziei: „Rewolucja Francuska podczas terroru zburzyła ołtarze poświę-
cone Chrystusowi, powaliła przydrożne krzyże, wprowadziła natomiast kult 
bogini rozumu. Na gruncie tego kultu deklarowała wolność, równość i brater-
stwo. W ten sposób duchowe, a w szczególności moralne dziedzictwo chrze-
ścijaństwa zostało wyrwane ze swego podłoża ewangelicznego, do którego 
trzeba go znów doprowadzić, by odnalazło swą pełną żywotność. […] Co to 
oznaczało? Oznaczało to, że człowiek powinien żyć, kierując się tylko wła-
snym rozumem, tak jakby Bóg nie istniał. Nie tylko wypada poznawać świat 
obiektywnie, tak jakby Bóg nie istniał, gdyż założenie istnienia Stwórcy czy 
Opatrzności nie jest nauce na nic potrzebne, ale trzeba również postępować 
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tak, jakby Bóg nie istniał”530. Ta analiza pokazuje jedno ze źródeł nowożytne-
go i współczesnego ateizmu, głoszonego czasem w majestacie nauki, co jest 
jednym z podstawowych błędów metodologicznych, a który do dziś powiela 
wielu quasi-naukowców, którzy – jak pisze Alan Sokal – głoszą w swoich 
publikacjach i w mediach „modne bzdury”531.

Służyć prawdzie w miłości – veritas in caritate

Człowiek jest powiązany ściśle ze światem przedmiotowym, z całym 
kosmosem, ale transcenduje go poprzez swoją racjonalność (poprzez świa-
domość, wolność, miłość). Człowiek jest jedyną istotą pośród bytów tego 
świata, która może go racjonalnie poznawać i badać. W tym kontekście sfor-
mułowano słabą i mocną wersję tzw. zasady antropicznej, która jako reguła 
metodologiczna pozwala spojrzeć na świat i badać go, w kontekście obecno-
ści człowieka i jego racjonalnych możliwości poznawczych. W tym świecie 
człowiek chce poznawać i wiedzieć, chce wiedzieć coraz więcej, chce poznać 
naturę otaczającej go rzeczywistości, ale poszukuje także prawdy o logosie 
i ethosie tego świata, odkrywając i poznając obecne w nim wartości. Prawda 
jest zatem integralną częścią szerszego świata wartości:

•	prawda jest bowiem podstawową wartością poznawczą, stanowiącą 
obok piękna i dobra podstawowy filar aksjologiczny kultury i cywi-
lizacji;

•	poszukiwanie prawdy jest także wartością, wynikającą z ludzkiej ra-
cjonalności, ponieważ tylko człowiek operuje prawdą;

•	nauka ze swojej natury jest wartością, ponieważ realizuje podstawo-
wą powinność odkrywania prawdy o człowieku i świecie;

•	mówienie o granicach etycznych w naukowym i intersubiektywnym 
odkrywaniu prawdy to nic innego, jak mówienie o wartościach, jak 
sięganie do wzajemnych uwarunkowań różnych wartości, gdyż gra-
nice etyczne nie są stanowione autorytarnie, ale wynikają w sposób 
naturalny z natury wartości, które etyka pokazuje i chce chronić532.

Poszukiwanie orientacji w naukowym poszukiwaniu i komunikowaniu 
prawdy wskazuje na potrzebę etyki naukowca, która nie jest tylko postulatem 
refleksji etycznej nad nauką, ale jest również koniecznością dla dobra czło-
wieka oraz społeczności.

530 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 56-57.
531 Por. A. Sokal, J. Bricmont, Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć z zakresu nauk 

ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów, Warszawa 1999, s. 59n.
532 M. Drożdż, Osoba i media. Personalistyczny paradygmat etyki mediów, dz. cyt., 

s. 365-466.
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Nauka powinna demaskować zaściankowość i postawy ekskluzywizmu 
oraz odkrywać i pokazywać bzdury i mity współczesnego myślenia lub jego 
całkowitego braku, powinna odsłaniać wartość i potrzebę racjonalności we 
wszystkich obszarach ludzkiego zaangażowania w odkrywanie sensu war-
tości i celu, także w kontekście współczesnego relatywizmu i ironii, obec-
nych w kulturze współczesnej. „Istnieje pewna sfera obiektywnych ludzkich 
wartości, których nie jest w stanie usunąć żaden przełom deklarowany czy 
to przez media, polityków, czy filozofów. Świat, w którym brakłoby pojęcia 
prawdy, wierności czy altruizmu, byłby światem nieludzkim, nawet gdyby 
entuzjaści nowego ładu upatrywali w nim zalążków nowej ludzkości” – pisał 
arcybiskup Józef Życiński w swoim Elementarzu533.

Można zapytać, gdzie jest przyczyna takiej deprecjacji i selektywności 
wartości. Przyczyną tego jest także fakt – pisze Jan Paweł II w Fides et ratio 
– że niejednokrotnie ci, którzy zostali powołani, aby w różnych formach kul-
tury ukazywać owoce swoich przemyśleń, odwrócili spojrzenie od prawdy, 
przedkładając doraźny sukces nad trud cierpliwego poszukiwania tego, co 
naprawdę warto uczynić treścią życia. Nauka, która ze względu na swą wiel-
ką odpowiedzialność za kształtowanie myśli i kultury oraz postęp społeczny, 
winna nieustannie wzywać do szukania prawdy, musi stanowczo powrócić do 
swego pierwotnego powołania (zob. FeR 6).

A tym pierwotnym powołaniem naukowca jest „służyć prawdzie w miło-
ści” – to także imperatyw moralny często akcentowany przez św. Jana Pawła II 
w przemówieniach do ludzi nauki. W Lublinie, w przemówieniu do świata 
nauki w 1987 r., Jan Paweł II mówił z mocą o tym, że diakonia prawdy od-
żywa, a zarazem znajduje swe naturalne dopełnienie w słowach św. Pawła: 
„Prawdę czyńcie w miłości” (por. Ef 4,15). Służąc prawdzie, z miłości do 
prawdy i do tych, którym ją przekazujemy, budujemy wspólnotę ludzi wol-
nych w prawdzie, tworzymy wspólnotę ludzi zjednoczonych miłością do 
prawdy i miłością wzajemną w prawdzie, wspólnotę ludzi, dla których miłość 
prawdy stanowi zasadę jednoczącej ich więzi534. Ta głęboka analiza prawdy, 
którą należy czynić w miłości, i prawdy, która wyzwala, na nowo przywołuje 
wielką odpowiedzialność człowieka za prawdę jako fundament indywidual-
nego duchowego rozwoju oraz fundament prawdziwości życia społecznego. 
Dlatego też nauczanie i działanie św. Jana Pawła II możemy bez wątpienia 
uznać jako blask Prawdy, w którym może się formować i kształtować praw-
dziwy człowiek, czyli człowiek prawego i prawdziwego sumienia, również 
człowiek nauki, a może szczególnie człowiek nauki.

533 J. Życiński, Elementarz księdza Życińskiego dla biskupa i świeckiego, Lublin 
2002, s. 41.

534 Jan Paweł II, Przemówienie do przedstawicieli świata nauki, Lublin 9.06.1987.
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Dążenie do prawdy, mimo różnych przeszkód, błędów i ograniczeń moż-
liwości poznawczych człowieka, jest podstawową powinnością moralną oso-
by ludzkiej, która jest zdolna wartościować wszelkie swoje działania w opar-
ciu o swoją podstawową zasadę etyczną poszanowania prawdy, zasadę praw-
domówności. A więc możemy mówić o potrzebie moralności myślenia, jak 
pisze w swojej książce pod takim tytułem ks. prof. Michał Heller. Przytoczę 
z niej siedem „prawideł rozumu”, które można również uznać za elementy 
etyki naukowca:

•	dążność do ścisłości i informatywności w formułowaniu sądów i wy-
powiedzi w granicach języka,

•	otwartość na dyskusję z innymi,
•	samokrytycyzm,
•	krytyczne rozpatrywanie innych możliwości,
•	wewnętrzna spójność poglądów,
•	poczucie konsekwencji,
•	świadomość uwarunkowań własnych poglądów.

Te prawidła rozumu są regułami rozumu nie tylko w sferze prywatnej, 
gdyż – jak pisze ks. Heller – „irracjonalność sieje spustoszenie nie tylko na 
własnym podwórku […] irracjonalność w skali społecznej to prawdziwy kata-
klizm. Niestety, historia ludzkości dostarcza silnego poparcia tezie głoszącej, 
że ludzkość musi się jeszcze sporo napracować, zanim osiągnie stan używa-
nia rozumu. Racjonalność jest moralnością myślenia, czyli po prostu częścią 
etyki. Niemoralność nie jest chorobą, lecz grzechem. Szaleństwo irracjonal-
ności polega na tym, że grzech stawia się na miejscu Wartości”535. Szaleństwo 
irracjonalności może się także pojawić w nauce i dlatego potrzebna jest etyka 
badań naukowych, która pozwoli dostrzec i nazwać zło stawiane na miejscu 
dobra jako konsekwencję braku elementarnej moralności myślenia.

Troska o postęp dla dobra człowieka

W ciągu ostatnich mniej więcej dwustu lat dokonuje się niezwykle sil-
nych prób niemal całkowitego wykorzystywania nauki do rozwijania tzw. 
postępu naukowo-techniczno-dobrobytowego. Jesteśmy świadkami bardzo 
silnej ekonomizacji nie tylko nauk ekonomicznych, przyrodniczych czy tech-
nicznych, ale także i nauk humanistycznych: granty, punkty, projekty, ramy, 
konkursy, parametry czynią z nauki pole wyścigów o pieniądze. Oczywiście, 
że potrzeba jasnych kryteriów weryfikacji jakości kształcenia i pracy nauko-
wej, ale w granicach rozsądku i troski o wiedzę potrzebną człowiekowi i tro-

535 M. Heller, Moralność myślenia, Tarnów 1993, s. 23-25.
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ski o autentyczne wartości. W nowej wizji zadań uniwersytetu wedle różnych 
wytycznych Krajowych Ram Kwalifikacyjnych w Polsce sprowadza się te 
zadania do trzech kategorii: wiedzy, umiejętności i kompetencji. Taka ka-
tegoryzacja ma sens, o ile zarówno przekaz wiedzy, kształtowanie umiejęt-
ności czy wypracowywanie kompetencji będą się opierały na prawdziwych 
wartościach, a nie na niezidentyfikowanym, enigmatycznie-humanistycznym 
postępie, który elementy „cywilizacji śmierci” wynosi na piedestał wartości, 
a sam postęp kojarzy się przede wszystkim z dobrobytem materialnym i kon-
sumpcją dóbr materialnych.

Na naukowców chce się patrzeć prawie niemal wyłącznie jako na „pro-
ducentów postępu”. Już w Redemptor hominis Jan Paweł II pytał o to, „czy 
nasze życie jest postępem czy zagrożeniem”. I daje między innymi taką od-
powiedź: „dlatego też trzeba gruntownie śledzić wszystkie procesy rozwoju 
współczesnego, trzeba niejako prześwietlać poszczególne jego etapy pod tym 
właśnie kątem widzenia. Chodzi o rozwój osób, a nie tylko o mnożenie rze-
czy, którymi osoby mogą się posługiwać. Chodzi o to, aby – jak to sformuło-
wał współczesny myśliciel, a powtórzył Sobór – nie tyle «więcej mieć», ile 
«bardziej być». […]. Człowiek nie może zrezygnować z siebie, ze swojego 
właściwego miejsca w świecie widzialnym, nie może stać się niewolnikiem 
rzeczy, samych stosunków ekonomicznych, niewolnikiem produkcji, niewol-
nikiem swoich własnych wytworów” (RH 16).

Postęp jest czymś ludzkim i dlatego potrzebuje wymiaru etycznego. 
Podkreślają to papieże od Leona XIII do papieża Franciszka. „W dzisiejszym 
świecie, charakteryzującym się tak gwałtownym postępem nauki i techniki 
– czytamy w Konstytucji apostolskiej Ex corde Ecclesiae Jana Pawła II – za-
dania uniwersytetu stają się coraz ważniejsze i pilniejsze. Odkrycia naukowe 
i techniczne prowadzą bowiem z jednej strony do ogromnego rozwoju gospo-
darki i przemysłu, z drugiej jednak stwarzają nieuniknioną konieczność jed-
noczesnego poszukiwania sensu, które ma zagwarantować, że nowe odkrycia 
będą służyć prawdziwemu dobru jednostek oraz społeczeństwa ludzkiego 
jako całości” (ECE 7). W tym kontekście należy się wystrzegać myślenia we-
dle zasady równoważności nauki, etyki i prawa, tzn. według schematu, że 
jeśli coś jest technicznie i naukowo możliwe, prawnie dopuszczalne, to tym 
samym jest słuszne etycznie. Nie ma tutaj żadnego automatyzmu i bezpośred-
niego przełożenia zasad jednego obszaru na drugi. Dlatego zarówno badania 
naukowe, jak i prawo potrzebują jasnych kryteriów etycznych, opartych na 
prawdzie o człowieku.
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Troska o recta ratio – powinność zachowania prawego sumienia

W swojej pierwszej encyklice Redemptor hominis Jan Paweł II odsłonił 
prawdę o człowieku w świetle prawdy i w świetle dobra, w świetle miłości. 
Życie w blasku prawdy o sobie, w prawdzie o swojej godności i wartości, ży-
cie w prawości sumienia, życie w odpowiedzialności za siebie i innych: ileż 
razy te myśli niestrudzenie kierował do nas Jan Paweł II. Prawdziwy czło-
wiek, prawy człowiek: prawość to odpowiedzialność za człowieczeństwo. 
Prawość jest niezbędnym warunkiem wszelkiej odpowiedzialności, a przede 
wszystkim warunkiem umiejętności dostrzegania i odkrywania piękna dobre-
go i prawdziwego człowieczeństwa.

Karol Wojtyła powtarzał, że „piękną istotą jest człowiek, jeśli naprawdę 
jest człowiekiem”, nawiązując do starożytnych myślicieli, poetów Menandera 
czy Terencjusza, czy też do myśli Arystotelesa. Troska Jana Pawła II, by za-
chować żywe piękno, to troska, by zachować piękno człowieczeństwa, prawe 
sumienie. Prawe sumienie jest podstawą etyki. Dlatego św. Jan Paweł II tak 
mocno wołał o ludzi sumienia. W słynnym przemówieniu w Skoczowie mó-
wił: „Nasz wiek XX był okresem szczególnych gwałtów zadawanych ludz-
kim sumieniom. W imię totalitarnych ideologii miliony ludzi zmuszano do 
działań niezgodnych z ich najgłębszymi przekonaniami”536. I tak się rodziło 
zło. Dobro wypływa z prawego sumienia, które wskazuje na dobro i do dobra 
prowadzi. „Prawdziwa odnowa człowieka i społeczeństwa dokonuje się za-
wsze za sprawą odnowy sumień” – mówił Jan Paweł II537.

Ale mamy ciągle do czynienia z próbami zniekształcania ludzkich su-
mień, także pod zasłoną nauki. Peter Singer, wpływowy medialnie australijski 
bioetyk, reprezentuje np. tzw. utylitaryzm preferencyjny, wedle którego pre-
ferencja korzyści jest podstawowym kryterium ocen moralnych, co w kon-
sekwencji pozwala usprawiedliwiać etycznie aborcję, eutanazję, eugenikę, 
in vitro itd. Dlatego należy mocno podkreślić, że jakość etyki, która formuje 
sumienie naukowca, nie może być pozostawiona dowolności dyskursu etycz-
nego. Bo człowiek jest zbyt ważny, jest taką niepowtarzalną wartością, że 
nie może być przedmiotem eksperymentowania etycznego. Pluralizm świa-
tów wartości oraz odmienne rozumienie etyki i jej uzasadnień nie zwalniają 
żadnego naukowca z realizacji wspólnego i uniwersalnego etycznego celu: 
obrony człowieka i jego osobowej wartości i godności. Kościół tego celu nie 
tworzy, nie tworzy też norm moralnych, które pomagają ten cel realizować, 

536 Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. na wzgórzu Kaplicówka, 12 maja 1995, 
nr 3.

537 Jan Paweł II, Odnowa człowieka i społeczeństwa dokonuje się za sprawą sumień. 
Przemówienie z dnia 19 lutego 1998, nr 2.
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ale wyjaśnia i potwierdza je swoim autorytetem jako zasady porządku moral-
nego, które wynikają z samej natury ludzkiej.

Warto zatem na koniec przywołać trzy z tych zasad ukazywanych i po-
twierdzanych swoim autorytetem przez Kościół. Są to przejmujące teksty pa-
pieskie, skierowane do ludzi nauki i wskazujące na rolę naukowca we współ-
czesnym społeczeństwie.

Nadużywanie nauki dla celów złych etycznie. Pierwszy tekst – to waż-
ny fragment z przemówienia Jana Pawła II w Paryżu w siedzibie UNESCO 
z 1980 r. Warto go przywołać, bo stanowi on ważny głos w kształtowaniu 
etyki naukowca: „O ile buduje nas w pracy naukowej ów rys bezinteresow-
nego poznania prawdy, której uczony służy z najwyższym oddaniem, a nieraz 
i z narażeniem zdrowia czy nawet życia – o tyle musi niepokoić wszystko 
to, co sprzeciwia się zasadom bezinteresowności i obiektywizmu, co z nauki 
czyni narzędzie innych, pozanaukowych celów. […] Czy sprawa tych poza-
naukowych celów, o której mówię, ten problem, który tu poruszam, wyma-
ga dowodów i komentarzy? […] Zbyt często zdarza się, że nauka, zamiast 
pozostawać w służbie ludzkiego życia, zostaje wprzęgnięta w zniszczenie 
prawdziwej godności człowieka i jego życia. […] Wiecie, co mam na myśli; 
wszak po zakończeniu ostatniej wojny światowej stawiano przed między-
narodowymi trybunałami także niektórych ludzi nauki. Szanowni Państwo! 
Proszę mi darować te słowa, ale nie spełniłbym tego zadania, gdybym także 
i tych słów nie wypowiedział – i to nie z uwagi na przeszłość, ale ze względu 
na przyszłość nauki i kultury, więcej jeszcze: przyszłość człowieka i świata! 
Myślę, że Sokrates, który w swojej niezwykłej prawości mógł utrzymywać, 
że wiedza jest zarazem cnotą moralną – wobec doświadczeń naszych czasów 
musiałby się załamać w swej pewności”538.

Potrzeba harmonii logosu i ethosu, rozumu i miłości. Drugi tekst pocho-
dzi z przejmującego przemówienia Benedykta XVI w dniu 26 maja 2006 r. 
w Auschwitz-Birkenau. Jest to nawiązanie do faktu, kiedy ludzie i nauka 
zostały użyte przeciw Bogu, człowiekowi i prawdzie: „Wołamy do Boga – 
mówił Benedykt XVI – aby pomógł ludziom opamiętać się i zrozumieć, że 
przemoc nie buduje pokoju, ale rodzi tylko dalszą przemoc – potęgujące się 
zniszczenie, które sprawia, że w ostatecznym rozrachunku przegrywają wszy-
scy. Bóg, w którego wierzymy, jest Bogiem rozumu – takiego jednak rozumu, 
który na pewno nie jest tylko naturalną matematyką wszechświata, ale który 
stanowi jedność z miłością i dobrem. Prosimy Boga i wołamy do ludzi, aby 
ten rozum – rozum miłości i afirmacji mocy pojednania i pokoju – przeważył 

538 Jan Paweł II, Przyszłość świata idzie przez kulturę. Przemówienie w siedzibie 
UNESCO w Paryżu w dniu 2 czerwca 1980, nr 20-21.
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nad grożącym nam irracjonalizmem czy rozumem fałszywym, oderwanym 
od Boga”539.

Potrzeba intelektualnej pokory wobec mądrości. Trzeci tekst pochodzi 
z encykliki Fides et ratio. Niech on będzie zakończeniem moich refleksji, 
pokazując potrzebę intelektualnej pokory wobec tajemnicy Mądrości, myste-
rium fascinosum. „Wszystkich proszę – pisał Jan Paweł II – aby starali się 
dostrzec wnętrze człowieka. […] oraz głębię jego nieustannego poszukiwania 
prawdy i sensu. Różne systemy filozoficzne wpoiły mu złudne przekonanie, 
że jest absolutnym panem samego siebie, że może samodzielnie decydować 
o swoim losie i przyszłości, polegając wyłącznie na sobie i na własnych siłach. 
Wielkość człowieka nigdy nie urzeczywistni się w ten sposób. Stanie się to 
możliwe tylko wówczas, gdy człowiek postanowi zakorzenić się w prawdzie, 
budując swój dom w cieniu Mądrości i w nim zamieszkując. Tylko w tym 
horyzoncie prawdy będzie mógł w pełni zrozumieć sens swojej wolności oraz 
swoje powołanie do miłowania i poznania Boga jako najdoskonalsze urzeczy-
wistnienie samego siebie” (FeR 107).

539 Benedykt XVI, Przemówienie Ojca Świętego podczas wizyty w Auschwitz-
Birkenau, 28 maja 2006.
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o komunikacji społecznej i mediach

Etyczność w kontekście interdyscyplinarności badań medialnych

Wielowymiarowość zagadnień i problemów medialnych oraz różnorod-
ność przestrzeni badawczych wskazuje na interdyscyplinarny charakter ba-
dań mediów i komunikacji społecznej. Nowe technologie medialne oraz wie-
le innych procesów rozwoju cywilizacyjnego zmieniają nie tylko praktyczne 
uwarunkowania życia człowieka, współtworząc tzw. cywilizację medialno-
-informacyjną, ale także zmieniają uwarunkowania naukowego podejścia do 
mediów i komunikacji medialnej540. Wiele zjawisk i tendencji generowanych 
przez media, a ujmowanych czasem hasłowo w postaci takich pojęć, jak: glo-
balizacja, komercjalizacja, indywidualizacja, mediatyzacja, wirtualizacja541 
itp., musi być, z racji ich różnorodności i wieloaspektowości, przedmiotem 
analiz różnych nauk. Wydaje się jednak, że problematyka medialna domaga 
się także ogólnej, integralnej bazy naukowej do interdyscyplinarnych analiz. 
Rolę tej interdyscyplinarnej platformy wypełnia nowa dyscyplina w Polsce: 
nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Procesom technologicznego rozwoju współczesnych mediów towarzyszy 
teoretyczna refleksja nad ich wpływem na człowieka i społeczność. Refleksja 
ta ma charakter interdyscyplinarny. Nie może w niej zabraknąć także perspek-
tywy aksjologicznej. Bo tam, gdzie jest człowiek, który myśli i działa, tam 
ujawnia się także aksjologiczny wymiar jego działania. Przestrzeń medialna 
posiada nie tylko wymiar technologiczny i społeczny, ale przede wszystkim 
kulturowo-etyczny. Jest ona obszarem świadomych i wolnych działań czło-
wieka, dlatego też obecność człowieka implikuje w sposób konieczny etycz-
ny charakter mediów. Procesy mediatyzacji społeczeństwa oraz dominujący 
wpływ mediów na życie indywidualnego człowieka, stanowią oczywiste wy-
zwanie dla etyki, generując i wzmacniając poszukiwania jej fundamentów, 
charakteru zasad, jakości argumentacji oraz siły i zakresu jej normatywności.

540 Por. M. Drożdż, Logos i ethos mediów. Dyskurs paradygmatyczny filozofii me-
diów, Tarnów 2005, s. 115-169.

541 Por. Kommunikationswissenschaft im Wandel. Orientierung in einer dynamischen, 
integrativen und unüberschaubaren Disziplin, [w:] Die neue Kommunikationswissenschaft. 
Theorien, Themen und Berufsfelder im Internet-Zeitalter. Eine Einführung, red. M. Löffelholz, 
T. Quandt, Wiesbaden 2003, s. 29.
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Etyka mediów jest teorią etycznej wartości działań medialnych, dlatego 
też musi uwzględniać w swojej argumentacji etycznej całokształt przestrzeni 
ludzkiego działania, a więc przestrzeń wartości, powinności i celów, inaczej 
mówiąc, przestrzeń moralności. Nie ulega też wątpliwości, że w przestrzeni 
mediów istnieją różne cele i funkcje medialnych działań, bogaty jest w niej 
świat różnorodnych wartości pozytywnych i negatywnych, odkrywane są 
i realizowane różne powinności. W takiej przestrzeni różnorodności funkcjo-
nuje każda etyka mediów. Człowieczeństwo staje się integracyjną platformą, 
na której dokonuje się podstawowa weryfikacja wszystkich tych elementów 
przez pryzmat ich korelacji do wartości i godności człowieka.

Obszar etyczny − niezmiernie przecież ważny dla człowieka − jest jedno-
cześnie obszarem sporów, sprzecznych koncepcji, irracjonalnych wizji i wie-
lu pozytywnych i racjonalnych zmagań o fundament i charakter wartości. 
Różne koncepcje etyki, pluralizm światów i hierarchii wartości sprawiają, że 
pojęcia „etyczne, etyka” wcale nie są jednoznaczne. Jaka zatem powinna być 
etyka mediów w kontekście nauki o mediach oraz wobec nowych wyzwań 
medialnych? Te pytania wyznaczają w jakimś sensie przestrzeń medialnego 
dyskursu etycznego wokół fundamentów etyki mediów, podstaw metaetycz-
nego uzasadnienia normatywności oraz charakteru argumentacji etycznej 
w przestrzeni medialnej.

Pomimo tego, a może właśnie dzięki temu, że media są obiektem zainte-
resowań badawczych teoretyków mediów, socjologów komunikowania, psy-
chologów, politologów, filozofów, etyków, teologów i wielu innych badaczy, 
którzy analizują problemy masowego komunikowania w różnych aspektach, 
istnieje potrzeba stworzenia płaszczyzny integrującej te wysiłki badawcze, 
platformy pozwalającej na spojrzenie integralne i interdyscyplinarne. Te 
płaszczyznę stanowią nauki o komunikacji społecznej i mediach. Celem ni-
niejszych analiz jest pokazanie etyki mediów jako płaszczyzny integrującej 
badanie mediów z perspektywy wartości, powinności i celów zastosowanej 
do działań procesów medialno-komunikacyjnych stanowiących przedmiot 
badań naukowych nauk o mediach. Tym samym celem tych analiz jest po-
kazanie etyki i aksjologii mediów jako integralnej części nauk o mediach. 
Analizy te, ukierunkowane na poszukiwanie podstawowych uwarunkowań 
metodologiczno-przedmiotowych etyki mediów i komunikacji społecznej, 
stanowią także jeden z głosów w dyskusji wokół tożsamości nauk o mediach, 
ukazując etykę mediów jako subdyscyplinę nauk o mediach, znacząco współ-
tworzącą tożsamość nauk o komunikacji społecznej i mediach.
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Etyczność mediów jako przestrzeń badań mediów  
i komunikacji społecznej

Pojęcie mediów jest dziś pojęciem młodym w obszarze nauk. Wydaje się, 
że istnieje swoista moda na bardzo różnorodne analizy tych dwóch komple-
mentarnych pojęć: media i komunikacja − oraz powszechne wręcz przeko-
nanie, że media zmieniły oblicze współczesnego świata w wielu wymiarach 
życia jednostek i społeczeństw. Media stały się kluczowym pojęciem łączą-
cym w jeden kompleks zagadnień problematykę dotyczącą człowieka, spo-
łeczeństwa, techniki, kultury, historii itp., współtworząc w ten sposób nową 
przestrzeń życia człowieka: mediosferę, której cechy stają się wyznaczni-
kiem zmian struktur nowego społeczeństwa informacyjnego542. Badania nad 
poszczególnymi środkami komunikowania masowego niemal od ich począt-
ku były prowadzone przez przedstawicieli różnych dyscyplin. Wraz z upo-
wszechnieniem prasy, później radia i telewizji, lista tych dyscyplin uległa 
rozszerzeniu. Obok tradycyjnych dyscyplin badawczych, takich jak: socjo-
logia, prawo, literaturoznawstwo, historia, pojawiły się inne, pośród których 
w pierwszym rzędzie wymienić można psychologię, ekonomię, semiotykę. 
Badania te nie tworzyły jednak nauki o środkach komunikowania masowego 
w sensie dyscypliny naukowej o własnym przedmiocie, terminologii i meto-
dach badawczych, ale raczej wzbogacały dotychczasową wiedzę o mediach, 
próbując tworzyć na jej bazie syntetyczne ujęcia. Korzystając z wyników ba-
dań odrębnych dyscyplin, powiązanych wspólnym przedmiotem materialnym 
badań, lecz o odmiennych celach, aparaturze pojęciowej i metodologicznej, 
integrowały i syntezowały te dane w jedną interdyscyplinarną całość543.

Nauka o mediach i komunikacji społecznej jest swoistym interdyscypli-
narnym „produktem” nauk techniczno-empirycznych, humanistycznych, so-
cjologicznych i filozoficznych. Swoją metodologiczną specyfikę i niezależ-
ność zawdzięcza badaniom empirycznym i teoretycznym takich dyscyplin, 
jak: filozofia, socjologia, psychologia, cybernetyka, lingwistyka, matematyka 
itd. Analiza komunikacji medialnej jest i była prowadzona najczęściej w kon-
tekście szeroko rozumianych nauk o komunikowaniu masowym544, które do-
piero wypracowują swój metodologiczny status jako interdyscyplinarnej na-

542 Por. D. Krallmann, A. Ziemann, Grundkurs Kommunikationswissenschaft. Mit 
einem Hypertext-Vertiefungsprogramm im Internet, München 2001, s. 10.

543 Por. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, ra-
dia, telewizji i Internetu, Warszawa – Kraków 1999, s. 102.

544 Zob. m.in. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy pra-
sy, radia, telewizji i Internetu, dz. cyt.; D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, 
Warszawa 2007.
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uki dotyczącej komunikowania medialnego545. Nie ulega wątpliwości, że za-
gadnienie mediów i komunikacji masowej leży w przestrzeni zainteresowania 
wielu dyscyplin naukowych o różnym statusie metodologicznym, takich, jak 
np.: socjologia, psychologia, teoria informacji i komunikacji, etyka mediów 
i aksjologia mediów. Praktyka badawcza zmierza ku dalszemu rozszerzeniu 
pola zainteresowań i zakresu współpracujących dyscyplin. Do tradycyjnych 
dołączyły nowe − przede wszystkim semiotyka, antropologia, teologia, a tak-
że filozofia języka i logika matematyczna. Obok komunikacji medialnej za-
częto badać również inne formy komunikowania: komunikowanie interperso-
nalne, instytucjonalno-polityczne, kulturowe itp.546 Każda ze szczegółowych 
dyscyplin ujmowała badane zjawiska medialne we własnych kategoriach 
pojęciowych; włączała je we własne systemy teoretyczne, stosując własne 
metody i techniki badawcze. Na bazie tych procedur i wyników badawczych 
tworzył się status nowych interdyscyplinarnych dyscyplin badawczych: nauk 
o mediach i komunikacji społecznej. Niezależnie od przyznawanego tym na-
ukom statusu naukowego, nauki o komunikacji społecznej i mediach mają 
już przeszło pięćdziesiąt lat i są dojrzałą w świecie dyscypliną akademicką, 
a w Polsce status dyscypliny naukowej w obszarze i dziedzinie nauk spo-
łecznych uzyskały w roku 2011. Wydaje się, że rzeczą naturalną jest fakt, iż 
każda młoda dyscyplina badań naukowych musi poddać się metodologiczne-
mu dyskursowi nad konstytutywnymi cechami własnej naukowej tożsamości. 
Im młodsza jest jakaś dyscyplina, tym większe jest spektrum opinii i ocen, 
dotyczących jej przedmiotu badań, metodologii, granic poznawczych teorii, 
paradygmatu itp. W tym dyskursie rysuje się szeroki konsensus dla uznania 
nauk o mediach i komunikacji społecznej jako dziedziny badań interdyscypli-
narnych, opartej na empirycznie zorientowanych naukach społecznych oraz 
zakorzenionej w humanistycznej refleksji aksjologicznej, językowej, etycz-
nej, antropologicznej, kulturoznawczej itd.

Przestrzeń medialna, ze względu na swój wielowymiarowy charakter, musi 
być badana narzędziami metodologicznymi wielu nauk, co nie wyklucza ko-
nieczności i potrzeby syntetycznego i całościowego spojrzenia na media i ko-
munikację. Zadaniem nauk o mediach i komunikacji społecznej jest dokonanie 
swoistej syntezy tych szczegółowych badań z zachowaniem metodologicznych 
odrębności poszczególnych płaszczyzn badawczych i pokazaniem interdyscy-
plinarnego charakteru przestrzeni medialnej. Ta synteza i integracja dyscyplin 
badawczych może przybierać różne formy. Wymienimy kilka ujęć takich prób. 
Tomasz Goban-Klas w swoich analizach historii badań medialnych wyróżnia 

545 Por. Studia z teorii komunikowania masowego, red. B. Dobek-Ostrowska, 
Wrocław 1999, s. 6n.

546 Por. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, dz. cyt., s. 104.
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kilka form i płaszczyzn integracji, które nie mają tylko znaczenia historyczne-
go, ale pojawiają się na różnych etapach badań medialnych, również na etapie 
współczesnym. Najbardziej elementarną − odpowiadającą wspomnianej „eklek-
tycznej” fazie rozwoju wiedzy o komunikowaniu masowym − jest tzw. synte-
za introligatorska, polegająca na luźnym gromadzeniu wyników badań różnych 
dyscyplin w ramach np. jednej książkowej syntezy, w nadziei, że już samo to 
zestawienie różnych koncepcji i wyników ułatwi ogarnięcie całej problematyki. 
Syntezy tego typu są szczególnie popularne w Stanach Zjednoczonych w zakre-
sie ogólnej teorii komunikowania, której problematyka okazuje się najtrudniejsza 
do opanowania przez jedną dyscyplinę547. Drugą, lepszą formą współpracy inter-
dyscyplinarnej jest metodycznie uporządkowana współpraca, w której dokonuje 
się najpierw wstępnego uzgodnienia koncepcji badań, a następnie wymiany wy-
ników oraz próby ich wzajemnego uwzględniania w końcowych syntetycznych 
opracowaniach. Przykładem takich działań mogą być studia porównawcze nad 
komunikowaniem w skali międzynarodowej, które są prowadzone według tych 
samych wzorów przez wielodyscyplinarne zespoły w różnych krajach. Trzeci typ 
współpracy – jak pisze Goban-Klas – „polega na wykorzystaniu metodologii róż-
nych dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych dla studiów prowadzonych 
w ramach badań nad komunikowaniem. Poza stosowaniem ogólnej metodolo-
gii nauk społecznych przejawia się to także w stosowaniu metod analizy języ-
koznawczej (w analizach zawartości) metod psychologicznych (w studiach nad 
recepcją), metod socjologicznych (w studiach nad odbiorem)”548. 

Najpełniejszą formą współpracy interdyscyplinarnej, najrzadziej jednak 
stosowaną, jest koncentrowanie się przedstawicieli różnych dziedzin na ba-
daniu tego samego problemu, przy jednoczesnej pełnej koordynacji zarówno 
aparatury pojęciowej, metodologii, jak i postępowania badawczego. Burkart 
proponuje trzy płaszczyzny systematyzacji interdyscyplinarnych wysiłków 
badawczych: płaszczyzna poznania uniwersalnego mediów, płaszczyzna po-
znania funkcjonowania mediów, płaszczyzna szczegółowego poznania kon-
kretnego medium549. Nauki o mediach mają szansę stworzyć w ten sposób 
własny przedmiot analiz, ujmując media i komunikację medialną jako środek 
i formę komunikowania społecznego o charakterze masowym. Tak rozumia-
ną problematykę mediów ujmuje się zasadniczo w czterech perspektywach: 

547 Przykładem może być tutaj zbiór prac Approaches to Human Communication, 
których przekrój tematyczny rozciąga się od cybernetyki i ogólnej teorii systemów do psy-
chiatrii i patologii mowy (por. R. Budd, B. Ruben, Approaches to Human Communication, 
New York – Washington 1972).

548 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, dz. cyt., s. 106.
549 R. Burkart, Kommunikationswissenschaft. Grundlagen und Problemfelder. Umrisse 

einer interdisziplinären Sozialwissenschaft, Wien – Köln – Weimar 1998, s. 412n.
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antropologiczno-aksjologicznej, socjologicznej, semiotycznej i technicznej. 
W przestrzeni medialnej, którą współtworzą media jako środki komunikacji 
medialnej, jest obecny indywidualny człowiek ze wszystkimi możliwościami 
swojej racjonalności i wartościowania działań (wymiar etyczno-antropolo-
giczny). Komunikacja medialna współtworzy przestrzeń społeczną przez rela-
cyjny charakter procesów komunikowania się (wymiar socjologiczny). Media 
posługują się znakami i symbolami różnego typu i rodzaju, stając się w ten 
sposób nośnikami sensu i znaczenia (wymiar semiotyczny). Komunikowanie 
medialne wykorzystuje materialne, techniczne środki przekazu i łączności, 
które w oparciu o coraz doskonalsze technologie nadają procesom komunika-
cji charakter masowy (wymiar techniczny).

Badania mediów w wymiarze etyczno-antropologicznym wydobywają 
niewątpliwie z przestrzeni komunikacji medialnej zagadnienia aksjologiczne 
i problematykę etyczną, pokazując ich ważność oraz istotny wpływ na jakość 
mediosfery. Procesy mediatyzacji społeczeństwa oraz dominujący wpływ me-
diów na życie indywidualnego człowieka, stanowią oczywiste wyzwanie dla 
etyki, generując i wzmacniając poszukiwania jej fundamentów, charakteru za-
sad, jakości argumentacji oraz siły i zakresu jej normatywności. Media trakto-
wane są coraz częściej jako przestrzeń „nieustannej gry”, w której nie obowią-
zują trwałe zasady moralnej odpowiedzialności. Dlatego też badanie mediów 
z perspektywy etyki, wydaje się być potrzebą czasów. Porównując rozmaite 
próby budowania etyk medialnych, nie można jednak nie odnieść wrażenia, 
że są one często „fragmentaryczne”, idąc w kierunku regulacji prakseologicz-
nych. W wielu z nich brakuje spójnego łączenia logosu, ethosu i telosu mediów. 
Jeśli zaś etyka nie będzie integrować tych płaszczyzn, to wówczas przestanie 
być w pełni etyką, a staje się rodzajem prakseologicznego poradnika zacho-
wań medialnych. Z naszych analiz wynika, że pojęcie „etyki mediów” określa 
całokształt teoretycznej refleksji nad mediosferą jako przestrzenią moralności, 
a więc obszarem ludzkich wyborów i działań medialnych.

Mimo iż wielu autorów analizuje etyczny wymiar mediów z perspektywy 
prób deontologicznych regulacji mediów, nie można etyki mediów uważać tylko 
za etykę zawodową czy za jakąś kategorię etyki specjalistycznej. Obejmuje ona 
bowiem całokształt działań medialnych, podejmowanych przez szerokie spek-
trum ludzi zaangażowanych w komunikację medialną na wszystkich etapach jej 
urzeczywistniania się. W takim ujęciu nie jest ona jedynie krytyczno-refleksywną 
platformą wartościowania etycznego, ale spełnia również funkcję krytyczno-pro-
spektywną dla całej przestrzeni medialnej praxis. Nasze analizy pokazują, iż inte-
gralna prawda o człowieku stanowi podstawę normy personalistycznej dla oceny 
moralnej wszelkich działań medialnych. Uważamy więc, że człowiek stanowi 
normatywny fundament etyki mediów.
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Wymiar etyczny mediów jako płaszczyzna integrująca badania medialne

Potrzeba i ważność etyki mediów nie jest tylko postulatem refleksji etycz-
nej nad mediami, ale jest również koniecznością, uwarunkowaną wieloma 
różnymi faktorami. Wynika ona, po pierwsze, z obecności człowieka w prze-
strzeni mediów. Mediosfera jako przestrzeń działań człowieka jest przestrze-
nią moralności, która winna być przedmiotem teoretycznej refleksji i etycznej 
normatywności. Jest ona również przestrzenią komunikacji, która się urze-
czywistnia dzięki świadomym i wolnym działaniom człowieka. Przestrzeń 
wolności komunikacyjnej stanowiącej integralną część przestrzeni społecznej 
wymaga zarówno regulacji prawnych, jak i regulacji etycznych. 

Po drugie, media, ogólnie mówiąc, wywołują określone skutki. Przestrzeń 
oddziaływania mediów nie jest moralnie neutralna, ale obejmuje zarówno 
pozytywne, jak i negatywne skutki, będące efektem zamierzonych działań 
człowieka lub niezamierzonych dysfunkcji medialnych. Jakość mediów 
bywa najczęściej określana poprzez jakość wywoływanych skutków. Istnieje 
wiele teorii medialnych oraz interdyscyplinarnych badań skutków mediów. 
Powinny do nich należeć niewątpliwie analizy etyczne. W przestrzeni skut-
ków medialnych odsłania się szczególnie ważność kategorii odpowiedzial-
ności człowieka za swoje działania medialne. Odpowiedzialność przeżywa-
na w sferze wewnętrznej stawia człowieka w samym centrum moralności. 
Odpowiedzialność za działania medialne posiada więc w pierwszym rzędzie 
charakter etyczny550. Różnorodność funkcji i oddziaływań medialnych jest 
w sposób decydujący uwarunkowana decyzjami i wyborami człowieka, dla-
tego też nie można analizować przestrzeni skutków medialnych w sposób 
anonimowy i przedmiotowy, ale zawsze osobowo i podmiotowo, co wyraźnie 
wskazuje na wymiar etyczny mediów i potrzebę jego analiz551.

Po trzecie, potrzeba etyki mediów wynika bezpośrednio lub pośrednio 
z charakteru form i treści medialnych552. Można również powiedzieć, że we-
wnętrzna struktura i sposób funkcjonowania określonego medium stanowią 
wystarczające uzasadnienie dla analiz etycznych, ponieważ każdy rodzaj me-
diów posiada swoją specyfikę przekazu i oddziaływania, w której odsłania się 

550 Por. J. Wilke, Massenmedien im Spannungsfeld von Grundwerten und 
Wertkollisionen, [w:] Markt – Macht – Medien. Publizistik zwischen gesellschaftlicher 
Verantwortung und ökonomischen Zielen, red. C. Mast, Konstanz 1996, s. 17-33.

551 Por. U. Saxer, Konstituenten einer Medien- und Journalismus-Ethik. Zur Theorie 
von Medien- und Journalismus-Regelungssystemen, [w:] Ethik der Massenmedien, red.  
J. Wilke, Wien 1996, s. 72n.

552 Por. Tamże, s. 72-88; U. Saxer, Journalistische Ethik im elektronischen Zeitalter 
– eine Chimäre?, [w:] Ethik der Medienkommunikation, red. A. Holderegger, Freiburg 
1992, s. 105-119.
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ważność wymiaru etycznego ze względu na obecność i działanie człowieka na 
każdym etapie ich funkcjonowania. Funkcjonowanie mediów włączone jest 
w całokształt procesów cywilizacyjnych, zmieniających często charakter, cele 
i funkcje medialne. Wszystkie te procesy i wywołane przez nich zmiany, posia-
dają implikacje etyczne, dlatego też w dobie różnorodnych procesów, kształtu-
jących cywilizację medialną, nie sposób pominąć zagadnień etyki medialnej. 
Po czwarte, media realizują całą gamę zamierzonych przez ludzi funkcji, które 
zaspokajają wiele potrzeb człowieka, np. informacji, komunikacji, rozumienia 
itp. Funkcje mediów związane są przede wszystkim z człowiekiem. Dlatego też 
realizacja tych funkcji winna się oprzeć na prymacie człowieka oraz wiązać się 
priorytetowo z komunikowaniem wartości pozytywnych553.

Po piąte, media funkcjonują w przestrzeni społecznej, wypełniając w niej 
różne zadania i funkcje, wynikające z ich społecznej misji i odpowiedzialno-
ści. W ten sposób media się wpisują lub, lepiej powiedzieć, zostają włączone 
w strukturę sprawiedliwości i odpowiedzialności społecznej, wspomaganą 
przez etykę społeczną. Społeczny wymiar komunikacji i mediów sprawia, 
iż etyka komunikacji masowej staje się integralną częścią etyki społecznej. 
Zasady etyki społecznej otrzymują w obszarze mediów nowe znaczenie, uzy-
skując charakter zasad etyki medialnej i pomagając rozwiązywać podstawowe 
problemy medialne o charakterze etycznym. Problemy te dotyczą między in-
nymi takich zagadnień, jak: sprawiedliwość i dobro wspólne; zasada sprawie-
dliwości w dostępie do mediów; zasada odpowiedzialności za dobro wspólne; 
solidarność i odpowiedzialność społeczna w sprawiedliwym podziale dóbr 
kultury medialnej; media w służbie integralnego rozwoju wspólnoty ludzkiej; 
troska o zachowanie wartości ludzkich kultur; promocja kultury otwartości na 
wartości uniwersalne ludzkiej wspólnoty; troska o pokój i harmonię współ-
pracy między narodami.

Po szóste, media funkcjonują w społeczności, kształtowanej przez różne 
struktury, systemy, subsystemy społeczno-kulturowe oraz procesy cywiliza-
cyjne, dlatego istnieje potrzeba racjonalnej refleksji etycznej nad ich warto-
ścią zarówno w kontekście ich wpływu na media, jak i w kontekście inte-
grującej roli platformy etycznej dla ich różnorodności554. Rozwój cywilizacji 

553 Por. T. Hausmanninger, Ansatz, Struktur und Grundnormen der Medienethik, 
[w:] Mediale Gewalt, red. T. Hausmanninger, T. Bohrmann, München, 2002, s. 287-314.

554 Por. S. Weischenberg, Journalistik. Theorie und Praxis aktueller 
Medienkommunikation, t. 1, Mediensysteme, Medienethik, Medieninstitutionen, Opladen 1992,  
s. 145-218; K. Nordenstreng, The Structural Context of Media Ethics. How Media Are 
Regulated in Democratic Society, [w:] Media Ethics. Opening Social Dialogue, red. B. Pattyn, 
Leuven 2000, s. 69-87; U. Saxer, Konstituenten einer Medien- und Journalismus-Ethik. Zur 
Theorie von Medien- und Journalismus-Regelungssystemen, dz. cyt., s. 72-88.
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informacyjnej, będącej skutkiem tych procesów, stawia etykę wobec nowych 
wyzwań, którym może sprostać integralna etyka mediów o uniwersalnym 
charakterze zasad i globalnej możliwości zastosowania.

Po siódme, media są obszarem kumulującym i odzwierciedlającym dyna-
miczne procesy cywilizacyjne: komercjalizację, globalizację, pluralizację, ho-
mogenizację, mediatyzację itp., które przekształcają dotychczasowe struktury 
społeczne, relacje międzyludzkie i tworzą nową jakość komunikacji. Mediosfera 
staje się obszarem wielu dylematów o charakterze etycznym, tworzących lub 
odzwierciedlających pole napięć między indywiduum a społecznością, między 
sferą prywatności a sferą publiczną, pomiędzy wolnością przekazu a odpowie-
dzialnością za dobro człowieka, między zasadami służby a zasadami polityki 
i władzy, pomiędzy ethosem osoby a przestrzenią komercji, między korzystaniem 
z mediów a konsumizmem medialnym, pomiędzy komercją informacji a prawem 
do informacji, między społeczeństwem wiedzy a społeczeństwem informacyj-
nym, pomiędzy sferą kultury a techniką, między własnością prywatną i prawami 
autorskimi a prawem do dóbr cywilizacyjnych, między tendencją do lokalności 
a procesami globalizacyjnymi, pomiędzy światem realnym a wirtualnym, między 
kulturą tradycyjną a kulturą masową i cyberkulturą. J. Wilke wymienia inne ob-
szary konfliktów wartości, próbując je przedstawić w postaci par pojęć, które wy-
rażają pola konfliktów aksjologicznych: techniczne możliwości mediów i ludzkie 
możliwości ich wykorzystania, dobro wspólne i interes prywatny, wolność i spo-
łeczna kontrola, integracja i dezintegracja, wielość i dezorientacja, konkurencja 
i monopolizacja, jakość i komercja, kultura elitarna i kultura masowa, tożsamość 
i alienacja, autonomia i zewnętrzna determinacja, równość i przywileje, otwartość 
dostępu i kodowanie, moralność i amoralność555. To niektóre tylko pola napięć, 
rodzących dylematy i problemy etyczne, które należy poddać teoretycznej reflek-
sji etycznej i szukać ich racjonalnego rozwiązania w obszarze etyki mediów.

Po ósme, etyka mediów wydaje się być konieczną odpowiedzią na wyzwania 
postępu technologicznego w obszarze medialno-komunikacyjnym. Konsekwencją 
zmian w dziedzinie komunikacji jest szerokie spektrum innych zmian: cywili-
zacyjnych, kulturowych, społecznych, ekonomicznych. Komunikacja medialna 
zmienia także sposoby komunikacji międzyludzkiej. Procesy konwergencji i di-
gitalizacji mediów stwarzają nowe możliwości komunikacji, informacji, ale też 
łączą się z nowymi zagrożeniami dla człowieka. Wszystkie te procesy i zmiany 
generują ważne pytania etyczne, których rozwiązanie wymaga solidnej refleksji 
etycznej, opartej na filozoficznej argumentacji556.

555 Por. J. Wilke, Massenmedien im Spannungsfeld von Grundwerten und 
Wertkollisionen, dz. cyt., s. 17-33.

556 Por. A. Greis, Die immanenten Strukturen medialer Kommunikation als Fokus 
medienethischer Anstrengungen. Eine Methodologie, [w:] Medienethik. Ein Arbeitsbuch, 
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W analizie potrzeby etyki mediów warto zwrócić jeszcze uwagę na jed-
no zjawisko. Potrzeba ta wydaje się być, z jednej strony, w sposób oczywisty 
uzasadniona wzrastającymi procesami masowej „konsumpcji” treści medial-
nych, dynamizmem procesów mediatyzacji życia, a także poszerzającym się 
obszarem skutków oddziaływania medialnego, z drugiej jednak strony, poja-
wiają się − zwłaszcza wewnątrz struktur i systemów medialnych − mechanizmy 
i tendencje przeciwne daleko idącej regulacji prawnej i etycznej ograniczają-
cej rzekomo wolność działań człowieka. Negatywne odniesienie do regulacji 
etycznej mediów widoczne jest także z perspektywy procesów komercjalizacji 
mediów, postulujących poddanie działań medialnych mechanizmom wolnego 
rynku. Oczywistą wydaje się być niewystarczalność takich mechanizmów do 
kształtowania pełnego ludzkiego wymiaru komunikacji medialnej557. 

Etyka mediów winna obejmować przedmiotowo całą przestrzeń me-
dialnych działań ludzi oraz ich szerokich uwarunkowań i konsekwencji, 
dostarczając racjonalnych zasad wartościowania etycznego i solidnych, teo-
retyczno-filozoficznych fundamentów argumentacji etycznej. Musi ona rów-
nież uwzględnić bogaty dorobek empirycznych badań medialnych, których 
znajomość uchroni etykę od jałowych spekulacji i błędnych analiz sytuacji 
medialnych. Nie znaczy to oczywiście, że medialna praxis, badana i opisa-
na empirycznie, stanowi podstawę do formułowania zasad etycznych, które 
winny być przecież niezależne od zmieniających się praktycznych uwarunko-
wań mediów. Analizy etyczne, tak jak wszystkie analizy teoretyczne, winny 
być racjonalne, a więc oparte na poznanej prawdzie o analizowanej rzeczy-
wistości. Dlatego też etyka mediów winna się oprzeć na prawdzie o mediach, 
poznawanej zarówno przez teoretyczne analizy, jak i przez empiryczne ba-
dania mediów. Etyka mediów winna zatem uwzględniać szerokie spektrum 
różnych perspektyw badawczych, które stanowią dla niej szerszy i konieczny 
horyzont teoretycznych analiz, ale nie determinują kształtu zasad etycznych, 
opartych na prawdzie o człowieku i świecie, poznawanej i formułowanej na 
gruncie analiz filozoficzno-etycznych. Wielość i różnorodność filozoficznych 
orientacji sprawia, że istnieje także wiele różnych projektów etyki mediów 
o różnej merytorycznej jakości i metodologicznej poprawności. Ich analiza 
wymaga pogłębionego studium, prowadzonego w ramach nauki o mediach.

red. A. Greis, G.W. Hunold, K. Koziol, Tübingen – Basel 2003, s. 4-18; K. Koziol, 
Öffentlichkeit als hermeneutisches Prinzip medienethischer Reflexion. Eine Kriteriologie, 
[w:] Medienethik. Ein Arbeitsbuch, A. Greis, G.W. Hunold, K. Koziol (red.), Tübingen – 
Basel 2003, s. 19-35.

557 Por. S.U. Müller, S. Ruß-Mohl, Journalismus und Ethik, [w:] Medien und 
Journalismus. Eine Einführung, red. O. Jarren, Opladen 1994, s. 267-294.
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Status dyskursu etycznego w obszarze nauk o mediach

W obszarze nauk o mediach dokonała się w ostatniej dekadzie zasadni-
cza zmiana. Stały się one obszarem badań interdyscyplinarnych, w których 
dokonuje się nie tylko analiza mediów z różnych perspektyw i przy pomocy 
różnych narzędzi, ale wytwarza się także płaszczyzna wzajemnego dialogu 
różnych dyscyplin medialnych. Jedną z ważnych płaszczyzn tego dialogu jest 
płaszczyzna aksjologii mediów, która staje się także platformą integrującą 
wielość płaszczyzn poznawczych współtworzących nauki o mediach.

Analizując status aksjologii i etyki mediów w obszarze nauk o mediach 
warto zauważyć proces pewnych zmian w strukturze badań medialnych, ma-
jący ważne konsekwencje dla relewancji etyki mediów. Otóż wydaje się, że 
póki analizy mediów były domeną nauk humanistycznych, dysponowały 
one wewnętrznymi kryteriami humanistycznymi wartościowania mediów. 
Rozszerzenie zakresu zainteresowania mediami na obszar nauk społecznych 
i badań empirycznych sprawiło, iż zaistniała również z tej racji konieczność 
podjęcia dialogu z aksjologią i etyką, w celu dostarczenia nowych fundamen-
tów wartościowania etycznego. Można więc powiedzieć, że poszerzenie za-
kresu badań medialnych o badania empiryczne przyniosło wspaniałe owoce 
wiedzy o mediach, ale także ukazało potrzebę etyki mediów oraz jej swoistą 
niezależność od humanistyczno-kulturowych refleksji medialnych. Zaistniały 
w ten sposób dyskurs etyczny w ramach nauk o mediach prowadzony jest 
przede wszystkim na dwóch płaszczyznach558. 

Po pierwsze, interdyscyplinarność badań medialnych ukazała i zdynami-
zowała potrzebę metodologicznego porządkowania różnych płaszczyzn ana-
liz mediów. Odsłoniła też podstawowe różnice merytoryczne i metodologicz-
ne pomiędzy etyką a innymi dziedzinami refleksji medialnej, ukazując rów-
nież konieczność wieloaspektowego badania mediów oraz ważność wymiaru 
etycznego mediów. Pokazała ona także, iż pojęcie „etyki” podkreśla inność 
i różność wymiaru moralności wobec wszystkich innych wymiarów badań 
mediów, a jednocześnie pokazuje podobieństwo różnych nauk medialnych 
na poziomie racjonalności założeń i argumentacji. Nauki o mediach, posiada-
jąc charakter interdyscyplinarny, wskazują także na potrzebę etyki nie tylko 
z racji jej roli, wspomagającej wartościowanie działań medialnych, ale tak-
że z powodu bycia przez nią platformą integrującą całokształt teoretycznych 
analiz, empirycznych badań oraz praktycznych działań w obszarze mediów.

558 Por. A. Holderegger, Ethik in einer Mediengesellschaft, [w:] Kommunikations- 
und Medienethik. Interdisziplinäre Perspektiven, red. A. Holderegger, Freiburg – Wien 
1999, s. 11-18.
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Po drugie, dyskurs etyczny w ramach nauk o mediach ukazuje podstawo-
we wymiary przestrzeni medialnej w perspektywie wartościującej. Odsłania 
on również podstawowe pojęcia funkcjonujące w opisie i wartościowaniu 
elementów oraz procesów komunikacji medialnej. Dialog ten ukazuje także 
rzeczywistość medialną jako przestrzeń artefaktów, kształtowanych na fun-
damencie określonego świata wartości i przez ten świat wartości regulowany, 
oraz jako pewną strukturę porządku, posiadającą określony logos i ethos. Na 
tej platformie dialogu ujawnia się także podstawowe zadanie dla etyki me-
diów, która winna ten obszar medialnych artefaktów oraz medialnego ethosu 
reflektować i analizować, ale także współtworzyć na fundamencie obiektyw-
ności i racjonalności ludzkich działań. Dyskurs ten pokazuje też fundamental-
ną różnicę pomiędzy moralnością jako przestrzenią medialnych działań czło-
wieka, wymagającą regulacji etycznej, a etyką, będącą racjonalną refleksją 
nad moralnością medialną. Medialna praxis jest przestrzenią ethosu, który 
wymaga zarówno racjonalnego podejścia analitycznego, jak i sensowności, 
celowości i „etyczności” ludzkich działań w tym obszarze.

Trzeba jednak zauważyć, iż medialny dyskurs etyczny jest utrudniony 
przez wielość i różnorodność ogólnych ujęć etycznych, które sprawiają, że 
pojawiają się ciągle nowe aporie i wątpliwości w postrzeganiu i kształtowa-
niu ethosu medialnego i rozwiązywaniu, pojawiających się w nim dylematów 
etycznych. Fakt ten stanowi także wyzwanie dla etyki, aby stała się wiarygod-
ną partnerką w naukach o mediach i tym samym stanowiła solidny, racjonalny 
i obiektywny fundament wartościowania działań medialnych. W ten sposób 
bowiem może sprostać wielorakim wobec niej oczekiwaniom. Poprzez pry-
zmat poznawanej prawdy o świecie wartości oraz wynikającej z niej regula-
tywności czy normatywności ma ona bowiem na celu krytyczną weryfikację, 
istniejących w mediosferze kryteriów działań człowieka, zarówno w obszarze 
praktycznego funkcjonowania mediów, jak i w obszarze ich teoretycznych 
analiz oraz empirycznych badań.

Konferencje Naukowe Etyki Mediów jako forum badawcze  
etyczności mediów

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego 
Jana Pawła II w Krakowie jest organizatorem już dwunastu (2018) corocznych 
Konferencji Naukowych Etyki Mediów, które zdobyły już swoje stałe i cenione 
miejsce w kalendarzu konferencji naukowych w Polsce. Konferencje te koncen-
trują się wokół tematyki etycznej mediów, gromadząc specjalistów z tej dziedziny 
z całej Polski i konfrontując teorię z praktyką medialną.
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1. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Etyki Mediów: Media a etyka. 
Człowiek – podmiot czy przedmiot we współczesnych środkach przekazu?, 
Kraków, 24-25 maja 2007 r. Postulat, by media traktowały człowieka pod-
miotowo, wyraża troskę o godność człowieka we współczesnej mediosferze. 
Ta troska jest podstawowym postulatem etyki mediów, która ma na celu chro-
nić w mediach wartość i godność człowieka. Tym bardziej więc potrzebna jest 
taka etyka mediów, oparta na racjonalności człowieka i jego duchowej godno-
ści, która będzie pomniejszać sferę zła i powiększać sferę medialnego dobra. 
Tym i podobnym tematom poświęcona była I Konferencja Etyki Mediów.

2. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Etyki Mediów: Media a ety-
ka. Wolność słowa…?, Kraków 24-25 kwietnia 2008 r. Celem konferencji była 
nie tylko analiza problemu wolności słowa w przestrzeni publicznej, ale przede 
wszystkim interesująca konfrontacja etyki – jako teorii naukowej oraz deontologii 
dziennikarskiej i medialnej – z realiami pracy dziennikarza. Obrady Konferencji 
koncentrowały się wokół następujących bloków tematycznych: (1) wolność sło-
wa a etyka; (2) wolność słowa w prawie prasowym; (3) wolność słowa w prakty-
ce dziennikarskiej; (4) wolność słowa w obszarze polityki.

3. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Etyki Mediów: Prawda 
w mediach – między ideałem a iluzją?, Kraków, 14-15 maja 2009 r. 
Współorganizatorem Konferencji została od tego roku Sekcja „Aksjologia 
Komunikowania” Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Prawo 
do prawdy jest podstawowym prawem człowieka, a media są podstawową 
przestrzenią realizowania tego prawa. W etosie dziennikarskim wymóg praw-
dy należy do fundamentalnych zasad, a praktyka komunikowania społecznego 
stawia sobie tę zasadę jako ideał do realizacji. Realizacja prawa i powinności 
prawdy w przestrzeni społecznej dokonuje się nie tylko w oparciu o norma-
tywność prawną, zasady dyscyplinarne czy regulacje biznesowe, ale przede 
wszystkim w oparciu o etykę, ponieważ problemem nie jest to, czy mówić 
prawdę – co jest oczywiste – ale jak ją zdobywać oraz jak i w jakim wymia-
rze przekazywać ją w przestrzeni publicznej. Odpowiedzi na te i inne pyta-
nia były przedmiotem poszukiwań w czasie III Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowej Etyki Mediów w Krakowie. 

4. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów: Dobro 
w mediach – dobro mediów, Kraków, 13-14 maja 2010 r. Media kryją w so-
bie, w swoich strukturach i możliwościach, ogromny potencjał dobra, które 
można i trzeba na różne sposoby wyzwalać. Co więcej, same są potężnym cy-
wilizacyjnym dobrem, które winno służyć rozwojowi człowieka i postępowi 
społecznemu. Wokół zagadnienia dobra kształtuje się cała etyka, również ety-
ka mediów, która ma na celu nadać ludzkiemu działaniu we współczesnej me-
diosferze wartość obiektywnego dobra. Media jako część dobra wspólnego, 
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pozostają do dyspozycji każdego człowieka, aby dzięki nim odkrywał prawdę 
o swojej ludzkiej godności. Media mogą być niestety wykorzystywane także 
do hamowania rozwoju wspólnoty i szkodzenia integralnemu dobru człowie-
ka. Są one przestrzenią urzeczywistniania się ogromnego potencjału dobra, 
ale także mogą stanowić narzędzie przekazu zła. Odpowiedzi na te i inne dy-
lematy były celem debat, prezentacji i badań w czasie IV Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej Etyki Mediów w Krakowie.

5. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów, Etyka me-
diów: odpowiedzialność w mediach – odpowiedzialność mediów, Kraków, 
19-20 maja 2011 r. Tematem wiodącym tej edycji była problematyka odpo-
wiedzialności mediów i odpowiedzialności w mediach. W obradach wzięli 
udział prelegenci z Polski, Słowacji i Niemiec. Patronat naukowy nad wyda-
rzeniem sprawowało także European Communication Research and Education 
Association. Konferencja stanowiła kreatywną płaszczyznę wymiany myśli, 
doświadczeń, rezultatów badań naukowych aksjologii współczesnych me-
diów i komunikacji społecznej z perspektywy odpowiedzialności, ukierun-
kowanych na doskonalenie etyczności przekazów medialnych, a także syste-
mów medialnych oraz praktyczną pomoc w funkcjonowaniu społeczeństwa 
w odpowiedzialnym korzystaniu z mediów. Program Konferencji obejmował 
sesje plenarne oraz sekcje tematyczne wokół następujących grup tematycz-
nych: odpowiedzialność jako podstawowa wartość, zasada, cnota, powin-
ność itd.; odpowiedzialność w mediach: prawna, psychologiczna, polityczna, 
etyczna, religijna; odpowiedzialność mediów jako „czwartej władzy”; media 
w kontekście corporate social responsibility; odpowiedzialność w kontekście 
innych wartości; różne odsłony nieodpowiedzialności; Internet i nowe media 
z perspektywy odpowiedzialności; odpowiedzialny public relations; odpowie-
dzialne dziennikarstwo; odpowiedzialność struktur i instytucji medialnych; 
odpowiedzialność za wolność mediów; demokracja a odpowiedzialność me-
diów; odpowiedzialność mediów publicznych, komercyjnych i społecznych; 
odpowiedzialne dziennikarstwo śledcze, obywatelskie, informacyjne itd.

6. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów w Krakowie 
Wartości w mediach – wartość mediów w dniach 11-10 maja 2012 r. Dzisiejszy 
świat w dużej mierze zależy od mediów, a kształt współczesnych mediów 
zależy przede wszystkim od przekazywanych przez nie wartości oraz od ja-
kości i wartości samych mediów. Konferencja miała na celu poszukiwanie 
i wskazanie mechanizmów wydobywających i promujących wartości w me-
diach, służących człowiekowi i postępowi społecznemu. Konferencja stwa-
rzała miejsce do dyskusji o wartościach przekazywanych we współczesnych 
mediach oraz promowała i wspierała praktyczne umiejętności przekazywania 
wartości służących dobru człowieka i społeczności.
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7. VII Międzynarodowa Konferencja Naukową Etyki Mediów Rozumieć 
media – mądrość w mediach?, Kraków, 16-17 maja 2013 r. Media są dziś 
największym areopagiem jako forum wymiany myśli, idei, poglądów i war-
tości. Areopag był kiedyś symbolem mądrości, symbolem odpowiedzialnej 
wymiany myśli. Na współczesnym medialnym areopagu pojawiają się wielka 
mądrość i wielka głupota. Konferencja miała na celu poszukiwanie i wskaza-
nie mechanizmów rozumienia współczesnych mediów, by ich funkcjonalność 
i oddziaływanie pomnażały mądrość ludzi i służyły rozwojowi społeczeństwa 
opartego na wiedzy i informacji. Media kryją w sobie ogromny potencjał in-
formacji, wiedzy i mądrości, które można i trzeba odkrywać, poznawać i sku-
tecznie wykorzystywać. Niestety, media przyczyniają się także do promo-
wania tandety, głupoty, chamstwa i absurdów. Mądrość i głupota mają nie 
tylko wymiar poznawczy, ale i konsekwencje etyczne, bo zło wynika często 
z głupoty. Warto zatem badać współczesne media i poszukiwać medialnych 
sposobów pomnażania mądrości, która będzie pomniejszać sferę ignorancji 
i głupoty w sferze prywatnej i publicznej.

8. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów Dialog 
w mediach – media w dialogu, Kraków, 15-16 maja 2014 r. Media są dziś 
największym forum dialogu. Dialog w mediach i poprzez media inspiruje 
i wzmacnia wszelkie procesy integracyjne, służy integralnemu rozwojowi 
człowieka i budowaniu odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego. 
Komunikowanie medialne może jednak dezintegrować, rodzić konflikty, 
tworzyć i umacniać podziały, wyzwalać nienawiść. Media nie tylko odzwier-
ciedlają rzeczywistość sporów i braku dialogu, ale także taką rzeczywistość 
tworzą i wzmacniają. Media kryją w sobie ogromny potencjał dialogu i in-
tegracji, który można i trzeba odkrywać, poznawać i skutecznie wykorzy-
stywać. Niestety, media przyczyniają się także do wzmacniania konfliktów, 
dzielenia ludzi, promowania języka nienawiści i chamstwa, tabloidyzacji de-
baty publicznej itd. Konferencja miała na celu twórczą wymianę doświadczeń 
i rezultatów badań nad dialogiczną funkcjonalnością i powinnością mediów, 
ale także chciała być forum dyskusji o roli mediów w dialogu społecznym 
i debacie publicznej. Dialog jest nie tylko jedną z twórczych form komunika-
cji, ale jest także wartością, która jest w stanie pomniejszać konflikty, podzia-
ły i nienawiść w sferze prywatnej i publicznej.

9. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów Prywatność 
w mediach – prywatność i społecznościowość mediów (Private in Media – 
Private and Social Media), Kraków, 13-14 maja 2015 r. Media są najwięk-
szym areopagiem, na którym sfera prywatności spotyka się ze sferą publiczną. 
Areopag był kiedyś symbolem szacunku dla prywatności w sferze publicznej. 
Na współczesnym medialnym areopagu pojawiają się tendencje przekracza-
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nia granic w odsłanianiu sfery prywatnej w sferze publicznej. Prywatność 
odsłania się w sferze publicznej dobrowolnie lub w sposób naruszający jej 
etyczną osłonę. Konferencja Etyki Mediów miała na celu poszukiwanie 
i wskazanie mechanizmów ochrony prywatności w mediach publicznych, 
prywatnych i społecznych, oraz ochrony sfery dobra publicznego w mediach 
prywatnych. Relacja prywatności do sfery publicznej ma nie tylko wymiar 
poznawczy, ale i konsekwencje etyczne, bo zło wynika często z nieodpowie-
dzialnego przekraczania granic między sferą prywatną i publiczną. Warto za-
tem badać współczesne media i poszukiwać medialnych sposobów ochrony 
prywatności w kontekście dobra wspólnego oraz ochrony dobra wspólnego 
w kontekście interesów prywatnych.

10. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów Etyka me-
diów – etyczność w mediach (Media Ethics – Ethic in the Media), Kraków, 
18-19 maja 2016 r. Media to ludzie, a tam, gdzie jest człowiek, który myśli 
i działa, tam ujawnia się także aksjologiczny i etyczny wymiar jego działania. 
Środowiska medialno-dziennikarskie dysponują dziś ogromnym potencjałem 
oddziaływania na ludzi, który powinien służyć dobru człowieka i postępowi 
społecznemu. Potencjał mediów, źle wykorzystany, może niestety przynieść 
ogromne szkody moralne i społeczne. Głównym problemem współczesnej 
mediosfery nie jest brak odpowiednich kodeksów etyki dziennikarskiej i ety-
ki mediów w różnych obszarach komunikowania społecznego, ale raczej 
trudności w praktycznej realizacji zasad etyki oraz problem jakości etyki i jej 
realnego wpływu na działania człowieka. 

11. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów Zaufanie 
w mediach – zaufanie do mediów (Trust in the media), Kraków, 24-25 maja 
2017 r. Media funkcjonują współcześnie w różnego typu uwarunkowaniach 
społeczno-ekonomicznych, w których elementy komercji i fałszywie rozu-
mianej poprawności w coraz większym stopniu determinują ich charakter 
i jakość. Podstawowym uwarunkowaniem komunikacji medialnej jest jednak 
człowiek jako wolny i rozumny, osobowy podmiot. Media to ludzie, a tam, 
gdzie jest człowiek, który wybiera, myśli i działa, tam ujawnia się potrzeba 
relacji interpersonalnych opartych na wzajemnym zaufaniu. Brak zaufania 
w relacjach społecznych i relacjach medialnych uniemożliwia życie godne 
człowieka. Zaufanie jest zasadniczo darem osobowym, dlatego też w prze-
strzeni komunikowania medialnego nie można pominąć perspektywy osobo-
wych relacji opartych na zaufaniu, czego wyrazem jest uznawanie dzienni-
karstwa jako zawodu zaufania publicznego. Zaufanie w mediach i zaufanie 
do mediów stanowią także wyznacznik jakości relacji społecznych i jakości 
mediów. Dlatego troszcząc się o poprawę i doskonalenie tej jakości, trzeba 
podnosić poziom społecznego zaufania w mediach i poprzez media. 
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12. XII Konferencja Naukowa Etyki Mediów Prawdziwe media – uczciwość 
i prawda w mediach (Truthful media – honesty and truth in the media), Kraków, 
24-25 maja 2018 r. Prawda jest podstawową wartością, wokół której koncentruje 
się zarówno funkcjonowanie mediów i komunikacja społeczna, jak również misja 
dziennikarska. Ta powinność dziennikarska realizowana jest przede wszystkim po-
przez informacje i opinie. Wyrazem i narzędziem kompetencji informacyjnych jest 
rzetelne i oparte na prawdzie przekazywanie informacji. Powinność dziennikar-
ska realizuje się także poprzez medialne opinie, które powinny być uczciwe, czyli 
nie powinny zaprzeczać lub fałszować rzeczywistych faktów i danych. Prawda 
i uczciwość są tymi wartościami, które stanowią wyznacznik i probierz prawdzi-
wych mediów. Współczesne media nie tylko odzwierciedlają rzeczywistość, ale ją 
także kreują poprzez informacje, opinie i komentarze. We współczesnej przestrzeni 
medialnej obserwujemy z niepokojem negatywne zjawiska nazywane terminami: 
post-prawdy, fake newsów, hejtu itd. Pojęcie post-prawdy pretenduje do kategorii 
nowej wartości prawdy, co niestety nie mieści się w ramach racjonalności i logiki 
ludzkiego poznania. Bezkarne fałszowanie rzeczywistości i manipulacyjna stron-
niczość opinii nie tylko naruszają standardy prawdy, ale podważają fundamenty 
ludzkiej uczciwości. Ta negatywna tendencja musi być zatrzymana przez etykę 
mediów. Podstawowym problemem etycznym jest to, czy wszyscy współtwo-
rzący media i uczestniczący w komunikowaniu społecznym działają w prawdzie 
i działają uczciwie: prawdziwie na poziomie informacji, uczciwie na poziomie su-
biektywnych opinii i komentarzy. Analizy badawcze koncentrowały się w czasie 
konferencji wokół następujących problemów związanych z uczciwością i prawdą 
w mediach: dziennikarska powinność prawdy; prawdziwy dziennikarz; prawda 
a rzetelność, obiektywizm i profesjonalizm dziennikarski; prawo do prawdy a sza-
cunek dla człowieka i jego godności; post-prawda: manipulowanie prawdą, fałsz 
i nieprawda w komunikowaniu społecznym; między wolnością słowa a prawem 
i powinnością prawdy; językowe aspekty prawdy; granice prawdy: aksjologicz-
ne, prawne, biznesowe itd.; ochrona prawdy: tajność, tajemnice, ochrona źródeł 
informacji; prawda między prywatnością a sferą publiczną; prawda i uczciwość 
w reklamie i komunikacji marketingowej; prawda i uczciwość w public relations 
i media relations; uczciwość jako kompetencja etyczna w komunikowaniu spo-
łecznym; subiektywność i stronniczość opinii i komentarzy; prawda i uczciwość 
w social media; etyczny sprzeciw wobec nieuczciwości i lekceważenia prawdy; 
klauzula sumienia jako podmiotowe prawo do ochrony prawdy i uczciwości; 
prawda i uczciwość w badaniach nad mediami.

Ten przegląd pokazuje, że już od 12 lat (2018) Konferencja Etyki Mediów 
w Krakowie, stanowi forum wymiany doświadczeń i naukowych poszuki-
wań, płaszczyznę dialogu teoretyków i praktyków mediów, przestrzeń wspól-
nej troski o etyczność mediów dla dobra każdego człowieka.
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Badawczo-naukowe owoce wszystkich Konferencji ukazują się w serii 
„Etyka Mediów” wydawanej przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji 
Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Sekcję 
„Aksjologia komunikowania” Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej 
oraz Wydawnictwo Biblos. Dotychczas ukazały się następujące pozycje:

1.  Prawda w mediach – między ideałem a iluzją?, pod red. Michała 
Drożdża, seria: Etyka mediów 1, Wydawnictwo Biblos: Tarnów 2010, 
318 stron.

2.  Wolność w mediach – między poprawnością a odpowiedzialnością, 
pod red. Michała Drożdża, seria: Etyka mediów 2, Wydawnictwo 
Biblos: Tarnów 2010, 287 stron.

3.  Dobro w mediach – z cienia do światła, pod red. Michała Drożdża 
i Andrzeja Baczyńskiego, seria: Etyka mediów 3, Wydawnictwo 
Biblos: Tarnów 2012, 411 stron.

4.  Odpowiedzialność w mediach – od przypadku do celu, pod red. 
Michała Drożdża i Andrzeja Baczyńskiego, seria: Etyka mediów 4, 
Wydawnictwo Biblos: Tarnów 2012, 412 stron.

5.  Wartości w mediach – z dolin na szczyty, pod red. Michała Drożdża 
i Andrzeja Baczyńskiego, seria: Etyka mediów 5, Wydawnictwo 
Biblos: Tarnów 2012, 375 stron.

6.  Wartość mediów – od wyzwań do szans, seria: Etyka mediów 6, pod 
red. Michała Drożdża, Wydawnictwo Biblos: Tarnów 2012, 421 stron.

7.  Piotr Guzdek, O możliwości powstania polskiej szkoły medioznaw-
stwa personalistycznego. Przyczynek do dyskusji, seria: Etyka me-
diów 7, Wydawnictwo Biblos: Tarnów 2014, 210 stron.

8.  Mądrość mediów – meandry wiedzy i głupoty, pod red. Michała 
Drożdża, seria: Etyka Mediów 8, Wydawnictwo Biblos: Tarnów 
2014, 337 stron.

9. Mądrość w mediach – od bezmyślności do przemądrzałości, pod red. 
Michała Drożdża, seria: Etyka Mediów 9, Wydawnictwo Biblos: 
Tarnów 2014, 327 stron. 

10. Dialog w mediach – od fikcji do show, pod red. Michała Drożdża, se-
ria: Etyka Mediów 10, Wydawnictwo Biblos: Tarnów 2015, 357 stron.

11. Media w dialogu – mury czy mosty, pod red. Michała Drożdża, seria: 
Etyka Mediów 11, Wydawnictwo Biblos: Tarnów 2015, 410 stron.

12. Prywatność w mediach – towar czy wartość, pod red. Michała Drożdża, 
seria: Etyka Mediów 12, Wydawnictwo Biblos: Tarnów 2016, 311 stron.

13. Prywatność w sieci – dobro osobiste czy społeczne, pod red. Michała 
Drożdża, seria: Etyka Mediów 13, Wydawnictwo Biblos: Tarnów 2016, 
310 stron.
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14. Etyka mediów – utopia czy powinność, pod red. Katarzyny Drąg 
i Michała Drożdża, seria: Etyka Mediów 14, Wydawnictwo Biblos: 
Tarnów 2018, 315 stron.

15. Etyczność w mediach – między pogardą a szacunkiem, pod red. 
Klaudii Cymanow-Sosin i Michała Drożdża, seria: Etyka Mediów 15, 
Wydawnictwo Biblos: Tarnów 2017, 349 stron.

16. Zaufanie w mediach – między brakiem a naiwnością, pod red. Michała 
Drożdża, seria: Etyka Mediów 16, Wydawnictwo Biblos: Tarnów 2019, 
388 stron.

* * *

Moje analizy miały na celu pokazać, iż współczesna mediosfera jest także 
przestrzenią dyskursu o wartościach. Starałem się uzasadnić słuszność tezy, 
iż u podstaw zarówno praktycznego funkcjonowania mediów, jak i teoretycz-
nych analiz oraz empirycznych badań mediów nie może zabraknąć odniesień 
do fundamentalnych wartości: godności osoby ludzkiej, szacunku dla drugie-
go człowieka, szacunku dla dialogu, wolności człowieka, tolerancji, poszano-
wania jego osobowych odniesień do wartości duchowych. Wartości te służą 
bowiem budowaniu integralnego logosu i ethosu medialnego, w którym każ-
dy człowiek może odnaleźć przestrzeń duchowego rozwoju oraz fundament 
poszanowania godności drugiego człowieka i szacunku dla własnej godności. 
Wartość człowieka jest platformą integrującą różne perspektywy wartościo-
wania etycznego. „Osoba jest takim dobrem, z którym nie godzi się używa-
nie”559. Szacunek dla tego dobra stanowi nie tylko kryterium wartościowania 
wszelkich działań medialnych w kontekście wartości, ale także wyznacznik 
badawczego zaangażowania w poznawanie wielorakiego aksjologicznego 
i etycznego aspektu funkcjonowania mediów, prowadzonego w ramach inter-
dyscyplinarnej płaszczyzny nauk o mediach.

559 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986, s. 42.
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1. Aktualność przesłania Jana Pawła II  
o cywilizacji miłości

Cywilizacja na fundamencie miłości

Jan Paweł II bardzo często zaczynał swe przemówienia i spotkania z ludź-
mi od zwrotu: „bracia i siostry”. I nie był to w jego ustach zwrot wyłącznie 
„grzecznościowy” czy „pusty tradycyjny slogan”. W jego ustach te słowa 
były swoistym credo antropologicznym, odwołującym się do uniwersalne-
go braterstwa wszystkich ludzi i miłości każdego człowieka. Fundamentem 
jedności i najgłębszych więzów międzyludzkich jest miłość Boga i ludzi560. 
Jan, Apostoł miłości, z naciskiem podkreśla, że aby poznać tajemnicę nie-
skończonego Boga, trzeba kochać: „Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest 
miłością” (1 J 4,8). Dlatego rację ma Lew Tołstoj, który mówi: „Wszystko, 
wszystko, co rozumiem, rozumiem dlatego, że kocham”561. W nauczaniu Jana 
Pawła II możemy znaleźć szeroką dziedzinę, która może być nazwana „al-
locentryzmem miłości” będącym podstawą nowej wizji cywilizacji, którą 
możemy określić jako cywilizacja miłości. Miłość Boża pulsująca w sercu 
człowieka rozlewa się szeroko, obejmuje najbliższych, całą wspólnotę ludzi, 
przelewa się na wszystkich uczestników gatunku homo rationalis. Nosi dziś 
modne miano allocentryzmu, altruizmu, zachowania prospołecznego, proeg-
zystencji, pozytywnego ustosunkowania interpersonalnego, miłości brater-
skiej, a wszystkie te terminy są po prostu synonimami miłości bliźniego. Ten 
antropologiczny wymiar miłości w niektórych współczesnych kierunkach 
teologicznych, np. w latynoamerykańskiej teologii wyzwolenia, z którą zmie-
rzył się pozytywnie Jan Paweł II, jest czasem podkreślany z przesadą i gra-
wituje w kierunku absolutnego antropocentryzmu. W rzeczywistości nie ist-
nieje żadne napięcie między miłością braterską i miłością Boga. W encyklice 
Evangelium vitae Jan Paweł II tak reasumuje myśl o konieczności heroicznej 
miłości człowieka: „Przez swoje słowa i czyny Jezus jeszcze wyraźniej uka-
zuje pozytywne wymogi przykazania dotyczącego nienaruszalności życia. 
[…] Dzięki Jezusowi te pozytywne wymogi zyskują nową żywotność i roz-
mach, ukazując cały swój zasięg i głębię: obejmują nie tylko troskę o życie 

560 Zob. S. Olejnik, Wiara, nadzieja i miłość to kształtowaniu życia chrześcijańskie-
go, „Ateneum Kapłańskie” 1975, nr 67, s. 64-70.

561 L. Tołstoj, Wojna i pokój, t. 4, Warszawa 1950, s. 79.
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brata (krewnego, członka tego samego narodu czy cudzoziemca mieszkają-
cego w kraju Izraela), ale także odpowiedzialność za obcych, a nawet miłość 
nieprzyjaciół”562.

Papieski program budowy cywilizacji miłości streszczony jest w sło-
wach encyklik Redemptor hominis i Dives in misericordia: ludzkość winna 
usilnie zabiegać o poczwórny prymat w ukierunkowaniu ludzkiego ducha, 
a mianowicie o prymat osoby przed rzeczą, etyki przed techniką, usiłowania 
o „bardziej być” przed „więcej mieć” i miłosierdzia przed sprawiedliwością. 
Można by opisać ten program także jako rewindykację praw człowieka oraz 
budowanie sprawiedliwego i braterskiego świata. Ostatni termin wskazuje 
na ten kierunek działania, który pragnie przeciwstawić cywilizację miłości 
programowej cywilizacji śmierci. „Autentyczny dialog między kulturami nie 
tylko kształtuje postawę wzajemnego szacunku, ale niewątpliwie pogłębia 
też wrażliwość na wartość życia. Życie ludzkie nie może być traktowane jak 
przedmiot, którym wolno swobodnie dysponować, ale jako rzeczywistość 
najbardziej święta i nietykalna, jaka istnieje na tym świecie. Pokój nie jest 
możliwy, jeżeli nie chroni się tego fundamentalnego dobra. Nie można doma-
gać się pokoju i jednocześnie gardzić życiem”563. Elementarny szacunek dla 
życia stanowi zatem najbardziej podstawowy warunek budowania cywilizacji 
miłości.

W Lineamenta dla XIII zwyczajnego Synodu Biskupów z roku 2011564 
znajdujemy między innymi takie słowa: „Celem całego procesu przekazu 
wiary jest budowanie Kościoła jako wspólnoty świadków Ewangelii. Pisze 
Papież Paweł VI: «Jako wspólnota wierzących, jako wspólnota nadziei wy-
rażanej życiem i dzielonej z innymi oraz wspólnota braterskiej miłości, musi 
ciągle słuchać tego, w co wierzy, i motywów swej nadziei, i nowego przyka-
zania miłości. Jako Lud Boży, który żyje wśród świata i często jest kuszony 
przez jego bożki, ustawicznie musi przyjmować wieść o wielkich sprawach 
Bożych, dzięki którym nawrócił się do Pana, żeby znowu być przezeń wzy-
wanym i zgromadzonym w jedno. Mówiąc krócej, Kościół zawsze winien 
być ewangelizowany, żeby mógł zachować swą świeżość, żarliwość i moc 
w głoszeniu Ewangelii»”565. Taki jest fundament tego, co określamy mianem 
cywilizacji miłości.

562 EV 41.
563 Jan Paweł II, Dialog kultur. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2001 

roku, Watykan 2000, nr 19.
564 Synod Biskupów – XIII zwyczajne zgromadzenie biskupów, Nowa ewangeliza-

cja dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Lineamenta, Watykan 2011. Tekst Lineamenta 
został zamieszczony na watykańskiej stronie internetowej: http/www/vatican.va.

565 Lineamenta, nr 17.
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Cywilizacja zawsze wiąże się z określoną wspólnotą ludzką i z jej kul-
turą566. Józef Krasiński pisze, że „cywilizacja europejska, która ma dziś cha-
rakter pankontynentalny, sięga swymi korzeniami kultury antycznej Greków 
i Rzymian, ale wzrosła i ukształtowała się przede wszystkim na drożdżach 
Ewangelii i na glebie Kościoła. Chrześcijaństwo wniosło do kultury europej-
skiej zasady miłości, wolności i sprawiedliwości”567. Autor ten nieco dalej 
wyjaśnia: „System etyczny Kościoła był wielką siłą kształtującą naszą cy-
wilizację – stwierdza J.J. Lipski, a Bolesław Prus Biblię przyrównywał do 
starego domu, w którym w ciągu wieków schronienie znajdowała cywilizacja 
europejska. Ta koneksja chrześcijaństwa z cywilizacją, która dziś wyruszyła 
na podbój kosmosu, eksponowana jest w dziełach wielu uczonych, takich jak:  
A. Toynbee, Ch. Dawson, R. Hooykaas, E. Benz, D. Bell. Równocześnie na-
sza cywilizacja atlantycka na skutek daleko posuniętej desakralizacji prze-
żywa głęboki kryzys. Stąd rodzi się postulat «powrotu do źródeł». Ponowne 
oparcie się o system chrześcijańskich wartości jest szansą dla zagrożonego 
świata”568. Ta propozycja zainicjowana przez Pawła VI, a rozwijana z pre-
dylekcją przez Jana Pawła II, nosi nazwę „cywilizacji miłości”. Jest „nową 
cywilizacją” – jedynie sensowną alternatywą w stosunku do materialistycznej 
cywilizacji konsumpcji i złowrogich znaków czasu.

Przeciwko „złowrogim znakom czasu”, przeciwko „cywilizacji śmierci”, 
jak ją określa Jan Paweł II569, Kościół wypracowuje koncepcję nowej cywi-
lizacji powszechnej, która w oparciu o Ewangelię, zachowując wszelkie po-
zytywne wartości wypracowane przez ludzkość, mogłaby zabezpieczyć dal-
sze istnienie rodzaju ludzkiego i jego rozwój. Dla ludzkości istnieje jedna 
droga – i już dostrzegamy jej oznaki – droga, która prowadzi do cywilizacji 
uczestnictwa, solidarności i miłości, do cywilizacji jedynie godnej człowieka. 
Ta chrześcijańska cywilizacja miłości, oparta na Ewangelii, jest jedynie sen-
sowną odpowiedzią na wszystkie egzystencjalne zagrożenia człowieka i ludz-

566 Cywilizacja jest zasadą interpretującą poszczególne elementy różnych kultur. 
U podstaw wszystkich wielkich cywilizacji leży inspiracja religijna. Religia to po prostu 
kolebka cywilizacji. A. Toynbee w swoim wielkim dziele A Study of History wyróżnia 
aż dziewiętnaście wielkich cywilizacji, obejmujących zarówno kulturę materialną, jak 
i duchową, które wyrosły na podłożu religijnego doświadczenia transcendującego świat 
empiryczny. A. Toynbee, A Study of History, t. 1-12, London 1933-1961.

567 J. Krasiński, Przez wiarę, nadzieję i miłość ku cywilizacji miłości, Sandomierz 
1987, s. 531.

568 Tamże, s. 531. Por. także J. Tomkowski, Pozytywista w poszukiwaniu religii, 
„Znak” 1984, nr 36, s. 454; A.L. Szafrański, Szanse cywilizacji miłości we współczesnym 
świecie, „Chrześcijanin w Świecie” 1983, nr 12, s. 1-18.

569 EV 27; DV 67.
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kości, wywodzące się z materialistycznego podłoża współczesnej kultury570. 
Niniejszy artykuł jest próbą analitycznej prezentacji wybranych elementów 
tego ewangelicznego fundamentu, który Jan Paweł II czyni podstawą działań 
odnowy „oblicza ziemi” w kierunku cywilizacji miłości.

Odkupienie fundamentem nowej cywilizacji

Jan Paweł II jest świadom tego, że nowa cywilizacja miłości jest za-
korzeniona chrystocentrycznie571. Nie byłoby tej cywilizacji bez Wcielenia 
Chrystusa i Jego Misterium Paschalnego. Nowa era cywilizacji zaczyna się 
wraz z historią Jezusa Chrystusa – jedynego Zbawiciela świata i człowieka. 
Trzeba powiedzieć więc, że cywilizacja miłości jest cywilizacją trwającego 
Odkupienia. Aby objawić się ludziom, Chrystus posłużył się trzema posta-
ciami słowa: ucieleśnionym, pisanym i przepowiadanym. To wszystko składa 
się na „wydarzenie Jezusa”, które kreuje nieustannie nową erę572. Dlatego Jan 
Paweł II już w Redemptor hominis pisze, że „człowieka nie można zrozumieć 
bez Chrystusa”573.

Cywilizacji miłości nie jest w stanie „stworzyć” żadna ideologia. Ją two-
rzy jedynie chrześcijaństwo w perspektywie Odkupienia. A. Nossol pisze: 
„Wszakże odwieczne Słowo Boże ucieleśniło się w wydarzeniu Wcielenia, 
gdyż sam Bóg zstąpił na ziemię. Dlatego też chrześcijaństwo radykalnie po-
jęte tj. ściśle teologicznie potraktowane wcale nie jest jedną z religii. To zu-
pełnie nowa postawa ludzkiej egzystencji w wierze, której nie sposób opisać 
religiologicznie. Podczas gdy w każdej religii wybija się na pierwszy plan 
pewien element prometejski, zgodnie z którym sam człowiek mocą wpojonej 

570 Jan Paweł II, Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj, [w:] Pokój 
Tobie, Polsko! Ojczyzno moja! Jan Paweł II znów na polskiej ziemi, Watykan 1983,  
s. 56. J. Krasiński wyróżnia cztery typy zniszczeń spowodowanych przez współczesną 
cywilizację: zniszczenia ekologiczne, szkody biologiczne, psychologiczne i moralne. Por.  
J. Krasiński, Przez wiarę, nadzieję i miłość ku cywilizacji miłości, dz. cyt. s. 539. Zob. na 
temat różnych negatywnych symptomów współczesnej cywilizacji: Kolekcja Communio 
pt. Dramatyczne pytania naszego wieku, Kolekcja Communio 2006, nr 17; J. Krucina, 
Cywilizacja techniczna a integralny rozwój człowieka, „Chrześcijanin w Świecie” 
1976, nr 10, s. 11-20; J. Ladriere, Nauka, świat i wiara, Warszawa 1978, s. 167n;  
S. Olejnik, Kryzys moralny cywilizacji, „Chrześcijanin w Świecie” 1980, nr 6, s. 25-34; 
M. Piotrowska, Przeciwko cywilizacji śmierci, „Chrześcijanin w Świecie” 1983, nr 12,  
s. 104-115; A. Drożdż, Ludzkie niepokoje i ateizm. Studium etyczne, Kielce 2011.

571 Szerzej zob. J. Czarny, Jana Pawła II wizja cywilizacji miłości. Studium filozo-
ficzne, Wrocław 1994, s. 12n.

572 A. Nossol, Karol Barth jako obrońca boskości ludzkiego Boga, [w:] tenże, 
Teologia bliższa życiu, Opole 1984, s. 250-251.

573 RH 8.
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mu dynamiki ducha usiłuje przekroczyć barierę bóstwa, tzn. drogę dostania 
się «na Olimp», traktując przy tym ziemię jako odskocznię, to w chrześcijań-
stwie sam Bóg zstępuje do człowieka, ucieleśniając się w Tajemnicy Jezusa 
Chrystusa. I ten ruch odgórny ma znaczenie podstawowe. Człowiek religii 
zaciera tylko przepaść-diastazę, bezwzględny dystans między sobą a Bogiem; 
on Boga antropologizuje. Dlatego też religia jest ostatecznie surogatem, two-
rem ludzkim, a w pewnym znaczeniu nawet «bezbożnictwem». Jej zaś abso-
lutnym przeciwieństwem jest chrześcijańska wiara”574.

Mając na uwadze żywy kontekst chrześcijańskiej wiary encyklika 
Evangelium vitae mówi, że „w tym wielkim wysiłku tworzenia nowej kultu-
ry życia wspiera nas i ożywia ufne przekonanie, że Ewangelia życia, tak jak 
Królestwo Boże, wzrasta i wydaje owoc obfity (por. Mk 4,26-29). Istnieją oczy-
wiście ogromne dysproporcje między licznymi i potężnymi środkami, w jakie 
są wyposażone siły działające na rzecz «kultury śmierci», a tymi, którymi dys-
ponują obrońcy «kultury życia i miłości». My jednak wiemy, że możemy ufać 
w pomoc Boga, dla którego nie ma nic niemożliwego (por. Mt 19,26)”575.

U podstaw cywilizacji miłości jest trwające przez wieki dzieło zbawienia. 
Jest to historia zbawienia, o której tak często mówi Jan Paweł II. „Kościół bo-
wiem – to warto zauważyć już tutaj – wierzy w człowieka: nie tylko w świetle 
doświadczenia historycznego, nie tylko przy pomocy wielorakich metod po-
znania naukowego myśli o człowieku i odnosi się do niego – ale myśli o nim 
przede wszystkim w świetle objawionego Słowa Boga Żywego, a odnosząc 
się do człowieka, stara się być wyrazicielem tych odwiecznych zamierzeń 
i tych transcendentnych przeznaczeń, jakie z człowiekiem związał ten Żywy 
Bóg: Stwórca i Odkupiciel”576.

Św. Paweł mówi o naszej proegzystencji w skrótowej formie – esse in 
Christo (powtórzonej aż 143 razy). W słowach tych św. Paweł nie tylko za-
warł całą treść swego dzieła ewangelizacyjnego, ale dał równocześnie wyraz 
samemu niejako rdzeniowi nowej egzystencji człowieka żyjącego z wiary 
w Jezusa Chrystusa. Otóż powołanie człowieka do nowego życia, do inne-
go sposobu istnienia, dokonało się przez całokształt tajemnicy paschalnej. 
W dzieje ludzkie wkroczył Syn Boży, Jezus Chrystus, Bóg Wcielony, od 
którego zaczęła się nowa egzystencja. Odtąd „tajemnica człowieka wyja-
śnia się naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego”577. Rozpoczęte 
z Chrystusem chrześcijaństwo jest równoznaczne z nową epoką życia, z rze-
czywiście „naszą erą” ludzkich dziejów. Jest to era cywilizacji miłości.

574 A. Nossol, Karol Barth jako obrońca boskości ludzkiego Boga, dz. cyt., s. 251.
575 EV 100.
576 LE 4.
577 KDK 22; RH 14.
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Warto zapytać teraz o to, w jaki sposób kształtuje się w nas to właśnie 
nowe, otrzymane od Chrystusa, życie, jak się ono rozwija, by człowiek wedle 
zamysłu Bożego doznał autentycznej przemiany i doszedł do pełni doskona-
łości będącej świętością, do której są powołani wszyscy ludzie578. Zamiast 
wyszczególniać tu istotne elementy ontyczne i sprawnościowe chrześcijań-
skiego życia wewnętrznego, nie można nie podkreślić nieodzowności faktu 
naśladowania Chrystusa jako conditio sine qua non chrześcijańskiej wiary, 
która działa z miłości (Ga 5,6) i jako „wiara kochająca ziemię”579 stanowi 
jednocześnie o naszym esse in Christo. Żyjący Chrystus wzywa wszystkich 
ludzi, przede wszystkim zaś nas chrześcijan, jego wyznawców, do osobistego 
pójścia jego śladami. Ma to być jednak nie kopiowanie czy literalnie poję-
ta imitacja, lecz osobiste i zindywidualizowane naśladowanie Chrystusa na 
zasadzie korelacji, odpowiedniości. To „ja” mam Chrystusowi całkowicie 
„zawierzyć” i kierując się drogowskazami jego działania, iść moją osobistą 
drogą. Jest to ogromna możliwość, której nie należy traktować jako przymus, 
ale jako nieoczekiwaną szansę i prawdziwy dar, jako autentyczną łaskę. Jest 
to łaska, która nie stawia warunków wstępnych, która nie wymaga niczego in-
nego jak tylko tego, by ją w wierze i ufności przyjąć i według niej orientować 
swoje życie, co w konsekwencji oznaczać będzie nowy styl życia i działa-
nia580. Jest to styl budowania cywilizacji miłości – albo jej destrukcji, tertium 
non datur.

Przez prawdę do cywilizacji miłości

Mówiąc o znaczeniu i oryginalności nauki Jana Pawła II o cywilizacji 
miłości nie można pominąć faktu, że jest to „cywilizacja prawdy”. O Janie 
Pawle II nie sposób inaczej myśleć jak właśnie w kontekście prawdy i miłości. 
Jest on bowiem nie tylko nieprzejednanym głosicielem prawdy, ale zawsze usi-
łował być tym, który ją czyni w miłości. Jakżeż często lubił cytować w swoim 
nauczaniu zdanie z listu do Efezjan: „byśmy czyniąc prawdę w miłości wzra-
stali we wszystko w tym, który jest głową, tj. w Chrystusie” (Ef, 4,15). Boże 
źródło prawdy, jej rozliczne ludzkie konteksty, chrześcijańska konkretyzacja, 
związana z nią radość oraz jej wypełnienie w miłości – to również jakby na-
jogólniejsze ramy pracowitego życia Błogosławionego Papieża. W encyklice 
Veritatis splendor Jan Paweł II tak mówi: „Powołani do zbawienia poprzez wia-

578 KDK 22.
579 K. Rahner, Glaube, der die Erde liebt, Freiburg 1966, s. 3.
580 A. Nossol, Chrystocentryzm życia wewnętrznego, [w:] tenże, Teologia bliższa 

życiu, dz. cyt., s. 280-291. Por. także: P. Carlotti, Nauka społeczna Kościoła i ewangeli-
zacja, „Społeczeństwo” 1995, nr 2, s. 378-380.
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rę w Jezusa Chrystusa, «światłość prawdziwą, która oświeca każdego człowie-
ka» (J 1,9), ludzie stają się «światłością w Panu» i «dziećmi światłości» (por. 
Ef 5,8) i uświęcają się przez «posłuszeństwo prawdzie» (por. 1 P 1,22). To po-
słuszeństwo nie zawsze jest łatwe. W następstwie tajemniczego grzechu pierwo-
rodnego, popełnionego za podpuszczeniem szatana, który jest «kłamcą i ojcem 
kłamstwa» (J 8,44), człowiek ustawicznie doznaje pokusy, by odwrócić wzrok 
od Boga żywego i prawdziwego i skierować go ku bożkom (por. 1 Tes 1,9), prze-
mieniając «prawdę Bożą w kłamstwo» (por. Rz 1,25); przytępia to również jego 
zdolność poznawania prawdy i osłabia wolę poddania się jej. W konsekwen-
cji człowiek, ulegając relatywizmowi i sceptycyzmowi (por. J 18,38), zaczyna 
szukać złudnej wolności poza samą prawdą. Ciemności błędu i grzechu nigdy 
jednak nie zdołają do końca zgasić w człowieku światła Boga Stwórcy. W głębi 
serca stale tęskni on za absolutną prawdą i pragnie w pełni ją poznać, czego wy-
mownym dowodem są niestrudzone poszukiwania, jakie człowiek prowadzi na 
każdym polu i w każdej dziedzinie. Jeszcze dobitniej tego dowodzi jego poszu-
kiwanie sensu życia”581. I nieco dalej: „Światłość Bożego oblicza jaśnieje pełnią 
swego piękna w obliczu Jezusa Chrystusa, w tym «obrazie Boga niewidzial-
nego» (por. Kol 1,15) i «odblasku Jego chwały» (por. Hbr 1,3), «pełnym łaski 
i prawdy» (por. J 1,14): On jest «drogą i prawdą i życiem» (J 14,6). Dlatego 
ostatecznej odpowiedzi na każde pytanie człowieka, zwłaszcza na jego pytania 
religijne i moralne, udziela jedynie Jezus Chrystus. Więcej, sam Jezus Chrystus 
jest odpowiedzią, jak przypomina Sobór Watykański II: «tajemnica człowieka 
wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego». Albowiem 
Adam, pierwszy człowiek, był figurą przyszłego, mianowicie Chrystusa Pana. 
Chrystus, nowy Adam, już w samym objawieniu tajemnicy Ojca i Jego miłości 
objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i okazuje mu najwyższe jego 
powołanie”582.

Prawda ma swe ostateczne źródło w Bogu, dlatego nigdy nie może być 
Mu przeciwstawiana. Takiej ontologicznej i teologicznej zarazem wizji praw-
dy zawsze nas uczył Jan Paweł II, ale nie tylko uczył, lecz sam nią żył na co 
dzień. Dlatego w podejściu do prawdy nie dopuszczał żadnego kompromisu. 
Dla tej Prawdy był wielorako męczennikiem naszych czasów. Nie znosił tzw. 
półprawd, ponieważ one z góry jakby wykluczały jego teologię prawdy, jej 
nadprzyrodzone upodmiotowienie i teologiczną genezę. Jako filozof i teolog 
patrzył na wszystko z punktu widzenia ludzkich i Bożych racji, sub aspectu 
aeternitatis. Dlatego nadal nas uczy odróżniać prawdę od fałszu i dobro od 
zła. Mówi nam, że cywilizację miłości buduje się poprzez ordo cognoscendi 

581 VS 1-2.
582 VS 2.
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veritatis, ponieważ chodzi o ordo essendi583. W takim porządku, w ludzkim 
kontekście prawdy, nie powinniśmy abstrahować od miłości. Ten egzysten-
cjalny związek od razu dochodzi tutaj do głosu. Wiemy, że w praktyce swe-
go błogosławionego życia Jan Paweł nakłania do tego, daje wciąż aktualny 
postulat, by nie podawać drugiemu człowiekowi „prawdy nagiej”, bo wtedy 
może ona nawet zabić. Prawda, choćby najboleśniejsza winna być podawana 
w miłości. Fakt ten dopiero w pełni jest zrozumiały w aspekcie chrześcijań-
skiej konkretyzacji prawdy. Bóg bowiem jako Wiekuista Prawda wypowiada 
się najpełniej w Słowie, w swoim odwiecznym Logosie. A oto właśnie „Słowo 
stało się ciałem i zamieszkało między nami” (J 1,14). I tu kulminuje się cała 
historia zbawienia w zbawczym paradoksie, który znalazł bodajże najkonkret-
niejszy opis w słowach naszej przepięknej kolędy: „Bóg się rodzi”. Dlatego 
Jan Paweł II przy każdej okazji lubił nawiązywać do jej treści. Tajemnica 
Jezusa Chrystusa – Drogi, Prawdy i Życia polega wszakże na „uczasowieniu” 
Wieczności, na historycznym ukonkretnieniu Nieskończoności, na „zamianie” 
dalekiego Boga, mieszkającego na wyżynach i w niedostępnej światłości, na 
Emmanuela, to jest „Boga z nami”, będącego bratem każdego człowieka. Tak 
oto Prawda przyjęła ludzkie kształty ucieleśnionego Boga584. Od tej chwili je-
steśmy w stanie życiowo pojąć, kiedy nie pozwolimy jej tkwić tylko w sferze 
teorii. Prawda dana człowiekowi w Ewangelii ma to do siebie, że chce być 
„czyniona” i to mianowicie „w miłości”, veritatem facere in caritate585.

583 W. Granat, Chrystus Bóg-Człowiek, Lublin 1958, s. 281-285.
584 A. Nossol komentuje te słowa tak: „Tu też zaczyna się cała egzystencjalna radość 

prawdy, bo odtąd już zawsze idziemy ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie, jak głosi tytuł 
dwutomowego posoborowego podręcznika dogmatyki ks. W. Granata. Jezus Chrystus 
jest jako Prawda naszą drogą do życia. Choć w jego tajemnicy ograniczyło się Bóstwo, to 
jednak równocześnie przebiła ona wszystkie grzechem powodowane ograniczenia czło-
wieka, ze śmiercią włącznie. Wszakże konanie Jezusa Chrystusa na krzyżu było w swej 
zbawczej wymowie śmiercią śmierci… Misterium paschalne! Wcielenie, życie ziem-
skie, cierpienie i śmierć Syna Człowieczego to tylko fazy tej tajemnicy, bo jej dalszymi 
etapami są zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i Zesłanie Ducha Świętego, którego 
mocą Bożą nunc aeternum wdziera się wszystkimi szparami w ludzką przeszłość, te-
raźniejszość i przyszłość. Co za potęga ewangelicznej radości: każdy, kto kroczy dro-
gą Wielkiego Piątku musi dojść do brzasku wielkanocnego poranka, do życia. Prawda 
Ewangelii, to rzeczywiście radosna Nowina, a nie orędzie groźby i nękania ludzkości”. 
A. Nossol, Znaczenie i oryginalność teologii Wincentego Granata, [w:] tenże, Teologia 
bliższa życiu, dz. cyt., s. 267.

585 Por. W. Chudy, Miejsce prawdy w systemie wartości. Postawa klasyczna a post-
awa liberalistyczna i ich konsekwencje aksjologiczne, „Chrześcijanin w Świecie” 1993, 
nr 2, s. 54-62; tenże, Między wolnością prawdziwą a zniewoleniem, „Chrześcijanin 
w Świecie” 1994, nr 2-3, s. 110-121.
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Mówiąc o tym w Veritatis splendor Jan Paweł II mówi o chrystocentrycz-
nej koncentracji prawdy w miłości. Pisze między innymi: „W «dziesięciu sło-
wach» Przymierza zawartego między Bogiem a Izraelem i w całym Prawie Bóg 
pozwala się poznawać i rozpoznawać jako Ten, który «jeden tylko jest Dobry»; 
jako Ten, który mimo grzechu człowieka pozostaje «wzorem» moralnego po-
stępowania, zgodnie z własnym wezwaniem: «Bądźcie świętymi, bo Ja jestem 
święty, Pan, Bóg wasz!» (Kpł 19,2); jako Ten, który pozostaje wierny swej mi-
łości do człowieka i obdarza go swoim Prawem (por. Wj 19,9-24; 20,18-21), 
aby przywrócić pierwotną harmonię ze Stwórcą i z całym stworzeniem, a bar-
dziej jeszcze, aby wprowadzić go w swoją miłość: «Będę chodził wśród was, 
będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem» (Kpł 26,12)”586. I nieco 
dalej: „Życie moralne jawi się jako właściwa odpowiedź na bezinteresowne 
działania, które miłość Boża wielokrotnie podejmuje wobec człowieka. Jest 
odpowiedzią miłości, zgodną z formułą najważniejszego przykazania zawartą 
w Księdze Powtórzonego Prawa: «Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – 
Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, 
z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w twym sercu te 
słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom» (Pwt 6,4-7). Tak więc 
życie moralne, włączone w darmowość Bożej miłości, ma odzwierciedlać Jego 
chwałę: «dla tego, kto kocha Boga, wystarczy, gdy podoba się Temu, którego 
miłuje»: nie można bowiem szukać innej nagrody, większej niż sama miłość, 
miłość zaś pochodzi od Boga, jako że Bóg sam jest miłością”587.

Życie chrześcijańskie jako pro-egzystencja i budowanie cywilizacji miłości

Z antropologicznego i moralnego punktu widzenia cywilizację miłości 
może budować tylko człowiek. Buduje ją najpierw „w sobie”, budując i roz-
wijając tożsamość człowieka miłości miłosiernej, a następnie „wokół siebie” 
poprzez nieustanne poszerzanie tego oddziaływania588. A. Nossol uważa, że 
trzeba w budowaniu cywilizacji miłości zaczynać od docenienia egzystencji 
chrześcijańskiej. Jest ona nieodłączna od niesionej mocą Bożego Ducha akcji 
odnowienia świata589. Cywilizacja miłości jest możliwa dzięki działaniu Ducha 
Świętego w Kościele i w świecie. „Duch nie jest zatem nikim innym jak samym 
Bogiem jako ten, który jest człowiekowi i światu bliski, jako obejmujący, ale 

586 VS 10.
587 VS 10. Por. Jan Paweł II, Veriatis splendor. Tekst i komentarze, Lublin 1995.
588 Por. R. Coste, Miłość, która zmienia świat. Teologia miłości, tł. M. Stokowska, 

Rzym – Lublin 1992, s. 12n.
589 A. Nossol, Duch Święty a odnowienie świata, [w:] tenże, Teologia bliższa życiu, 

dz. cyt., s. 309-310. Por. także: W. Kasper, Jesus Christus, Mainz 1974, s. 305n.



284

Rozdział V. Dialogi Jana Pawła II z człowiekiem

nie obejmowalny, jako obdarowujący, ale nie dysponowalny, jako obdarzający 
życiem, ale również jako sądząca potęga i siła. Nie ma więc niczego innego 
między Bogiem i człowiekiem, jak tylko osobista bliskość Boga. W szczegól-
ności należy Ducha pojmować z punktu widzenia rozstrzygającego momentu, 
wielkiego przełomu czasu – śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Ponieważ zo-
stało tu objawione, że Bóg sam działał w Jezusie, może więc być Duch Boży 
rozumiany równocześnie jako Duch wywyższonego Boga Jezusa, jako Duch 
Jezusa Chrystusa, jako Duch Syna. Bóg oraz wywyższony Jezus – jakkolwiek 
wyraźnie odróżnieni jako «osoby» – są jednak w aspekcie działania nieroz-
dzielni: Bóg dokonuje zbawienia przez Jezusa. Jako wywyższonemu Panu 
przysługuje mu tak dalece Boża moc, siła i Duch, że nie tylko posiada on Ducha 
i nim dysponuje, ale także na mocy zmartwychwstania może być sam za Ducha 
uważany; on stał się składającym życie Duchem”590.

Trzeba powiedzieć, że nasze codzienne bycie chrześcijaninem, czyli eg-
zystencjalny charakter naszej wiary chrześcijańskiej winien się przeto ob-
jawiać przede wszystkim w niesionym mocą Bożego Ducha naśladowaniu 
Jezusa Chrystusa, jego radykalnym zwróceniu się ku innym, w jego istnieniu 
i życiu dla innych. Tę to właśnie postawę radykalnej orientacji „na innych” 
współczesna teologia określa mianem pro-egzystencji591. Decydującym mode-
lem naszego życia musi się więc stać realnie proegzystencja samego Chrystusa 
Pana. Szczere naśladowanie tej postawy naszego Pana posiada równocześnie 
też wyraźnie kairologiczny charakter i dlatego musi być dziełem Tego, „przez 
którego miłość Boża rozlana jest w naszych sercach” (Rz 5,5). Nie należy się 
przeto dziwić, iż jest on naprawdę w stanie ugruntować, zbudować i pogłębić 
w naszym, coraz bardziej zżeranym destruktywną chorobą złości i nienawiści, 
świecie „cywilizację miłości”592. W tym fenomenie należy dzisiaj widzieć dla 
naszego świata ratunek i ocalenie. Dlatego też domagał jej się w swych zamie-
rzeniach tak usilnie, będący niewątpliwie dziełem Ducha Świętego, II Sobór 
Watykański. O nią wołał również całą nowością swej postawy „Sługi sług 
Bożych” – Jan Paweł II. Ten głos szczególnie mocno wybija się w jego encykli-
ce Dives in misericordia. W tym dokumencie tak pojęta cywilizacja budowana 
jest na tym, co nazywamy „magna charta” przesłania ewangelicznego.

Jan Paweł II już na początku pontyfikatu wołał w Bonn: „Pomóżcie mi 
zbudować uniwersalną cywilizację miłości”, podkreślając, że „nadszedł czas, 
byśmy zaczęli myśleć o przyszłości Europy nie z pozycji siły i przemocy, nie ze 
stanowiska przewagi gospodarczej oraz własnej korzyści, lecz właśnie z punktu 

590 A. Nossol, Duch Święty a odnowienie świata, dz. cyt., s. 310.
591 Tamże, s. 311.
592 A. Nossol, Der Geist als Gegenwart Jesu Christi, [w:] Gegenwart des Geistes. 

Aspekte der Pneumatologie, Hrsg. W. Kasper, Freiburg 1979, s. 132-154.
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widzenia cywilizacji miłości, która umożliwia – każdemu narodowi pozostać 
sobą, a wszystkim narodom zarazem wziętym uwolnić się od groźby nowej 
wojny i wzajemnego wyniszczenia się”593. Podstawą tego jest to, co Ojciec 
Święty mówi w Redemptor hominis o pro-egzyestencji: „Człowiek, który zgod-
nie z wewnętrzną otwartością swego ducha, a zarazem z tylu i tak różnymi 
potrzebami ciała, swej doczesnej egzystencji, te swoje osobowe dzieje pisze 
zawsze poprzez rozliczne więzi, kontakty, układy, kręgi społeczne, jakie łączą 
go z innymi ludźmi – i to począwszy już od pierwszej chwili zaistnienia na 
ziemi, od chwili poczęcia i narodzin. Człowiek w całej prawdzie swego ist-
nienia i bycia osobowego i zarazem wspólnotowego, i zarazem społecznego 
– w obrębie własnej rodziny, w obrębie tylu różnych społeczności, środowisk, 
w obrębie swojego narodu czy ludu (a może jeszcze tylko klanu lub szczepu), 
w obrębie całej ludzkości – ten człowiek jest pierwszą drogą, po której winien 
kroczyć Kościół w wypełnianiu swojego posłannictwa, jest pierwszą i podsta-
wową drogą Kościoła, drogą wyznaczoną przez samego Chrystusa, drogą, która 
nieodmiennie prowadzi przez Tajemnice Wcielenia i Odkupienia”594.

Ten sam motyw pojawia się w Evangelium vitae, kiedy Jan Paweł II 
mówi: „Wobec niezliczonych i poważnych niebezpieczeństw, jakie zagrażają 
życiu we współczesnym świecie, czujemy się jakby przygnieceni poczuciem 
bezsilności: wydaje się, że dobro nigdy nie znajdzie dość sił, aby pokonać zło! 
W obliczu takiej właśnie sytuacji Lud Boży, a w nim każdy wierzący, zostaje 
powołany, aby z pokorą i odwagą wyznać swą wiarę w Jezusa Chrystusa, 
«Słowo życia» (por. 1 J 1,1). Ewangelia życia nie jest jedynie refleksją, choć-
by oryginalną i głęboką, nad ludzkim życiem; nie jest też wyłącznie przykaza-
niem, które ma uwrażliwiać sumienia i wywołać głębokie przemiany społecz-
ne; tym bardziej też nie jest złudną obietnicą lepszej przyszłości. Ewangelia 
życia jest rzeczywistością konkretną i osobową, gdyż polega na głoszeniu 
osoby samego Jezusa”595. 

W Dives in misericordia Jan Paweł II widzi pro-egzystencję także w per-
spektywie budowania „lepszego świata”: „Ów ludzki świat może stawać się 
«bardziej ludzkim» tylko wówczas, gdy we wzajemne stosunki, które kształ-
tują jego moralne oblicze, wprowadzimy moment przebaczenia, tak istotny 

593 Jan Paweł II, Przemówienie w Bonn, [w:] Pierwsze pielgrzymki Jana Pawła II, 
Kraków 1980, (mps), s. 127.

594 RH 14. Por. A. Nossol, Elementy chrystologiczne encykliki „Redemptor homi-
nis”, [w:] Jan Paweł II, Redemptor hominis. Tekst i komentarze, Lublin 1979, s. 129-141.

A. Nossol, Z czym w jutro chrześcijańskiej Europy?, [w:] Świadectwo Kościoła 
Katolickiego w systemie totalitarnym Europy środkowowschodniej. Księga Kongresu 
Teologicznego Europy środkowowschodniej KUL 11-15 sierpnia 1991, red. J. Nagórny 
i in., Lublin 1994, s. 89-04.

595 EV 29.
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dla Ewangelii. Przebaczenie świadczy o tym, że w świecie jest obecna mi-
łość potężniejsza niż grzech. Przebaczenie też stanowi podstawowy warunek 
pojednania – nie tylko w stosunku Boga do człowieka, ale także w stosun-
kach wzajemnych pomiędzy ludźmi. Świat, z którego wyeliminujemy prze-
baczenie, może być tylko światem zimnej, bezwzględnej sprawiedliwości, 
w imię której każdy będzie dochodził swych praw w stosunku do drugiego, 
a drzemiące w człowieku egoizmy różnego gatunku mogą albo zamienić ży-
cie i współżycie ludzi w system ucisku słabszych przez silniejszych, albo też 
w arenę nieustannej walki jednych przeciw drugim”596.

Przeciw cywilizacji śmierci

W przemówieniu wygłoszonym 28 września 1964 r. przez Radio 
Watykańskie, kardynał Karol Wojtyła komentował Konstytucję duszpaster-
ską o Kościele Gaudium et spes. Mówił między innymi: „Świat współczesny 
przez pracę myśli i rąk człowieka, jako wypadkowa twórczości, umiłowań 
i szlachetnych dążeń – ale zarazem: grzechu, nienawiści, destrukcji – stał się 
inny: nowy w dobru, ale także i złu. Są w nim nowe wartości, ale także nowe 
kryzysy; jest to świat nowej bliskości między ludźmi i narodami, ale też za-
razem świat w nowy sposób groźny i niebezpieczny dla każdego człowieka 
i dla całych społeczeństw. Świat postępu i luksusu, w którym równocześnie 
większość ludzi cierpi głód. Świat konfliktów tak głębokich i tak angażują-
cych jednostki i społeczeństwa, jak może nigdy dotąd; równocześnie świat 
żarliwego wołania o pokój, bo wojna może oznaczać samounicestwienie.

Jest to przy tym świat ludzi; ludzi bardzo zróżnicowanych i coraz bar-
dziej świadomych swojej jakości, przy równocześnie narastającej wymowie 
cyfr, ludzi niespokojnych i przygnębionych, ludzi zwróconych ku doczesno-
ści, gdy ona odkrywa im nie tylko swoje wartości, ale i swoją znikomość”597.

596 DM 14.
597 K. Wojtyła, Kościół w świecie współczesnym, [w:] tenże, Aby Chrystus się nami 

posługiwał, Kraków 1979, s. 212. Do tego lęku, płynącego z uwarunkowań struktural-
nych otoczenia, dochodzi przerażenie rodzące się z doświadczenia tego, że wiele wy-
tworów człowieka wymyka się spod jego kontroli i staje się jego wrogiem. W sytuacji 
kryzysu wstrząsającego współczesnym światem Jan Paweł II uświadamiał ludziom nie-
bezpieczeństwa grożące samemu człowiekowi wskutek upadku podstawowych wartości 
etycznych, stanowiących niewątpliwie dobro moralności nie tylko chrześcijańskiej, ale 
po prostu ogólnoludzkiej. Biskup Rzymu przestrzegał przed dewaluacją słowa, odrzuca-
niem prawdy w stosunkach międzyludzkich, jak również wskazywał na niebezpieczeń-
stwo płynące z desakralizacji, która najczęściej prowadzi do dehumanizacji człowieka 
i społeczeństwa. Por. DM 10-11.
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Trzeba powiedzieć, że istnieje dziś wiele poważnych symptomów moral-
nej słabości człowieka. Wśród przykrych cech współczesnego świata, świata 
nieustannych napięć i walk między ludźmi, co jest codziennie potwierdza-
ne przekazami medialnymi, należy przede wszystkim wymienić niepokojące 
pojawianie się nowych i powiększanie dotychczasowych obszarów nędzy. 
W świecie dzisiejszym codziennie toczy się walka, giną ludzie, powiększa się 
wiele rejonów wielkiej biedy. Co więcej – zwłaszcza telewizja – codziennie 
ukazuje ludziom świat wielkiego dobrobytu zarezerwowanego dla ludzi żyją-
cych w środowiskach głębokiej konsumpcji. Okazuje się, że zarówno biedni, 
jak i bogaci, żyjący w dobrobycie, jak i w biedzie, nie są wolni od rozpaczy, 
frustracji i rozgoryczenia598.

Główną przyczyną słabości moralnej ludzi jest preferowanie rzeczy przed 
osobą, ekonomii przed moralnością. Wielu ludzi, i to od pokoleń w rodzinach, 
ma zaburzoną właściwą hierarchię wartości. W wielu rodzinach na pierwszym 
miejscu wysuwa się kategorię „mieć” przed „być”. Nastawienie tylko na kon-
sumpcję dóbr materialnych odbiera głębszy sens życiu ludzkiemu, zamykając 
je w jednowymiarowej płaszczyźnie sił materialnych. Dokonuje się to w cza-
sie, gdy miliony ludzi cierpią głód, a wielu umiera z braku podstawowych 
środków do życia. Istnieją całe „blokowiska” ludzi biednych, całe dzielnice, 
w których ludzie nie radzą sobie w warunkach liberalnej gospodarki. Dla wie-
lu młodych ludzi marzenia skupiają się przede wszystkim wokół doświadczeń 
„przyjemnościowych”. W świecie ich marzeń staje się nieograniczony dostęp 
do kawiarenek internetowych, posiadania i nieustanne korzystanie z telefo-
nów komórkowych oraz „imprezowy” styl życia.

Trzeba powiedzieć, że zarówno dziedzictwo post-komunistyczne, jak 
i nowe fale liberalne, jednoznacznie zmierzają do poderwania człowiekowi 
wiary w pozadoczesny sens jego egzystencji. Na gruncie teoretycznym, jak 
i w praktycznym myśleniu, kwestionuje się transcendentny wymiar osoby 
ludzkiej. W konsekwencji prowadzi to do lekceważenia człowieka i jego nie-
zbywalnych praw ludzkiej osoby599.

598 W. Czamara, Słabość moralna współczesnego człowieka a szansa jego moralnej 
odnowy w ujęciu papieża Jana Pawła II, [w:] Vivere in Christo. Księga Pamiątkowa ku 
czci Ks. Profesora Seweryna Rosika, red. J. Nagórny, A. Derdziuk, Lublin 1996, s. 346.

599 Głębokich przyczyn dzisiejszego przykrego stanu ludzkiego ducha należy szu-
kać w uwarunkowaniach stworzonych dużo wcześniej. Warto przypomnieć, że wiek XIX 
był w istocie wiekiem rewolucyjnym. Tej rewolucji nie należy jednak szukać na baryka-
dach, które zresztą jej tak naprawdę nie czynią. Należy jej szukać w ludzkich umysłach 
i w ludzkich sercach. Tak się też stało w wieku XIX, który wyzwolił w ludziach wielką 
nienawiść do innych ludzi. I stało się. Oto zwyczajni ludzie, olbrzymie masy społeczne 
– znaleźli się nagle w warunkach życiowych diametralnie różnych od tych, w których 
dotychczas żyli. Życie publiczne zostało wywrócone do góry nogami. Okazało się, że 
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Badania życia rodzinnego wskazują, że w wielu domach brakuje atmos-
fery pokoju. Można powiedzieć, że elementarny brak szacunku do człowieka, 
obojętność religijna, stwarzają „klimat bezprawia”, podporządkowują czło-
wieka grze ślepych sił społecznych, lub wprost interesom gospodarczym roz-
maitego rodzaju lokalnych mafii. Dla wielu młodych ludzi „wzorcem” zacho-
wań stają się ci, którzy potrafili się szybko i bezkarnie wzbogacić. Nieobce 
są w tej sytuacji zjawiska różnorakich form dyskryminacji, przemocy, terro-
ru czy też stosowania tortur, jak również głębokich przejawów nienawiści. 
U podstaw takich zachowań jest materializm, permisywizm i egocentryzm. 
To one stają u podstaw takich zachowań i ich motywacji. Tłumią one możli-
wość istnienia wartości prawdziwie moralnych i duchowych, jedynie w pełni 
mogących dać prawdziwą i trwałą satysfakcję600.

Poszukując genezy tych anty-kulturowych fenomenów, trzeba powie-
dzieć za Janem Pawłem II, że „zakłócenia równowagi, na które cierpi dzisiej-
szy świat, w istocie wiążą się z bardziej podstawowym zachwianiem równo-
wagi, które ma miejsce w sercu ludzkim. W samym bowiem człowieku wiele 
elementów zwalcza się nawzajem. Będąc bowiem stworzeniem, doświadcza 
on z jednej strony wielorakich ograniczeń, z drugiej strony czuje się nieogra-
niczony w swoich pragnieniach i powołany do wyższego życia. Przyciągany 
wielu ponętami, musi wciąż wybierać między nimi i wyrzekać się niektórych. 
Co więcej, będąc słabym i grzesznym, nierzadko czyni to, czego nie chce, nie 
zaś to, co chciałby czynić (Rz 7,14). Stąd cierpi rozdarcie w samym sobie, 
z czego z kolei tyle i tak wielkich rozdźwięków rodzi się w społeczeństwie”601.

Bardzo wielu ludzi, których życie skażone jest praktycznym materia-
lizmem, odwraca się od jasnego ujęcia tego dramatycznego stanu rzeczy, 
natomiast uciskani nędzą doznają przeszkody w zastanowieniu się nad nim. 
Wielu sądzi, że znajdują spokój w różnorakim tłumaczeniu świata, jakie im 
się podaje. Niektórzy wreszcie oczekują prawdziwego i pełnego wyzwolenia 
rodu ludzkiego od samego wysiłku człowieka i są przeświadczeni, że przyszłe 

wbrew inspiratorom rewolucji, rewolucja nie tyle była powstaniem przeciwko istnieją-
cemu porządkowi gospodarczemu, lecz była wprowadzeniem nowego porządku moral-
nego, z gruntu niechrześcijańskiego. Dlatego też nie ma żadnej przesady w powiedzeniu, 
że z punktu widzenia życia publicznego człowiek zrodzony przez wiek XIX jest kimś 
zupełnie nowym w stosunku do poprzednich pokoleń: jest człowiekiem nieufnym i za-
mykającym się w świecie materialnym. Człowiek dał sobie wmówić, że nikt nie powinien 
go skłaniać do jakichkolwiek ograniczeń. Rozbudzona natomiast w wieku XX presja 
szybkiego dobrobytu, wciąż temu człowiekowi podpowiada nowe potrzeby, które, teore-
tycznie rzecz biorąc, mogą być napędzane w nieskończoność.

600 W. Czamara, Słabość moralna współczesnego człowieka a szansa jego moralnej 
odnowy w ujęciu papieża Jana Pawła II, dz. cyt., s. 347. Zob. podaną tam bibliografię.

601 RH 14.
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panowanie człowieka nad ziemią zadowoli wszystkie pragnienia jego serca. 
Nie brak i takich, którzy zwątpiwszy w sens życia, chwalą śmiałość tych, 
którzy uważając egzystencję ludzką za pozbawioną wszelkiego znaczenia, 
usiłują je nadać swojemu życiu w całości wedle własnego tylko pomysłu.

Jan Paweł II najszerzej rozwija wątek starcia pomiędzy „kulturą życia” 
a „kulturą śmierci” w encyklice Evangelium vitae. Pisze już w części wstępnej 
tego dokumentu tak: „W istocie, choć wiele poważnych problemów, występu-
jących we współczesnym społeczeństwie, może tłumaczyć w pewnej mierze, 
dlaczego tak powszechny jest klimat niepewności moralnej i zmniejszać cza-
sem subiektywną odpowiedzialność poszczególnych osób, jest również praw-
dą, że stoimy tu wobec rzeczywistości bardziej rozległej, którą można uznać 
za prawdziwą strukturę grzechu: jej cechą charakterystyczną jest ekspansja 
kultury antysolidarystycznej, przybierającej w wielu wypadkach formę auten-
tycznej «kultury śmierci». Szerzy się ona wskutek oddziaływania silnych ten-
dencji kulturowych, gospodarczych i politycznych, wyrażających określoną 
koncepcję społeczeństwa, w której najważniejszym kryterium jest sukces”602.

Szeroko rozwinięty jest w Evangelium vitae wątek współczesnych 
zmagań pomiędzy „kulturą życia” a „kulturą śmierci”, czyli anty-kultu-
rą. W dokumencie tym znajdujemy między innymi aktualne do dziś słowa: 
„Poszukując najgłębszych korzeni walki między «kulturą życia» a «kulturą 
śmierci», nie możemy uznać za jej jedyną przyczynę wspomnianej wyżej, 
wynaturzonej idei wolności. Trzeba dojść do sedna dramatu, jaki przeżywa 
współczesny człowiek: jest nim osłabienie wrażliwości na Boga i człowie-
ka, zjawisko typowe w kontekście społecznym i kulturowym zdominowanym 
przez sekularyzm, którego wpływy przenikają nawet do wnętrza wspólnot 
chrześcijańskich i wystawiają je na próbę. Kto poddaje się oddziaływaniu 
tej atmosfery, łatwo może się znaleźć w zamkniętym kole, które wciąga go 
niczym straszliwy wir: tracąc wrażliwość na Boga, traci się także wrażliwość 
na człowieka, jego godność i życie; z drugiej strony, systematyczne łamanie 
prawa moralnego, zwłaszcza w poważnej materii poszanowania życia ludz-
kiego i jego godności, prowadzi stopniowo do swoistego osłabienia zdolności 
odczuwania ożywczej i zbawczej obecności Boga”603.

Józef Krasiński w swym komentarzu o destrukcyjnym oddziaływaniu 
kultury śmierci, stwierdza, że „laicka kultura naukowo-techniczna objawia 
coraz mocniej swoje oblicze antyhumanistyczne. Proklamowana przez sys-

602 EV 12. Por. J. Nagórny, Między „kulturą śmierci” a „kulturą życia” – wyzwa-
nia współczesności, [w:] Jan Paweł II, Evangelium vitae. Tekst i komentarze, Lublin 
1999, s. 135-159; A. Szostek, Filozofia życia w „Ewangelii życia”, [w:] Jan Paweł II, 
Evangelium vitae…, dz. cyt., s. 161-172.

603 EV 21. Por. A. Szostek, Filozofia życia w „Ewangelii życia”, dz. cyt., s. 169-170.
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temy ateistyczne «śmierć Boga» zbiega się coraz bardziej z fenomenem «de-
strukcji człowieka» (śmierci człowieka). Wspaniałe osiągnięcia nauki i tech-
niki, zmieniające tak gruntownie oblicze ziemi i sięgające w kosmos, po-
ciągają równocześnie za sobą wielkie zagrożenia dla gatunku homo sapiens, 
autora owego postępu. Scjentystyczno-techniczny model kultury prowadzi do 
instrumentalnego traktowania człowieka i absolutyzacji wartości bezosobo-
wych, takich przede wszystkim, jak Nauka, Postęp, Technika. Są to nowe 
idole postawione w miejsce prawdziwego Boga, alienujące i dehumanizujące 
człowieka. A przecież te wszystkie dobra kultury i nauki powinny mieć na 
względzie dobro człowieka i służyć człowiekowi”604.

Dziś wiemy, że apoteoza produkcji za wszelką cenę, ustawiczne przetwa-
rzanie środowiska materialnego powoduje dominację postawy mieć nad być 
i preferuje konsumpcyjny styl życia. Postawa konsumistyczna, bagatelizując 
potrzebę rozwoju osobowości, dąży do maksimum przyjemności605. „Znajduje 
to swój wyraz m.in. w daleko posuniętej erotomanii, prymitywnym seksual-
nym wyżywaniu się, które prowadzi do destrukcji miłości, małżeństwa, ro-
dziny, prokreacji. Zdaniem biologa, Konrada Lorentza, ten chorobliwy, nie-
raz maniakalny seksualizm przypomina wyizolowany, oderwany od całości 
rozwój tkanki nowotworowej, która rozwija się nieproporcjonalnie, rośnie do 
gigantycznych rozmiarów, paraliżuje działanie innych tkanek, organów, przy-
czyniając się ostatecznie do destrukcji całego organizmu. Hiperseksualizm to 
po prostu społeczna choroba raka. Inne ukierunkowanie postawy konsump-
cyjnej stanowią substancje powodujące uzależnienie fizyczne i psychiczne. 
Nikotynizm, a zwłaszcza alkoholizm i narkomania, to bardzo ewidentne i tra-
giczne symptomy «cywilizacji śmierci»”606.

Aktualne nadal są słowa Jana Pawła II z Dives in misericordia: „Mając 
przed oczyma obraz pokolenia, do którego należymy, Kościół podziela nie-
pokój tylu współczesnych ludzi. Musi poza tym niepokoić upadek wielu 
podstawowych wartości, które stanowią niewątpliwe dobro nie tylko chrze-
ścijańskiej, ale po prostu ludzkiej moralności, kultury moralnej – takich, 
jak poszanowanie dla życia ludzkiego, i to już od chwili poczęcia, poszano-
wanie dla małżeństwa w jego jedności nierozerwalnej, dla stałości rodziny. 
Permisywizm moralny godzi przede wszystkim w tę najczulszą dziedzinę 
życia i współżycia ludzi. W parze z tym idzie kryzys prawdy w stosunkach 
międzyludzkich, brak odpowiedzialności za słowo, czysto utylitarny stosu-

604 J. Krasiński, Przez wiarę, nadzieję i miłość ku cywilizacji miłości, dz. cyt., s. 336.
605 A. Drożdż, Konsumizm. Ocena moralna na podstawie encyklik Jana Pawła II, 

Tarnów 1997, s. 13n.
606 Cyt. za: J. Krasiński, Przez wiarę, nadzieję i miłość ku cywilizacji miłości, dz. cyt., 

s. 337.
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nek do człowieka, zatrata poczucia prawdziwego dobra wspólnego i łatwość, 
z jaką ulega ono alienacji. Wreszcie desakralizacja, która często przeradza 
się w «dehumanizację». Człowiek i społeczeństwo, dla którego nic już nie 
jest «święte» – wbrew wszelkim pozorom – ulega moralnej dekadencji”607. 
„W rezultacie – czytamy w Evanglium vitae – stając w obliczu życia, które 
się rodzi, i życia, które umiera, człowiek nie potrafi już sobie zadać pytania 
o najbardziej autentyczny sens swego istnienia, przyjmując w sposób praw-
dziwie wolny te przełomowe momenty swego «bycia». Interesuje go tylko 
«działanie» i dlatego stara się wykorzystywać wszelkie zdobycze techniki, 
aby programować i kontrolować narodziny i śmierć, rozciągając nad nimi 
swoje panowanie. Te pierwotne doświadczenia, które powinny być «przeży-
wane», stają się wówczas rzeczami, człowiek zaś rości sobie prawo do ich 
«posiadania» lub «odrzucenia». Nie dziwi zresztą fakt, że gdy raz wykluczy 
się odniesienie do Boga, znaczenie wszystkich rzeczy ulega głębokiemu znie-
kształceniu, a sama natura, przestając być mater, czyli matką, zostaje sprowa-
dzona do «materiału», którym można swobodnie manipulować”608.

Mimo to wobec dzisiejszej ewolucji świata z każdym dniem coraz licz-
niejsi stają się ci, którzy bądź stawiają zagadnienia jak najbardziej podstawo-
we, bądź to z nową wnikliwością rozważają, kim jest człowiek, jaki jest sens 
cierpienia, zła, śmierci, które istnieją nadal, choć dokonał się tak wielki postęp, 
na cóż te zwycięstwa tak wielką okupione ceną, co może człowiek dać społe-
czeństwu, a czego się od niego spodziewać, co nastąpi po tym życiu ziemskim? 
„Kościół zaś wierzy, że Chrystus, który za wszystkich umarł i zmartwychwstał 
(2 Kor 5,15) może człowiekowi przez Ducha swego udzielić światła i sił, aby 
zdolny był odpowiedzieć najwyższemu swemu powołaniu; oraz że nie dano lu-
dziom innego pod niebem imienia, w którym by mieli być zbawieni (Dz 4,12). 
Podobnie też wierzy, że klucz, ośrodek i cel całej ludzkiej historii znajduje się 
w jego Panu i Nauczycielu. Kościół utrzymuje nadto, że u podłoża wszystkich 
przemian istnieje wiele rzeczy nie ulegających zmianie, a mających swą osta-
teczną podstawę w Chrystusie, który jest Ten sam, wczoraj, dziś i na wieki (Hbr 
13,8). W świetle więc Chrystusa, Obrazu Boga niewidzialnego, Pierworodnego 
wszystkiego stworzenia (Kol 1,15), Sobór pragnie przemówić do wszystkich, 
aby wyjaśnić tajemnicę człowieka oraz współdziałać w znalezieniu rozwiąza-
nia głównych problemów naszego czasu”609.

607 DM 12.
608 EV 22.
609 KDK 10; RH 14. Niewłaściwy podział dóbr cywilizacji i zasobów świata umacnia 

również niesprawiedliwe struktury społeczne, a ideologie, zwane hańbą naszych czasów, 
poprzez narzucone struktury życia społecznego stwarzają sytuację neoniewolnictwa. Nic 
więc dziwnego, że rodzi się dziś, szczególnie na gruncie cywilizacji materialistycznych, 
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* * *

W podsumowaniu należy powiedzieć za encykliką Evangelium vitae, że 
„potrzebna jest powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etycz-
ny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia. Wszyscy razem 
musimy budować nową kulturę życia: nową, to znaczy zdolną podejmo-
wać i rozwiązywać istniejące dziś, a dawniej nieznane, problemy związane 
z ludzkim życiem; nową, to znaczy bardziej zdecydowanie i czynnie przyjętą 
przez wszystkich chrześcijan; nową, to znaczy zdolną pobudzić do poważnej 
i śmiałej konfrontacji kulturowej z wszystkimi. Nagląca potrzeba tej odno-
wy kultury wynika z sytuacji dziejowej, w jakiej obecnie żyjemy, ale przede 
wszystkim jest zakorzeniona w samej misji ewangelizacyjnej, powierzonej 
Kościołowi. Ewangelia bowiem zmierza do «przemienienia od wewnątrz 
i odnowienia ludzkości»; jest jak zaczyn, który zakwasza całe ciasto (por. Mt 
13,33) i dlatego ma przenikać wszystkie kultury i ożywiać je od wewnątrz, 
aby wyrażały całą prawdę o człowieku i o jego życiu”610.

Zadaniem na przyszłość jest konieczność „odnowy kultury życia we-
wnątrz samych wspólnot chrześcijańskich. Zbyt często ludzie wierzący, na-
wet ci, którzy uczestniczą czynnie w życiu Kościoła, ulegają tendencji do 
odrywania wiary chrześcijańskiej od jej wymogów etycznych dotyczących 
życia, co prowadzi do subiektywizmu moralnego i do pewnych niedopusz-
czalnych zachowań. Musimy zatem z całą jasnością i odwagą postawić sobie 
pytanie, jaka kultura życia jest dziś rozpowszechniona wśród poszczególnych 
chrześcijan, rodzin, stowarzyszeń i wspólnot w naszych diecezjach. Równie 
jasno i zdecydowanie musimy określić działania, jakie mamy podjąć, aby słu-
żyć życiu w świetle pełnej prawdy o nim”611.

uzasadniony lęk człowieka, że może on stracić swą wolność, stając się ofiarą przewagi 
innych jednostek, środowisk, czy też społeczności.

610 EV 95.
611 Tamże.
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Ponadczasowy blask prawdziwego człowieczeństwa Jana Pawła II

W całym swym życiu Jan Paweł II był „człowiekiem prawdziwym”. Znaczy 
to, że sam był świadkiem Prawdy i „prawdziwym sługą sług”. Mówiąc języ-
kiem dzisiejszego człowieka można powiedzieć, że był człowiekiem „prawdzi-
wie autentycznym”612. Był autentycznym w nauczaniu i w wykładach akade-
mickich, był „sobą” – czyli był prawdziwy w postawach kapłańskich, biskupich 
i papieskich. Był prawdziwy, to znaczy niezakłamany, w całym stylu swego 
życia. Był prawdziwy w młodzieńczej poezji, w dramatach, podczas wszyst-
kich pielgrzymek, aż do prawdziwości cierpienia w ostatnich tygodniach swe-
go ziemskiego życia613. Moje analizy mają na celu pokazać ponadczasowość 
jego prawdziwości, dlatego też można czas przeszły w spojrzeniu na życie Jana 
Pawła II zamienić na czas teraźniejszy, ponieważ prawda Boża i ludzka jawi się 
w życiu i myśli Jana Pawła II również dziś, po jego odejściu do Domu Ojca.

Jan Paweł II jest zawsze świadom, że „niczego nie możemy uczynić prze-
ciw prawdzie”614. Dlatego jest wiernym świadkiem prawdy o Bogu, prawdy 
o człowieku, prawdy o świecie, prawdy w historii, prawdy sumienia, prawdy 
w mediach, prawdy w wychowaniu itd.615 Można powiedzieć, że nie tylko 
żyje sam „w blasku prawdy”, ale ją nieustannie odkrywa przed współczesnym 
człowiekiem. Można powiedzieć, że w przedziwny sposób osoba i dzieło 
Jana Pawła II przypominają trzy wielkie koncepcje prawdy, które wydają mi 
się szczególnie ważne z punktu widzenia nie tylko filozofii, ale i życia kon-
kretnych ludzi. Kolejność ich przedstawienia jest także kolejnością ważności. 
Najpierw jest to mówienie o prawdzie jako odsłonięciu, „objawieniu” (veritas 
ut manifestatio). Następnie jest to mówienie o prawdzie jako przyrównaniu 
czy dorównaniu (veritas ut adaequatio). I wreszcie – jest to spojrzenie na 
prawdę jako wewnętrzną zgodność systemu twierdzeń (veritas ut coheren-

612 Na temat etyki autentyczności zobacz: Ch. Taylor, Etyka autentyczności, dz. cyt.
613 Por. np. D. O’Brein, Papież nieznany. Drogi życia Jana Pawła II i Jerzego 

Klugera, Warszawa 1998.
614 Por. K. Wojtyła, Podmiotowość i to, co „nieredukowalne” w człowieku, „Ethos” 

1988, nr 2-3, s. 21-28.
615 Jan Paweł II, Veritatis splendor. Tekst i komentarze, red. A. Szostek, Lublin 

2001. W tym kontekście zobacz też ciekawą monografię P.L. Bergera, Pytania o wiarę. 
Sceptyczna zachęta do chrześcijaństwa, tł. pol. J. Łoziński, Warszawa 2007.
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tia)616. Wszystkie te trzy podejścia odnajdziemy – z różnym położeniem ak-
centów – w tekstach Karola Wojtyły i Jana Pawła II.

Prawda w profilach poetyckich

Karol Wojtyła przez całe swe życie, na miarę olbrzyma intelektualnego 
i duchowego, zmaga się o prawdę w pluralistycznej kulturze, która w różny 
sposób próbowała się „wyzwolić z blasku i z mocy prawdy”. W tej kulturze, 
w której preferuje się „negację absolutną” i „niezgodę na zbawienie”617 mamy 
do czynienia – jak to określa Albert Camus – „z mordem prawdy”. Pisze mię-
dzy innymi: „Skoro urodziliśmy się i ukształtowali w takim świecie, w co 
wierzyliśmy? W nic. W nic, prócz wartości upartego sprzeciwu, w jakim z ko-
nieczności trwaliśmy od samego początku. Świat, na którym przyszło nam 
żyć, był światem absurdu, a nie istnieje inny, w którym moglibyśmy się schro-
nić […]. Cały czas jednak prześladowała mnie śmieszna obawa: nie można 
umrzeć nie wyznawszy swoich kłamstw. Inaczej, jeśli choć jedno kłamstwo 
zostanie ukryte w życiu, śmierć uczyni je ostatecznym… Ten absolutny mord 
prawdy przyprawia mnie o zawrót głowy”618.

Zupełnie inne do prawdy, „która nie umiera”, prezentuje Karol Wojtyła. 
On nieustannie o prawdę pyta, „prawdę odkrywa” i nią się raduje. W profilu 
zatytułowanym Myśl jest przestrzenią dziwną młody Wojtyła pisze:

„Bywa nieraz, że w ciągu rozmowy stajemy w obliczu prawd
dla których brakuje nam słów, brakuje gestu i znaku –
bo równocześnie czujemy: żadne słowo, gest ani znak –
nie uniesie całego obrazu,
w który wejść musimy samotni, by się zmagać podobnie jak Jakub.
Lecz nie tylko zmaganie z obrazem, który trzeba dźwigać w swoich myślach,
z podobieństwem tych wszystkich przedmiotów,
z których człowiek wewnętrznie się składa,
czyny nasze czyż zdołają ogarnąć, i to ogarnąć aż do dna,
te wszystkie głębokie prawdy, nad którymi myśleć nam wypada?”619.

616 W. Stróżewski, Tak – tak, nie – nie. Kilka uwag o prawdzie, „Ethos” 1988, nr 2-3, 
s. 29-36.

617 Są to wyrażenia Alberta Camusa, Człowiek zbuntowany, tłum. pol. J. Guze, 
Kraków 1991, s. 41 i 58.

618 A. Camus, Upadek, przeł. Joanna Guze, Warszawa 1957, s. 74-75.
619 K. Wojtyła, Myśl jest przestrzenia dziwną, [w:] tenże, Poezje i dramaty, Kraków 

1979, s. 40.
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Prawda jako manifestatio znajduje się w poezji Wojtyły niemal na każ-
dym kroku. Przede wszystkim znajduje się w poznawaniu Boga i człowie-
ka. Owa manifestatio ma w sobie sporo dramaturgii i trudności życiowych, 
których – zdaniem Wojtyły – „ominąć nie wolno” (chociaż można, tak jak 
uczynił to choćby Camus). Prawda jawi się jako „horyzont życia”. Dlatego 
pisze Wojtyła:

„Omińmy to wszystko w człowieku –
Lecz ominąć to nie najłatwiej:
Kiedy oczy zamieni z nim ów dziwny głęboki świat,
gdy pod palcami drży jego zmęczone tętno,
czyż wszystko to razem dla ciebie naocznym nie staje się świadkiem,
że w jego kroku znużonym ulice mijają zbyt prędko?
A przecież ma on w ulicach swój własny rytm,
który go wciąż osacza i z prac najgłębszych wywabia,
który go na pół odsłania, a na pół w mroku zostawia – 
nie mów, że wciąż go odsuwa jak linia horyzontu
od własnej jego wielkości zamkniętej cieśniną dni.
Rozmowa nasza trwa wśród coraz większych cierpień.
Gdy mówisz, że cierpi się zawsze dla zasadniczych przemian,
że człowiek wreszcie się zbudzi w głębi najcięższych swych prac –
o jakże wiele masz racji, o jakże ogromnie wiele!
lecz sądzę, że człowiek najbardziej cierpi z braku «widzenia»”620.

Wojtyła uważa, że człowiekowi prawda jest potrzebna jak „przestrzeni 
potrzebna jest kropla wiosennego deszczu”621. Dlatego młody poeta, wtedy 
jeszcze nieznany światu robotnik kamieniołomu, przestrzega, że „nie wolno 
żyć w błędzie” lub „skazywać się na błąd” i dlatego pyta:

„Czyż można odjąć myślom ich równe, ciche dno?
– Mogę pochylać ulicę ku jednej stronie jezdni,
we wzroku idących dziewcząt i chłopców odkrywali błąd […],
A oni mówią:
– myśl nasza się związała z jasnością przedmiotów,
myśl nasza wierną została potędze zwyczajnych rzeczy,
a jeśli tyle z nich nie otwarło się przed nami dotąd,
to znaczy, że nasza myśl nie zakończyła się jeszcze”622.

620 K. Wojtyła, Myśl jest przestrzenią dziwną, dz. cyt., s. 40.
621 Tamże, s. 42.
622 Tamże.
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Prawda dla Wojtyły ma „ciężar właściwy”623. Jest dla Niego nie tylko 
„zdolnością dobrego widzenia” świata, ludzi, Boga, ale i także „wyzwa-
lającą mocą” ludzkich sumień. Widać to szczególnie wyraźnie w profilu 
Kamieniołom. Dla młodego Wojtyły fundamentalne znaczenie ma przekona-
nie, iż prawdę poznaje się nie tylko „umysłem”, ale przede wszystkim „ser-
cem”, czyli „sumieniem”. Skoro „historia płynie przeciw prądowi ludzkich 
sumień”, to tym bardziej nabiera mocy fakt, iż te sumienia muszą być „silne 
mocą prawdy”. Robotnik z fabryki samochodów mówi:

„Mam duszę otwartą. Pragnę rozumieć.
Z kim walczę, dla kogo żyję?
Oto myśli mocniejsze niż słowa.
Brak odpowiedzi. Takich pytań nie stawiaj zbyt głośno.
Powróć tylko jak co dzień o szóstej godzinie rano.
Skąd wiesz, że na wadze świata przeważa człowiek?”624.

Jeszcze większe „rozterki sumienia” ma Robotnik z fabryki broni, stawia on 
swe „sumienie przed Bogiem Prawdziwym”, i dlatego z przejęciem stwierdza:

„Nie wpływam na losy globu, nie wszczynam wojen.
Czy idę z Tobą, czy przeciw Tobie – nie wiem.
Nie grzeszę.
Dręczy mnie właśnie to, że nie ja wpływam i nie ja grzeszę,
że toczę drobne zakrętki i gotuję fragmenty zniszczeń,
a nie ogarniam całości, nie ogarniam doli człowieczej.
Ja tworzyłbym inną całość i inną dolę (lecz jakże bez fragmentów?),
w której ja sam zarówno, jak każdy inny człowiek
byłby tą sprawą, rzetelną i świętą,
której nikt nie przekreśli w uczynkach
i nie zakłamie w mowie.
Świat, który tworzę, nie jest dobry – lecz ja nie tworzę złego świata!
Czy to wystarcza?”625.

Według Wojtyły do prawdy dochodzi „człowiek emocji”, „człowiek woli” 
i „człowiek intelektu” – czyli „cały człowiek”, mający duszę i ciało”626. Ten 

623 Tamże.
624 K. Wojtyła, Robotnik z fabryki samochodów, [w:] tenże, Poezja i dramaty, dz. 

cyt., s. 54.
625 Tamże.
626 K. Wojtyła, Profile Cyrenejczyka, [w:] tenże, Poezja i dramaty, dz. cyt., s. 55.
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człowiek ma świadomość braku proporcji między nieskończonością istnie-
nia Boga i skończonością ludzkich możliwości poznawczych. Dlatego młody 
Wojtyła jest przekonany, że to skromne poznanie Boga, które wyraża się w po-
dziwie, musi być wyprzedzone i dopełnione przez miłość. W Pieśni o Bogu 
ukrytym (maszynopis autora, datowany w 1944 – Archiwum Watykańskie) po-
eta pisze:

„Proszę, wyjdź. Panie ode mnie
i myśli mojej omylnej
nie narażaj na taką niemoc,
nie narażaj na taką bezsilność.
– bo nie ma takiej wdzięczności,
aby objęła nieskończoność,
żeby serce objęło Ciebie
słoneczną smugą czerwoną –
– a choćby objęło świat
i choćby rozpłonął do szału,
i choćbym rozdał siebie
– wiem, że nic nie oddałem.
A Ty jeszcze co dzień pomnażasz
moją bezsilność,
poddając Twą nieskończoność
pod moją myśl omylną.
O Panie, przebacz mej myśli, że nie dość jeszcze miłuje,
przebacz miłości mej, Panie, że tak strasznie przykuta do myśli,
że chłodnym myślom, jak nurt, Ciebie odejmuje
i nie ogarnia płonącym ogniskiem.
Ale przyjmij, Panie, ten podziw, który się w sercu zrywa,
jak zrywa się potok w swym źródle”627.

Prawda w poszukiwaniach filozoficznych

W perspektywie personalistycznej wizji Karola Wojtyły, człowiek nie jest 
kreatorem prawdy, ale jej odkrywcą. Dlatego też podstawowym obowiązkiem 
człowieka jest poszukiwanie prawdy. Poszukiwanie to jest jedną z pierwszych 
powinności moralnych. Nie można bowiem mówić o jakiejkolwiek moralno-
ści bez uwzględnienia prawdy i wolności człowieka. W tym kontekście już 
sama wolność i racjonalne zdolności poznawcze człowieka-osoby są podsta-

627 K. Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym, [w:] Jan Paweł II, Prawda. Antologia tekstów, 
oprac. J. Kupczak, Kraków 2006, s. 16.
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wową wartością, a więc czymś cennym. Dzięki swoim zdolnościom poznaw-
czym, człowiek posiada możność poznania prawdy i na tym polega też jego 
godność jako człowieka. To rozumne poszukiwanie prawdy dotyczy poznania 
teoretycznego, ale również na nim opiera się działanie praktyczne. Zarówno 
jedno, jak i drugie poznanie realizuje się w życiu każdego człowieka, po-
siadając tam swój wymiar moralny628. Dążąc do poznania prawdy, człowiek 
szuka zarówno tej prawdy, która dotyczy prozaicznej rzeczywistości dnia 
codziennego, jak i pełni prawdy, gdyż każda prawda ma charakter uniwer-
salny. Zdolność do poznania prawdy jest osadzona na posiadanej przez czło-
wieka zdolności do abstrakcyjnej refleksji, która otwiera przed nim drogę do 
stopniowego zdobywania systematycznej wiedzy. Poznana prawda i zdobyta 
wiedza prowadzi człowieka do afirmacji prawdy w całokształcie jego logosu 
i ethosu życia. Człowiek odkrywający prawdę i żyjący prawdą jest „praw-
dziwym” człowiekiem, to znaczy czyni wszystko zgodnie z wartością i god-
nością swojej osoby. W tym jednym działaniu ludzkim związanym z prawdą 
ujawniają się trzy płaszczyzny prawdy, które są ściśle zintegrowane w osobie 
ludzkiej: płaszczyzna epistemologiczna (poznanie prawdy), płaszczyzna mo-
ralna (życie prawdą, działanie zgodne z wartością osoby) oraz płaszczyzna 
ontyczna (bycie prawdziwym człowiekiem). Zintegrowanie osoby w praw-
dzie gwarantuje autentyczność człowieka, to znaczy również takie działanie, 
które zawsze będzie urzeczywistnianiem dobra629.

W ujęciu integralnego personalizmu Wojtyły człowiek jako osoba jest isto-
tą racjonalną, zdolną do odkrywania prawdy, oraz istotą wolną, czyli zdolną 
do przekazywania i komunikowania prawdy. Człowiek jest istotą dynamiczną, 
która będąc tym, kim jest, jednocześnie ciągle się staje. Właściwy człowiekowi 
dynamizm nie ma charakteru chaotycznego. Racjonalność człowieka, będąca 
wyrazem i przejawem jego duchowości, wyznacza kierunek owego dynami-
zmu i sposób jego realizacji. Człowiek winien stawać się bardziej człowiekiem 
i swoje życie czynić coraz bardziej ludzkim, czyli powinien stawać się, mówiąc 
w kategoriach etycznych, lepszym. Człowiek doskonaląc siebie przede wszyst-
kim działa moralnie, realizuje dobro. Moralność nie jest więc abstrakcyjną ideą 
związaną z pewnymi normami regulującymi ludzkie postępowanie. Jest ona 
realną własnością podmiotu i jego działania, oraz posiada wymiar osobowy. To 
nie tylko działanie człowieka jest moralnie dobre lub złe, ale także sam osobo-
wy podmiot jako sprawca działania staje się lepszy, rozwija swoje człowieczeń-
stwo. „Podejmując bowiem działanie etyczne i postępując zgodnie ze swoją 

628 Por. W. Chudy, Filozofia kłamstwa, Warszawa 2003, s. 380.
629 Zob. M. Drożdż, Osoba i media. Personalistyczny paradygmat etyki mediów, dz. 

cyt., s. 373-378.
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wolną i prawidłowo ukształtowaną wolą, człowiek wchodzi na drogę wiodącą 
do szczęścia i dąży do doskonałości”630.

W historii myśli ludzkiej, a zwłaszcza w tak zwanych koncepcjach „po-
stępu”, w skrajnych nurtach racjonalizmu, wielokrotnie odwoływano się do 
ogromnych możliwości poznawczych człowieka i do jego osiągnięć nauko-
wo-technicznych, niejednokrotnie je fałszywie absolutyzując. W parze z nimi 
szła często negacja moralności, duchowości, transcendencji, której skutkiem 
było wykorzystanie owoców ludzkiego poznania i działania (również techni-
ki medialnej) przeciwko samemu człowiekowi, do tego stopnia, że zamiast 
postępu ludzkości dokonywała się jej moralna degradacja. Alternatywą dla 
takich poglądów i tendencji nie jest negacja możliwości poznawczej ludzkie-
go rozumu, negacja racjonalności631, ale raczej próba odnalezienia harmonii 
i jedności pomiędzy poszukiwaniem prawdy a realizowaniem dobra, odkry-
wanie aksjologicznej zależności między etyką a techniką, poznawanie twór-
czej korelacji pomiędzy człowiekiem a mediami. Człowiek jest powiązany 
ściśle ze światem przedmiotowym, z całym kosmosem, ale transcenduje go 
poprzez swoją racjonalność (świadomość, wolność, miłość). Człowiek jest 
jedyną istotą pośród bytów tego świata, która może go racjonalnie poznawać 
i badać. W tym świecie człowiek chce poznawać i wiedzieć, chce wiedzieć 
coraz więcej, chce poznać naturę otaczającej go rzeczywistości, ale poszukuje 
także prawdy o logosie i ethosie tego świata, odkrywając i poznając obec-
ne w nim wartości. Pytania: jak, skąd, dlaczego? − towarzyszą nieustannie 
ludzkiej historii. Myśl, język, poszukiwanie sensu i prawdy ostatecznej − to 
fenomeny świata ludzkiego, odróżniające go od reszty kosmosu. Co więcej 
− tylko człowiek jest w stanie włączyć w te procesy zdobycze swojej wiedzy 
i całą potęgę medialną, która winna mu ze swej natury służyć632. Kluczem do 
właściwego orientowania się człowieka w tym świecie jest poznana praw-
da, również prawda o istniejącym w świecie porządku moralnym, gwaran-
tującym właściwą realizację ludzkich możliwości poznawczych i praktycz-

630 Jan Paweł II, Encyklika „Fides et ratio”, Watykan 1998, nr 25, 98. Jan Paweł II 
twierdzi, że etyka filozoficzna „odwołuje się do prawdy o dobru, a więc nie jest ani subiek-
tywistyczna, ani utylitarystyczna. Taki typ etyki implikuje i zakłada określoną antropologię 
filozoficzną i metafizykę dobra” (tamże, nr 98).

631 Por. A. Sokal, J. Bricmont, Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć z zakresu nauk 
ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów, Warszawa 1999, s. 59n.

632 Por. S. Kowalczyk, Filozofia kultury. Próba personalistycznego ujęcia problema-
tyki, Lublin 1996, s. 121. Człowiek dysponuje jako osoba zdolnościami poznawczymi. 
Zdolności te są dla niego nieocenioną wartością. Wiele współczesnych działań medial-
nych stara się je jednak zanegować, ograniczyć albo ukierunkować przeciwko samemu 
człowiekowi. Por. M. Iłowiecki, Czas wielkiego ściemniania, [w:] Media i kultura, red. 
A. Kobyliński, Płock 2002, s. 35n.
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no-technicznych. Określenie „właściwa” ma konotacje moralne, oznaczając 
to, co służy dobru, czyli jest zgodne z poznaną prawdą o celu i wartościach 
ludzkiego życia. Można powiedzieć, że wartości są nieustannym źródłem fa-
scynacji dla ludzkiego życia i myślenia oraz źródłem afirmacji prawdy o nich 
samych. Prawda jawi się w ludzkim poznaniu jako „prawda bycia” i „prawda 
dobra”. Można więc powiedzieć, że bycie dobrym oraz właściwa relacja mię-
dzy byciem a dobrem, możliwe są jedynie przez prawdę, będącą podstawową 
wartością poznawczą.

Wartości poznawcze związane są ściśle z intelektualnym poznaniem czło-
wieka. Poznanie to obejmuje różne procesy: abstrahowania, uniwersalizacji, 
heurezy, racjonalnego wartościowania, oceny, wydawania sądów, wniosko-
wania, twórczości itp. Wymienione procesy poznawczo-intelektualne nie dają 
się ująć i opisać przy pomocy kategorii materialnych, np. ilości, przestrzeni 
i czasu, chociaż w tych kategoriach ilościowych, przestrzennych i czasowych 
funkcjonują media. Media nie mogą jednak działać bez obecności myślących 
i komunikujących się podmiotów. Dlatego podstawową wartością poznaw-
czą, bez której człowiek i jego media nie mogą funkcjonować, jest myślenie 
i rozumienie. Myślenie jest ze swej natury procesem niematerialnym, choć 
funkcjonalnie związanym z systemem neurologicznym człowieka. Jest wła-
ściwością rozumnej osoby, która pragnie poznać rzeczywistość, czyli poszu-
kuje prawdy. Każde pytanie, stawiane przez człowieka, jest w rzeczywistości 
pytaniem o prawdę. Z tej racji życie ludzkie można określić jako „bycie ku 
prawdzie”, i dlatego, że jest oparte na racjonalności, już samo w sobie jest 
wartością, ponieważ orientuje się i zmierza ku wartości centralnej, jaką jest 
prawda633.

Prawda znajduje się w zasięgu możliwości poznawczych i egzystencjal-
nych człowieka, ale jest odkrywana często z wielkim trudem i przy wyko-
rzystywaniu rozmaitych metod634. Chodzi tutaj przede wszystkim o prawdę 

633 Dyskurs wokół natury i kryteriów prawdy, zarówno w aspekcie teoretycznym, 
jak i praktycznym, jest bardzo ożywiony, poszukujący przy tym płaszczyzn kompatybil-
ności. Por. m.in.: K. Kijania-Placek, Prawda i konsenus. Logiczne podstawy konsensual-
nego kryterium prawdy, Kraków 2000, s. 1-28; Prawda a metoda, dz. cyt.; Racjonalność 
i styl myślenia, red. E. Mokrzycki, Warszawa 1992; Między prawdą i normą a błędem, 
red. E. Żarnecka-Biały, Kraków 1997; Postacie prawdy, red. A. Jonkisz, Katowice 1999, 
s. 11-222; H.G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, Kraków 
1993; J. Szymura, Czy prawda może nie istnieć?, [w:] Postacie prawdy, dz. cyt., s. 11-26; 
Rozumność i racjonalność, red. T. Buksiński, Poznań 1997; J. Habermas, Pojęcie racjo-
nalności komunikacyjnej w świetle teorii aktów mowy, [w:] Rozumność i racjonalność, 
dz. cyt., s. 51-78.

634 Należy przy tym podkreślić złożoność prawdy i jej wielowymiarowość. Wyróżnia 
się bowiem różne płaszczyzny prawdy: prawda logiczna, epistemologiczna, prawda on-
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ludzkiego poznania. Abstrahując od różnych interpretacji natury, rodzajów 
i kryteriów prawdy, można powiedzieć, że kategoria prawdy zakłada obec-
ność trzech elementów: subiektywnego i obiektywnego oraz łączącej je rela-
cji poznawczej. Pierwszy z nich to poznający podmiot − człowiek, drugi − to 
obiektywna rzeczywistość jako przedmiot poznania. Pomiędzy obu elemen-
tami prawdy zachodzi, najogólniej mówiąc, korelacja „odpowiedniości”. Te 
podstawowe elementy prawdy, podmiot (człowiek) i przedmiot (obiektyw-
na rzeczywistość) oraz relacja poznawcza, są ze sobą integralnie powiązane. 
Wszelkie procesy poznawcze, zachodzące w tym obszarze, oparte są na racjo-
nalności podmiotu, który tylko na takim fundamencie jest w stanie odkrywać 
prawdę o bogatej rzeczywistości świata, w którym żyje. Ponieważ prawda 
jest związana z człowiekiem (jest czymś danym i zadanym człowiekowi), 
dlatego doświadcza on ustawicznego „głodu prawdy”. 

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt prawdy. Wartość prawdy 
polega także na jej manifestowaniu się, „samoodsłonięciu” się w człowie-
ku. Każda poznawana rzeczywistość inaczej się człowiekowi manifestuje. 
Dlatego też każdy osobowy podmiot, chcący dotrzeć do prawdy, nie powi-
nien trwać w bierności, przeciwnie, prawda wymaga niejednokrotnie skom-
plikowanych zabiegów poznawczych, zmian nastawień, ciągłej, racjonalnej 
kontroli, „czystości” intencji itp. W odkrywaniu prawdy „nie powinno cho-
dzić tylko o wykazanie zgodności poznawania i przedmiotu, a tym bardziej 
tego, co psychiczne z tym, co fizyczne ani także o wykazanie zgodności tre-
ści świadomościowych między sobą. Chodzi o wykazanie «bycia-odkrytym» 
bytu samego”635. Obiektywno-realistyczna koncepcja prawdy nie sprowadza 
prawdy do przestrzeni ludzkiej subiektywności, ale pokazuje jej związek 
z obiektywną rzeczywistością poprzez komunikacyjne, korespondencyjne re-
lacje poznającego podmiotu z poznawanym przedmiotem636. Wartość prawdy 

tologiczna, prawda egzystencjalno-etyczna, prawda naukowa, prawda teologiczna. Por.  
A. Keller, Allgemeine Erkenntnistheorie, Stuttgart 1982, s. 104-169; Der Wahrheitsbegriff. 
Neue Erklärungsversuche, red. L.B. Puntel, Darmstadt 1987; R. Rożdżeński, Filozofia po-
znania. Zarys problematyki, dz. cyt., s. 49-106; J. Wileński, Epistemologia, t. 3, Prawda 
i realizm, Kraków 2003.

635 M. Heidegger, Bycie i czas, Warszawa 2004, s. 297.
636 Kilka orientacji filozoficznych ujmuje prawdę relatywnie. Pierwsza orientacja 

wiąże się z subiektywizmem i relatywizmem poznawczym, które wykluczają istnienie 
prawdy absolutnej. Podważają one obiektywizm prawdy i jej kryteriów, operując subiek-
tywnymi kryteriami prawdy, niepewnością przekonań, niedokładnością sądów, nieostro-
ścią używanych sformułowań itp. Relatywizm teoriopoznawczy występował niejedno-
krotnie w dziejach ludzkiej myśli, a jego klasyczną postacią jest sceptycyzm. Drugą orien-
tacją są poglądy agnostycyzmu epistemologicznego, kwestionującego zarówno możliwo-
ści poznawcze człowieka w określonych obszarach, jak i zakres poznania. Sensualizm 
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odsłania się w tej właśnie komunikacyjnej relacji. Dlatego − patrząc nieco 
z innej strony na prawdę − stanowi ona rodzaj komunikacyjnego odkrywa-
nia logosu świata. Umysł ludzki rozpoznaje prawdę rzeczy, ich wewnętrz-
ny logos, sens, strukturę. Dzięki temu rzeczywistość jawi się jako czytelna, 
sensowna, racjonalna, a ludzie potrafią się między sobą autentycznie porozu-
mieć. Dzięki poznanej prawdzie o obiektywnym świecie wartości, możliwa 
jest w wyborach i działaniu człowieka prosta i klarowna polaryzacja wartości 
i antywartości, która czyni życie ludzkie autentycznym i odpowiedzialnym. 
Subiektywizacja prawdy w perspektywie wartości powoduje tworzenie fał-
szywego świata wartości lub zobojętnienie aksjologiczne. W jednym i dru-
gim wypadku ostateczną konsekwencją braku prawdy o wartościach obiek-
tywnych będzie postępująca destrukcja moralna oraz deprawacja godności 
ludzkiej. Obydwa skutki, wynikające z naruszenia aksjologicznej harmonii 
człowieka, mają u swoich podstaw negację prawdy. Obydwa również negują 
obiektywny porządek rzeczywistości na rzecz − jak pisze W. Chudy − „jakiejś 
postaci ludzkiego interesu własnego, niekiedy występującego w formie prze-
jaskrawionego obrazu świata lub człowieka, stworzonego przez wyobraźnię 
lub pychę. Zaniechanie wartości prawdy prowadzi do podważenia całego pla-
nu świata i sensu własnego życia. Przy normalnej postawie moralnej czło-
wieka, który nie bez błędów, wątpliwości i wad wierzy jednak w istnienie 
prawdy i dąży do jej ujęcia, w polu intelektu praktycznego osoby bezustannie 
dochodzi do pytań pod adresem jej własnych rozpoznań wartości”637. Dążenie 
do prawdy, mimo różnych przeszkód, błędów i ograniczeń możliwości po-
znawczych człowieka, jest podstawową powinnością moralną osoby ludzkiej, 
która jest zdolna wartościować wszelkie swoje działania w oparciu o swoją 
podstawową zasadę etyczną poszanowania prawdy, zasadę prawdomówności.

Powinność etyczna prawdomówności

Prawda jest jedną z fundamentalnych wartości na wielu płaszczyznach 
życia człowieka. Jawi się ona w bogatej przestrzeni aksjologicznej jako pod-
stawowy punkt odniesienia oraz istotny warunek zakorzeniania się, obiek-
tywizacji i urzeczywistniania się innych wartości. Stanowi ona nie tylko 
fundament porządku moralnego, ale sama staje się wartością etyczną jako 

i idealizm jako poglądy z trzeciej orientacji redukują poznanie do określonych, zamknię-
tych struktur poznawczych, ograniczając możliwość poznania prawdy obiektywnej oraz 
twierdzą, że wszystko, co spostrzegamy poza sobą, jest jedynie odbiciem naszych spo-
strzeżeń. Por. U. Blau, Wahrheit von innen und außen, [w:] Der Wahrheitsbegriff. Neue 
Erklärungsversuche, dz. cyt., 298-329.

637 W. Chudy, Filozofia kłamstwa, dz. cyt., s. 381.
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prawdomówność. Prawda zawiera w sobie, oprócz wielu innych, ogromny 
potencjał powinności moralnych, przede wszystkim powinność mówienia 
prawdy. Prawdomówność jako wartość i jako powinność stanowi podstawę 
etyki, w której jako pierwszą i podstawową normę postępowania podaje się 
zasadę prawdy, zasadę prawdomówności, zasadę szacunku dla prawdy, zasa-
dę komunikowania prawdy. Niezależnie od różnych sformułowań, zasada ta 
stanowi podstawę etyki oraz podstawowe kryterium wartościowania działań 
ludzkich.

Prawdomówność wynika − jak to określa K. Wojtyła – „zarówno z mocy 
wiążącej samej prawdy”638, jak i z faktu, że „osoba jest takim dobrem, z któ-
rym nie godzi się jego używanie”639. Ta norma personalistyczna o treści za-
równo pozytywnej, jak i negatywnej wyraźnie stawia granice wolności dla 
każdego, kto ma do czynienia zarówno z prawdą, jak i osobą.

Prawdomówność jest taką wartością i sprawnością etyczną, która wyni-
ka ze zgłębiania i przekazywania prawdy. Owo zgłębianie i przekazywanie 
może być rozmaite: może przybierać postać prawdziwego świadectwa, ra-
cjonalnego poznania szeroko rozumianego czy też tworzenia i komunikowa-
nia informacji. U podstaw przekazu prawdy musi być zawsze jej poznanie. 
Podstawą odpowiedzialności moralnej człowieka za jego wolne i świadome 
wybory oraz działania jest nie tylko aktualne poznanie prawdy o rzeczywi-
stości, którą chce przekazać, ale przede wszystkim uprzednie poznanie praw-
dy o rzeczywistości moralnej, o świecie wartości i porządku moralnym. Nie 
trzeba dodawać, że owa prawda winna realizować kryteria obiektywności, 
gdyż tylko wtedy może być podstawą komunikacji, która się przecież reali-
zuje w przestrzeni obiektywności. Można więc powiedzieć, że realizowanie 
dobra jest uwarunkowane prawdą o wartościach i o rzeczywistości, w której 
się dokonuje. Pierwszą zatem powinnością moralną jest odkrywanie praw-
dy o rzeczywistości, ażeby tworzone i przekazywane informacje oprzeć na 
prawdziwym poznaniu. We współczesnych uwarunkowaniach społeczeństwa 
informacyjnego proces poznawania rzeczywistości dokonuje się w dużej mie-
rze za pośrednictwem mediów lub też jest uzależniony od przekazów medial-
nych. Nie dziwi więc w tym kontekście fakt, że podstawową zasadą funk-
cjonowania mediów winna być zasada prawdomówności640. Tę zasadę głosił, 
promował i postulował Jan Paweł II w swoim bogatym nauczaniu etycznym, 
dotyczącym funkcjonowania współczesnych mediów. 

Mówienie, przekazywanie prawdy i świadectwo o niej jest więc jedną 
z podstawowych wartości moralnych, na której winno się oprzeć – według 

638 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 29.
639 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 42.
640 Moral in einer Kultur der Massenmedien, red. W. Wolbert, Freiburg 1994, s. 8n.
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Jana Pawła II – funkcjonowanie mediów. Kategoria prawdy nie jest i nie 
może być przedmiotem analiz różnorodnych empirycznych teorii medial-
nych, ponieważ jako kategoria etyczna wykracza poza empiryczny obszar 
analiz medialnych. Kategoria ta nie może jednak zniknąć z refleksji nad me-
diami, wręcz przeciwnie, każde racjonalne spojrzenie na obszar medialny po-
kazuje ogromną potrzebę respektowania tej kategorii w całym obszarze funk-
cjonowania mediów. Ta potrzeba prawdy jako kategorii etycznej wskazuje 
tym samym na konieczność etyki mediów, opartej na prawdzie i preferującej 
zasadę prawdomówności, która jest mocno osadzona na wartości i godności 
człowieka, o czym już wcześniej rozważaliśmy.

Z samej natury prawdy wynika konsekwentnie imperatyw etyczny w re-
lacjach międzyosobowych oraz w komunikacji medialnej, dotyczący szacun-
ku i ochrony prawdy. Bez prawdomówności, czyli tej sprawności moralnej, 
która skłania poszczególne osoby do przekazywania prawdziwych informacji 
oraz bycia prawdziwym w języku i w przekazie medialnym, życie społeczne 
byłoby po prostu niemożliwe, gdyż wszelki błąd, fałsz, manipulacja prawdą 
oraz kłamstwo narusza podstawowe więzi wspólnoty: wzajemne zaufanie, 
otwarcie się na drugich, współpracę itp. Prawda jest wartością konstytutyw-
ną zarówno dla integralności osoby, jak również dla jedności i integralno-
ści wspólnoty. Jakakolwiek negacja tej wartości poprzez informacje niosące 
fałsz podważa podstawy wspólnoty, a w wymiarach jednostkowych naru-
sza godność wszystkich osób, będących w zasięgu fałszywych informacji. 
Prawdomówność jako podstawa funkcjonowania mediów gwarantuje reali-
zację ich funkcji osobowo-społecznych. Kłamstwo natomiast, jako przeci-
wieństwo prawdomówności, zawsze będzie moralnym złem, gdyż jest ono 
zaprzeczeniem lub zniekształceniem prawdy we wszystkich jej wymiarach 
(logicznym, epistemologicznym, ontycznym czy moralnym)641.

Z tym medialnym aspektem prawdy dobrze korespondują refleksje i dys-
kusje aksjologiczne, dotyczące „wyzwolenia przez prawdę”, prowadzone na 
gruncie etyki i aksjologii, szczególnie dynamicznie w XX wieku. W tych dys-
kusjach swoje poczytne miejsce zajmuje K. Wojtyła642 i D. von Hildebrand643. 

641 Por. W. Chudy, Filozofia kłamstwa, dz. cyt., s. 375-389.
642 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 165n, 285n.
643 Por. D. von Hildebrand, Fundamentalne postawy moralne, [w:] D. von Hildebrand 

i in., Wobec wartości, Poznań 1982, s. 10-50; D. von Hildebrand, Gesammelte Werke, t. 
1-10, Regensburg – Stuttgart 1971-1984; D. von Hildebrand, Przemienienie w Chrystusie, 
Kraków 1982; D. von Hildebrand, Serce. Rozważania o uczuciowości ludzkiej i uczucio-
wości Boga-Człowieka, Poznań 1985; D. von Hildebrand, Rola „obiektywnego dobra dla 
osoby” w dziedzinie moralności, „Znak” 1975, nr 256, s. 1289-1308; D. von Hildebrand, 
Kategorie ważności, [w:] Z fenomenologii wartości, red. W. Galewicz, Kraków 1988, 
s. 131-160.
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Obydwaj − chociaż w różny sposób − podkreślali to, że poznanie wartości 
prawdy jest aktem bezpośredniego uczestnictwa, w którym oczywiste staje 
się, że z każdym fałszem związana jest antywartość, każde zaś uzgodnienie 
sądu z istniejącym stanem rzeczy jest aksjologicznie pozytywne. Oczywiste 
staje się również to, że wartość prawdy i jej przekazywanie jest wartością mo-
ralnie doniosłą i dotyczy wszystkich osób, uczestniczących w wymianie dóbr 
i wartości, a więc również w komunikacji medialnej. Punktem wyjścia w tych 
analizach jest obiektywizm prawdy, którego główna teza głosi, iż człowiek 
„nie stwarza” prawdy, ale ją „odkrywa”644.

Odkrywanie prawdy i obalanie kreowanej prawdy

Ważną wydaje się być teza o potrzebie i konieczności odkrywania prawdy, 
głoszonej przez Wojtyłę – Jana Pawła II. Jest on świadkiem tego, że człowiek 
nie jest „twórcą prawdy”, ale jest jej „odkrywcą”. W kulturze pluralistycz-
nej Wojtyła, zarówno jako duszpasterz, jak i wykładowca akademicki stoi 
na straży realizmu poznawczego. Odkrywa i usuwa równocześnie pierwszy 
z mitów, który mówi, że człowiek nie może poznać prawdy o sobie, o świecie, 
o Bogu645. Już w wstępie do Rozważań o istocie człowieka pisze: „Zakładamy 
tedy, że umysł nasz dosięga poza-umysłowej rzeczywistości i zdolny jest uj-
mować samą jej istotę. Takie nastawienie odróżnia nas od wszelkiego rodzaju 
agnostyków czy też idealistów, którzy […] obrazu świata nie wydobywają 
z przedmiotowej rzeczywistości, ale uznają go za czysty wytwór myślące-
go podmiotu”646. I dalej pisze: „W konsekwencji taka postawa poznawcza 
zwrócona jest ku przedmiotowej rzeczywistości, którą ujmuje i tłumaczy – 
stąd jest ona obiektywistyczna. Przedmiotem poznającym interesuje się ona 
między innymi jako narzędziem poznania, nie zaś jako źródłem poznania”647. 
Źródłem poznania jest prawda. Nie dziwi więc konkluzja antropologiczno-po-
znawcza Wojtyły, który notuje: „Kluczową pozycję (i to zupełnie dosłownie 
– kluczową) w badaniu i interpretacji tej rzeczywistości zajmuje człowiek”648.

644 Por. J. Seifert, Sumienie – poznanie – prawda, dz. cyt., s. 40-48.
645 Przykładem może być m.in. zbiór konferencji wygłaszanych w parafii św. Floriana 

od 20 listopada 1949 r. w krypcie dla młodzieży akademickiej. Karol Wojtyła już wów-
czas formułuje swoje najbardziej fundamentalne przeświadczenia dotyczące filozoficznego 
poznania człowieka. Warto zwrócić uwagę na zaakcentowane wyraźnie stanowisko reali-
zmu poznawczego oraz na szczególne znaczenie przypisane kategorii doświadczenia. Por.  
K. Wojtyła, Rozważania o istocie człowieka, Kraków 1999, s. 15-20.

646 Cyt. za: Jan Paweł II, Prawda. Antologia tekstów, dz. cyt., s. 23.
647 Cyt. za: tamże.
648 Cyt. za: tamże, s. 24.
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Drugim mitem, który jest nie do przyjęcia dla Wojtyły, jest mit-pokusa, 
że nie istnieje prawda obiektywna, a istnieją tylko prawdy subiektywistyczne. 
Są to prawdy „stwarzane” przez poszczególnych ludzi. Jest to mit mający 
rozliczne wcielenia we współczesnej kulturze. Zagadnienie subiektywizacji 
prawdy staje się jednym z najbardziej węzłowych zagadnień antropologicz-
nych, poznawczych i etycznych. Jako węzłowe nie mogło być pominięte przez 
Wojtyłę. Warto przypomnieć, że już w Miłości i odpowiedzialności K. Wojtyła 
wyraźnie mówi, iż „subiektywizm to coś zasadniczo różnego od subiektyw-
ności”649, i stwierdza: „Już w analizie upodobania (rozdział II, część druga) 
zwróciliśmy uwagę na to, że uczucie jakby zmieniało kierunek przeżywania 
prawdy. Człowiek – istota rozumna – posiada naturalną potrzebę poznawania 
prawdy i kierowania się nią; chodzi o obiektywną prawdę działania, w której 
zawiera się sam rdzeń ludzkiej moralności. Otóż uczucie niejako odwraca 
«wzrok prawdy» od tego, co obiektywne w działaniu, od przedmiotu czynu 
i od czynu samego, a zwraca go w stronę tego, co w nim subiektywne, w stro-
nę samego przeżycia. Uczucie sprawia, że świadomość ludzka zostaje przede 
wszystkim zaabsorbowana subiektywną oceną”650. Dlatego dla Wojtyły tak 
ważna jest – jak to sam określa – „prawdziwość przeżycia”. Przeżycie jest 
prawdziwe, czyli „autentyczne”, o tyle, o ile jest nasycone prawdziwym 
(szczerym) uczuciem651. Dlatego też – jak mówi K. Wojtyła – subiektywizm 
uczucia stanowi szeroką bramę, przez którą do miłości kobiety i mężczyzny 
mogą wejść różne uczynki, wewnętrzne czy zewnętrzne, które nie są zgodne 
z obiektywną istotą miłości […]. Od tej postaci subiektywizmu, od subiekty-
wizmu uczuć, prosta i łatwa droga do subiektywizmu wartości, tak łatwa, że 
po prostu nie widać, dlaczego i w jaki sposób nią nie pójść, skoro się raz już 
weszło na pochyłą równię subiektywizmu. Miłość sama jest nastawiona na 
wartość obiektywną”652.

Ostatecznie cały ten wątek związany z dominacją mitów subiektywi-
stycznych Jan Paweł II tak ujmuje w Veritatis splendor: „Jak łatwo zrozumieć, 

649 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 138-141.
650 Cyt. za: Jan Paweł II, Prawda. Antologia tekstów, dz. cyt., s. 82.
651 K. Wojtyła notuje dalej: „Fakt ten ma dwa następstwa: 1° dokonuje się przy tej 

sposobności jakaś «dezintegracja»: aktualne przeżycie wyrasta ponad całą resztę faktów 
obiektywnych, a przede wszystkim zasad, którym one podlegają – wyłamuje się z ich ca-
łokształtu; 2° na miejsce owych zasad obiektywnych, które stanowią sprawdzian wartości 
danego czynu, wchodzi wartość samego uczucia i ona zaczyna decydować o wartości 
czynu; czyn jest dobry, bo jest «autentyczny», tzn. nasycony «prawdziwym» uczuciem. 
Uczucie jednak samo z siebie posiada prawdziwość li tylko subiektywną: prawdziwe 
uczucie może również napełniać czyn, który obiektywnie nie jest dobry”. Cyt. za: Jan 
Paweł II, Prawda. Antologia tekstów, dz. cyt., s. 83.

652 Cyt. za: tamże.
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istnieje związek między tą ewolucją a kryzysem wokół zagadnienia prawdy. 
Zanik idei uniwersalnej prawdy o dobru, dostępnym poznawczo dla ludzkie-
go rozumu, w nieunikniony sposób doprowadził także do zmiany koncepcji 
sumienia: nie jest już ono postrzegane w swojej rzeczywistości pierwotnej, 
czyli jako akt rozumowego poznania dokonywany przez osobę, która w okre-
ślonej sytuacji ma zastosować wiedzę uniwersalną o dobru i tym samym wy-
razić swój sąd o tym, jaki sposób postępowania należy uznać tu i teraz za 
słuszny. Powstała tendencja, by przyznać sumieniu jednostki wyłączny przy-
wilej autonomicznego określania kryteriów dobra i zła oraz zgodnego z tym 
działania. Wizja ta łączy się z etyką indywidualistyczną, według której każdy 
człowiek staje wobec własnej prawdy, różnej od prawdy innych. Posunięty do 
skrajnych konsekwencji, indywidualizm prowadzi do zaprzeczenia samej idei 
natury ludzkiej”653.

Konkluzja do tych analiz znajduje się w Veritatis splendor i brzmi: 
„Niektóre nurty współczesnej teologii moralnej, pozostając pod wpływem 
wspomnianych tendencji subiektywistycznych i indywidualistycznych, inter-
pretują w nowy sposób związek wolności z prawem moralnym, z naturą ludz-
ką i z sumieniem, proponując nowe kryteria moralnej oceny czynów. Nurty 
te, choć różnorodne, mają jedną cechę wspólną: osłabiają lub wręcz negują 
zależność wolności od prawdy. Jeśli zamierzamy dokonać krytycznego ich 
rozeznania, aby odkryć wszystko, co jest w nich słuszne, pożyteczne i cenne, 
a zarazem wskazać niejasności, niebezpieczeństwa i błędy, musimy je zbadać 
w świetle fundamentalnej zasady, iż wolność jest zależna od prawdy; zasady, 
którą tak jasno i dobitnie wyraził Chrystus w słowach: «Poznacie prawdę, 
a prawda was wyzwoli» (J 8,32)”654.

Trzeci mit kulturowy, z którym Jan Paweł II podejmuje dialog – to mit 
o prymacie ludzkiej wolności nad prawdą. W rzeczywistości chodzi o pokusę 
własnowolnego podporządkowania prawdy ludzkiej wolności. Tym samym 
chodzi także o możliwość manipulowania prawdą o sobie samym przez wła-
sną ludzką wolność. Nie jest to kwestia nowa, ale w czasach współczesnych 
nabiera szczególnego znaczenia. Już w Wyznaniach św. Augustyn notuje: 
„Wielu spotkałem takich ludzi, którzy chcieliby oszukiwać, ale takiego, który 
by chciał być oszukiwanym, nie spotkałem nigdy. Czyż więc ludzie nie za-
czerpnęli wiedzy o szczęściu z tego samego źródła, z którego mają też wiedzę 
o tym, czym jest prawda? Kochają przecież i prawdę, skoro nie chcą, aby ich 
oszukiwano […]. Czemuż więc się prawdą nie radują? Czy nie są szczęśliwi? 
[…]. Lecz prawda budzi nienawiść – czemu? Czemuż z wrogością ludzi spo-
tyka się Twój sługa głoszący prawdę, jeśli ludzie kochają szczęście, niebędące 

653 VS 32.
654 VS 34.
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niczym innym jak radowaniem się prawdą? I właśnie dlatego, że nie chcą być 
oszukiwani, nie lubią, kiedy się im udowadnia, że zostali oszukani? Krocząc 
swoją drogą, zaczynają nienawidzić prawdy z powodu owej rzeczy, którą jako 
rzekomą prawdę kochają. Kochają prawdę, gdy ich oświeca; nienawidzą, gdy 
im wykazuje ich błąd. Ponieważ nie chcą być oszukiwani, a chętnie oszukują, 
kochają prawdę tylko wtedy, gdy ona się im odsłania, a nienawidzą jej wtedy, 
gdy prawda im wskazuje, jacy są sami. Wymierza im ona karę: tych, którzy 
nie chcą, by prawda ich odsłoniła, obnaży wbrew ich woli, a sama pozostanie 
przed nimi zakryta”655.

Podobne zagadnienie porusza Jan Paweł II w Veritatis splendor, kiedy 
pisze: „Paradoksalna sprzeczność polega na tym, że choć współczesna kul-
tura przyznaje tak wielkie znaczenie wolności, zarazem radykalnie tę wol-
ność kwestionuje. Dyscypliny naukowe określane wspólnym mianem «nauk 
o człowieku» słusznie zwróciły uwagę na uwarunkowania natury psycho-
logicznej i społecznej, które wpływają na sposób, w jaki człowiek korzysta 
z wolności. Wiedza o tych uwarunkowaniach oraz uwaga im poświęcona to 
ważne osiągnięcia nauki, które znalazły zastosowanie w różnych dziedzinach 
życia, na przykład w pedagogice lub w wymiarze sprawiedliwości. Niektórzy 
jednak posuwają się dalej i wychodząc poza uprawnione wnioski, jakie moż-
na wyciągnąć z tego rodzaju obserwacji, podają w wątpliwość lub wręcz ne-
gują samą realność ludzkiej wolności. Należy także wspomnieć o pewnych 
nadużyciach w interpretacji badań naukowych w dziedzinie antropologii. 
Wskazując na wielką różnorodność tradycji, obyczajów i instytucji, istniejącą 
w ramach ludzkiej cywilizacji, dochodzi się, jeśli nie zawsze do negacji ist-
nienia uniwersalnych ludzkich wartości, to przynajmniej do relatywistycznej 
koncepcji moralności”656.

655 Zob. św. Augustyn, Wyznania, X, 23, 26, przeł. Z. Kubiak, Warszawa 1978. Por. 
także D. von Hildebrand, Ethik, Stuttgart 1974, s. 20n.

656 VS 33. Por. komentarz do encykliki Veritatis splendor (Jan Paweł II, Veritatis 
splendor. Tekst i komentarze, red. A. Szostek, dz. cyt.). Znajdujemy tam następujące 
opracowania: T. Styczeń, Wolność z prawdy żyje. Wokół encykliki Veritatis splendor, 
s. 127-168; J. Seifert, Blask prawdy jako fundament działania moralnego. O encyklice 
papieża Jana Pawła II „Veritatis splendor”, s. 169-188; W.B. Smith, Bez prawdy nie ma 
wolności, s. 189-193; J. Bajda, Sumienie i osoba a autorytet Magisterium, s. 197-206; 
J. Merecki, Sumienie a prawda i prawo moralne, s. 207-220; A. Szostek, Ku teonomii 
uczestniczącej. Wolność a prawo w świetle encykliki „Veritatis splendor”, s. 221-232; R. 
McInerny, O miejsce dobra i zła. „Veritatis splendor” przeciwko pokrętnemu moralizo-
waniu, s. 235-242; R. Spaemann, Obrona człowieka przed nieograniczonymi żądaniami, 
s. 243-246; M. Schooyans, Moralność społeczna według „Veritatis splendor”, s. 247-
250; W. Chudy, Światło dla wszystkich, s. 251-274; J. Nagórny, Teologia moralna jako 
eklezjalna nauka wiary w świetle „Veritatis splendor”, s. 275-290; J. Merecki, Dokument 
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Czwartym mitem nieakceptowanym przez K. Wojtyłę, jest mit, że praw-
da nie ma znaczenia normatywnego dla całego życia człowieka. W dzisiej-
szej kulturze spotykamy rozliczne poglądy i opinie wykluczające to, iż praw-
da ma znaczenie normatywne, nie tylko dla moralności, ale dla całego ży-
cia człowieka. Problemem tym zajmuje się K. Wojtyła w opublikowanych 
dopiero w 1986 r., a wygłoszonych dużo wcześniej Wykładach lubelskich. 
Autor szeroko rozwija zagadnienie, że poznanie prawdy ma znaczenie nor-
matywne dla całego życia człowieka657. Pisze między innymi tak: „Etyka 
Arystotelesa oraz św. Tomasza z Akwinu ma wyraźny charakter perfekcjo-
nistyczny. Doskonałość właściwa każdemu bytowi jest z natury celem tego 
bytu. Doskonałością właściwą człowiekowi jest doskonałość moralna, ona też 
jest z natury celem człowieka. W takim ujęciu natura staje się podstawą nor-
my i normowania moralnego. Normowanie ma prowadzić do tego, aby czło-
wiek, istota rozumna, działając zawsze zgodnie z wymogami rozumu, stawał 
się przez to coraz doskonalszym bytem. Doskonałość człowiekowi właściwa 
utożsamia się z dobrem godziwym, które wobec tego stanowi podstawę nor-
mowania w znaczeniu etycznym”658. Nieco dalej odnajdujemy stwierdzenie, 
że „normowanie polega na wprowadzaniu zgodności z rozumem w każdy 
ludzki czyn. Powstaje pytanie, co oznacza owa zgodność z rozumem. Ażeby 
na to pytanie odpowiedzieć, należy stwierdzić, iż przedmiotem (obiectum ma-
teriale) rozumu ludzkiego jest według nauki św. Tomasza byt, a przedmiotem 
właściwym (obiectum formale) jest prawda. Działanie ludzkie zaś opiera się 
na woli. Przedmiotem woli jest dobro, czyli byt ujęty w odniesieniu do woli. 
Kiedy byt staje się przedmiotem rozumnego działania ludzkiego, wówczas 
rozum z samej swojej natury poznaje prawdę o dobru, czyli o bycie, który 
stał się przedmiotem woli, jak też o samej woli, która do takiego przedmiotu 
aktem swoim się zwraca. Takie poznanie prawdy ma znaczenie normatywne. 
W poznaniu normatywnym przebija się moment woli, udział woli. Dzięki nie-
mu poznanie to przybiera charakter rozkazujący, owszem – kulminuje w roz-
kazie, w sumieniu, w akcie cnoty roztropności”659.

Piątym mitem odrzuconym stanowczo przez Wojtyłę, jest mit o tym, 
że człowiek wyzwolony „od prawdy” może wcielić dziś pokusę „bycia jak 
Bóg”. Z mitem tym wiąże się pokusa, by widzieć siebie teoretycznie jako 
zwierzę lub praktycznie podporządkować się światu bezosobowych rzeczy. 
Dzieje się to w najrozmaitszych formach oddawania się przyjemności i wła-

nie pozwalający przejść obojętnie. „Veritatis splendor” w komentarzach anglosaskich, 
s. 295-301.

657 K. Wojtyła, Wykłady lubelskie, Lublin 1986, s. 273-274.
658 Cyt. za: Jan Paweł II, Prawda. Antologia tekstów, dz. cyt., s. 63.
659 Cyt. za: tamże, s. 64.
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dzy660. Człowiek jest osobą i jego autentyczne życie ludzkie rozwija się poza 
fałszywą alternatywą nec bestia – nec deus! Do tego nawiązuje św. Augustyn, 
Pascal i Kartezjusz, mówiąc o życiu z prawdy o człowieku jako istocie, która 
stoi pomiędzy Bogiem i nicością. Tylko wtedy unika się złudzenia, że poprzez 
odejście od prawdy albo poprzez jej kreację człowiek będzie niczym Bóg661. 
W związku z tym zarówno K. Wojtyła – Jan Paweł II bardzo szeroko naucza 
o „transcendencji osoby przez prawdę”. Chodzi o to, że człowiek wznosi się 
ponad „zwierzę”, ponad konsumeryzm i mentalność środowiskową, zysku-
je respekt dla innych osób i spoczywającej w nich godności i przezwycięża 
urzeczowienie przez systemowy totalitaryzm i ateizm. Wznosi się ponad te 
wszystkie zakusy zagrażające w rozmaitym stopniu i w różnej mierze godno-
ści osoby, która wyrasta z owej transcendencji dzięki przyporządkowaniu do 
prawdy i poznania prawdy662.

Człowiek ma możliwość poznania „prawdy w prawdzie”

Człowiek jest istotą poznającą, a nie ma poznania bez prawdy. Człowiek 
nie chce żyć w błędzie czy zafałszowaniu życia. Dlatego tak ważne miej-
sce w nauczaniu Jana Pawła II zajmuje podstawowa teza antropologiczna, że 
człowiek jest istotą rozumną i wolną663. To wszystko skupia się wokół spra-
wy ludzkiej godności664. Analizując dorobek antropologiczny Karola Wojtyły 

660 Szerzej zob. J. Seifert, Prawda a transcendencja człowieka, „Ethos” 1988, nr 2-3, 
s. 37-46.

661 Tamże, s. 43-44.
662 Tamże, s. 44.
663 Podczas pielgrzymek do Polski Jan Paweł II bardzo często odwołuje się do 

faktu godności człowieka, wiążąc ten fakt z różnymi „kontekstami życia” człowieka. 
Przykładem mogą być słowa wypowiedziane w Nowej Hucie: „Pozwólcie, że przyto-
czę jeszcze słowa, które w czerwcu ubiegłego roku wypowiedziałem w Genewie do 
Międzynarodowej Organizacji Pracy: Więź między pracą a sensem ludzkiej egzystencji 
świadczy zawsze o tym, że człowiek nie uległ alienacji z powodu swej pracy, że nie 
został zniewolony. Przeciwnie, więź ta potwierdza, że praca stała się sojusznikiem jego 
człowieczeństwa, że pomaga mu żyć w prawdzie i wolności: w wolności budowanej na 
prawdzie, która mu pozwala prowadzić życie w pełni godne człowieka” (Jan Paweł II, 
Homilia w czasie konsekracji kościoła św. Maksymilian Kolbego, Kraków-Nowa Huta, 
22 czerwca 1983, nr 7).

664 K. Wojtyła nazwał godność osoby normą personalistyczną. Owa norma persona-
listyczna jako zasada mówi: osoba jest takim bytem, której właściwe i pełnowartościowe 
odniesienie stanowi miłość. Można ją ująć jeszcze inaczej: osobie jako osobie należna 
jest afirmacja od osoby jako osoby lub persona est afirmanda propter seipsum. Idąc za 
A. Rodzińskim i T. Styczniem wyodrębniamy normę moralności (norma normans), któ-
rą jest sama godność osoby ludzkiej od normy moralnej (norma normata), jako reguły 
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John Crosby pyta między innymi: „Dlaczego z Adamem stało się inaczej? 
Dlaczego przebudził się jako osobowy podmiot w akcie wychodzenia ku 
zwierzętom w celu ich nazwania? Jan Paweł II odpowiada: w akcie nazywa-
nia zwierząt spotkał się «z prawdą o nich». Ta «prawda o bycie» nie ma do-
stępu do naszego poznania, jeżeli tylko biernie obserwujemy świat; jest raczej 
czymś, co nakłada na naszą podmiotowość takie wymagania, że ktokolwiek 
tę prawdę uchwyci, zaczyna żyć jako podmiot już w akcie jej ujmowania”665.

W Osobie i czynie Karola Wojtyły zawartych jest kilka głębokich spo-
strzeżeń związanych z wymaganiami nakładanymi na naszą podmiotowość 
przez „prawdę bytu”. Człowiek nie ogranicza się do samego myślenia czy 
podmiotowej świadomości. Człowiek „tworzony” jest przez „prawdę bytu”. 
K. Wojtyła pisze: „Myślenie mianowicie do pewnego jakby miejsca dzieje się 
w człowieku, a od pewnego miejsca jest już wyraźnym jego działaniem. […] 
Człowiek jednak przeżywa siebie jako sprawcę myślenia i poznania dopiero 
w określonym momencie. Tym momentem jest z pewnością już moment sądu. 
Czynność sądzenia jest też najwłaściwszą czynnością poznawczą człowie-
ka”666. Ponieważ sąd jest nośnikiem prawdy, sama czynność, której człowiek 
dokonuje, wydając sąd, jest odkrywaniem podmiotowości osoby aktualizują-
cej się w relacji do prawdy.

Drugie spostrzeżenie Karola Wojtyły dotyczy pewnego duchowego dy-
stansu do własnego poznania. „Człowiek nie jest tylko biernym zwiercia-
dłem, które odbija przedmioty, ale zachowuje w stosunku do nich swoistą 
nadrzędność przez prawdę; jest to «wyższość prawdy» związana z pewnym 
jakby dystansem do przedmiotów, która wpisana jest w duchową naturę 
osoby”667. Co więcej – motyw ten powraca raz po raz w nauczaniu Karola 
Wojtyły. Karol Wojtyła pisze na temat poznawania prawdy, a zwłaszcza praw-
dy w odniesieniu do dobra, bądź jak zwykł mówić: „prawdy o dobru”. Można 
by znów w tym miejscu zacytować Osobę i czyn, lecz bardziej przemawia 
do nas sposób, w jaki pisze o tym wcześniej w Miłości i odpowiedzialności: 
„Prawda warunkuje wolność, o tyle bowiem tylko człowiek może zachować 
wolność w stosunku do różnorodnych przedmiotów, które narzucają mu się 
w działaniu jako dobre i godne pożądania, o ile jest zdolny dobra te ujmować 
w świetle prawdy i tak kształtować swój samodzielny stosunek do nich. Bez 

postępowania w prawdzie, inspirowaną przez ową godność ludzką (K. Wojtyła, Miłość 
i odpowiedzialność. Studium etyczne, Kraków 1962, s. 31; A. Rodziński, U podstaw kul-
tury moralnej, Warszawa 1980, s. 107-137).

665 J. Crosby, Dialektyka podmiotowości i transcendencji osoby ludzkiej, „Ethos” 
1988, nr 2-3, s. 57-65.

666 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 178.
667 Tamże. s. 194.
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tej zdolności byłby człowiek skazany na determinację: owe dobra brałyby 
go w posiadanie i decydowały bez reszty o charakterze jego czynów i całym 
kierunku jego działalności. Zdolność poznawania prawdy umożliwia czło-
wiekowi auto-determinację”668.

Prawda o człowieku – imperatyw „poznaj samego siebie”

Bez cienia błędu można odnieść słowa Jana Pawła II, które on napisał 
o św. Augustynie, do niego samego669.

Podobnie jak dla św. Augustyna, tak i dla Jana Pawła II, „wnętrze czło-
wieka”, gdzie kryją się niezwykłe bogactwa prawdy i miłości, stanowi „wiel-
ką, tajemniczą przepaść”, której obydwaj nigdy nie przestawali badać, nigdy 
też nie przestawali podziwiać. „Jednak w tym miejscu trzeba dodać – pisze 
o św. Augustynie Jan Paweł II – że temu, kto z troską myśli o sobie i o histo-
rii ludzkości, człowiek jawi się jako Magna quaestio – jak mówi Augustyn. 
Trapi go bowiem zbyt wiele problemów: tajemnica śmierci i wewnętrznego 
rozdarcia, jakie w sobie doświadcza, a także nieuleczalna rozbieżność między 
tym, co jest, i czego pragnie. Są to problemy, które w sumie sprowadzają się 
do jednego, mianowicie do wielkości człowieka i zarazem jego niewypowie-
dzianej nędzy. Te właśnie sprawy, które szeroko rozważał Sobór Watykański II, 
gdy zajmował się «tajemnicą człowieka», Augustyn z pasją i przenikliwością 
studiował nie tylko po to, aby odkryć prawdę, która najczęściej jest bardzo 
smutna: okazuje się bowiem, że rodzaj ludzki jest z natury swojej najbardziej 
społeczny i jednocześnie – jak mówi autor O Państwie Bożym, opierając się 
na historii – «skłonny do niezgody na skutek zepsucia», lecz także po to, 
by znaleźć i przedstawić rozwiązanie tej tajemnicy. Augustyn znalazł tylko 
jedno rozwiązanie, to, które ujrzał na krótko przed nawróceniem: Chrystus 
Odkupiciel człowieka. Ja również uznałem za konieczne skierować uwagę 
wiernych Kościoła i wszystkich ludzi dobrej woli na to rozwiązanie w mojej 
pierwszej encyklice Redemptor homnis, zawierającej konkluzję całej tradycji 
chrześcijańskiej”670.

Prawdę o człowieku Jan Paweł II szeroko rozwija na płaszczyźnie 
chrystocentrycznej. Nie dziwi więc fakt, że szukając najgłębszej prawdy 
o człowieku Jan Paweł II już we wspomnianej Redemptor homnis napisze: 
„Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca – nie wedle jakichś tylko 

668 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 103-104.
669 Jan Paweł II, List Apostolski „Augustinum Hipponensem” z okazji 160 rocznicy 

nawrócenia św. Augustyna, rozdział II, część pt. Doktor (zobacz podane tam przypisy), 
Watykan 1986, s.5.

670 Tamże.
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doraźnych, częściowych, czasem powierzchownych, a nawet pozornych kry-
teriów i miar swojej własnej istoty – musi ze swoim niepokojem, niepewno-
ścią, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć 
się do Chrystusa. Musi niejako w Niego wejść z sobą samym, musi sobie 
«przyswoić», zasymilować całą rzeczywistość Wcielenia i Odkupienia, aby 
siebie odnaleźć. Jeśli dokona się w człowieku ów dogłębny proces, wówczas 
owocuje on nie tylko uwielbieniem Boga, ale także głębokim zdumieniem 
nad sobą samym. Jakąż wartość musi mieć w oczach Stwórcy człowiek, skoro 
zasłużył na takiego i tak potężnego Odkupiciela (por. hymn Exsultet z Wigilii 
Wielkanocnej), skoro Bóg «Syna swego Jednorodzonego dał», ażeby on, 
człowiek, «nie zginął, ale miał życie wieczne» (por. J 3,16)”671.

Streszczeniem tych poszukiwań „prawdy o człowieku” wydają się być 
słowa Jana Pawła II z Fides et ratio: „Człowiek w ciągu stuleci przebył pew-
ną drogę, która prowadziła go stopniowo do spotkania z prawdą i do zmierze-
nia się z nią. Proces ten dokonał się – nie mogło bowiem być inaczej – w sfe-
rze osobowego samopoznania: im bardziej człowiek poznaje rzeczywistość 
i świat, tym lepiej zna siebie jako istotę jedyną w swoim rodzaju, a zarazem 
coraz bardziej naglące staje się dla niego pytanie o sens rzeczy i jego własne-
go istnienia. Wszystko, co jawi się jako przedmiot naszego poznania, staje 
się tym samym częścią naszego życia. Wezwanie «poznaj samego siebie», 
wyryte na architrawie świątyni w Delfach, stanowi świadectwo fundamen-
talnej prawdy, którą winien uznawać za najwyższą zasadę każdy człowiek, 
określając się pośród całego stworzenia właśnie jako «człowiek», czyli ten, 
kto «zna samego siebie»”672.

Prawda o Bogu i „w Bogu”

Bez wątpienia Karol Wojtyła – Jan Paweł II włączył się bardzo mocno 
w wielką współczesną dyskusję „o prawa Boga do człowieka” i o „miejscu 
Boga” w życiu ludzkim dziś. Nie są to tylko dyskusje apologetyczne. Jest to 
ważny i znaczący pozytywny wykład „prawdy o Bogu”. Jest to prawda nad-
przyrodzona, inaczej mówiąc „prawda wiary”, podarowana ludziom przez Boga 
Stwórcę i Zbawcę i nieustannie odkrywana przez ludzi wszystkich czasów.

Możliwość nadprzyrodzonego Objawienia uzasadnia Karol Wojtyła 
w Elementarzu etycznym673, a jeszcze szerzej w dziele O poznawalności 
i poznawaniu Boga674. W swych przemyśleniach Karol Wojtyła łączy praw-

671 RH 10.
672 FeR 1.
673 K. Wojtyła, Elementarz etyczny, Lublin 1983, s. 83-86.
674 K. Wojtyła, O poznawalności i poznawaniu Boga, Kraków 2000, s. 64-67.
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dę ze znaczeniem – jak to określa – „wiedzą z góry”675. Pisze między in-
nymi: „Człowiek jest wewnętrznie uzdolniony do przyjęcia Objawienia, co 
więcej – sam wychodzi w kierunku Boga, od którego ma ono przyjść. Bóg 
w Objawieniu komunikuje mu siebie i równocześnie tworzy w człowieku 
właściwą podstawę do poznawania w świetle danego Objawienia. Objawienie 
jest «wiedzą z góry», jest wyrazem tej wiedzy, jaką Pan Bóg sam ma o sobie 
i o wszystkim poza sobą. Trzeba jednak zaraz liczyć się z faktem, że ta wiedza 
Boża, o ile jest w Bogu, utożsamia się rzeczowo z samą istotą Bożą. Bóg jest 
i tym, kto poznaje, i właściwym przedmiotem poznania, i samym poznaniem, 
samą wiedzą. Znika więc to wszystko, co po ludzku określilibyśmy jako «pro-
ces poznawczy». Zachodzi natomiast po prostu czyste «poznanie samoistne» 
(podobnie jak «istnienie samoistne»). Również gdy chodzi o poznanie bytów 
stworzonych różnych od siebie, to Bóg czerpie tę wiedzę ze swej istoty; po-
znaje świat w sobie, w sobie «poznawał» go zawsze, zanim go powołał do 
bytu, poznaje go, kiedy rządzi jego losami”676.

Karol Wojtyła dosyć wyraźnie buduje swą głęboką koncepcję „poznawa-
nia Boga” na augustyńskim i tomistycznym założeniu, że istnieje „«Prawda» 
oświecająca umysł człowieka, aby mógł w sposób pewny poznać prawdę, 
«Miłość», z której pochodzi i ku której zmierza wszelka prawdziwa miłość. 
Albowiem – jak to często powtarzał św. Augustyn – Bóg jest «przyczyną ist-
nienia i zdolnością myślenia, i zasadą życia», bądź też, aby użyć innej sławnej 
formuły: «jest przyczyną istniejącej powszechności i światłem zyskiwanej 
przez nas prawdziwości, i źródłem pojącym nas szczęśliwością»”677.

Szukając tzw. motiva credibilitatis, Karol Wojtyła mówi szeroko o tym, 
że pełnia nadprzyrodzonego poznania wiary polega na możliwym dzięki łasce 
uczestnictwie w poznawaniu samego Boga. Bóg – Prawda objawia się człowie-
kowi, a człowiek ma możliwość przyjęcia tego Objawienia. Karol Wojtyła użyje 
tutaj specyficznego dla siebie określenia „wżycia się” w Prawdę Bożą i ludzką za-

675 Np. wtedy, gdy komentuje teksty św. Jan od Krzyża – por. K. Wojtyła, Świętego 
Jana od Krzyża nauka o wierze, Lublin 2000.

676 Cyt. za: Jan Paweł II, Prawda. Antologia tekstów, dz. cyt., s. 39. Kontynuacją 
tego myślenia antropologiczno-etycznego jest wykład teologiczny. Dla przykładu można 
przywołać słowa Jana Pawła II do świata nauki: „Kiedy w wieczerniku Jezus powiedział: 
«Ja jestem prawdą», powiedział to jako Bóg z Boga i Światłość ze Światłości – bo tyl-
ko Bóg «jest prawdą». Równocześnie powiedział to jako człowiek, który – sam jeden 
– jest «Świadkiem Wiernym» (por. Ap 1,5) całej tajemnicy Boga: całej prawdy, która 
jest w Bogu. Wszelka prawda, do której dochodzi umysł stworzony, jest tylko cząstką 
i odblaskiem tej prawdy, jaka jest w Bogu. Prawda ta przerasta człowieka” (Jan Paweł II, 
Homilia wygłoszona w czasie Mszy Świętej, Olsztyn 6 czerwca 1991, nr 4).

677 Jan Paweł II, List Apostolski „Augustinum Hipponensem” z okazji 160 rocznicy na-
wrócenia św. Augustyna, rozdział 2, część pt. Bóg i człowiek (zobacz podane tam przypisy).
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razem. Pisze: „Gruntowna analiza teologiczna wiary przeprowadzona na podsta-
wie Objawienia wykazuje nam, że istotą tej cnoty nadprzyrodzonej jest pewnego 
rodzaju «wżycie się» umysłu ludzkiego w Prawdę Bożą i w samo poznanie Boże. 
Takie «wżycie się» podlega, rzecz jasna, prawom organicznego rozwoju. I tu 
otwiera się przed nami prawdziwy teren doświadczalny. To, że wiara stoi ciągle 
na krawędzi tajemnic, to bynajmniej nie znaczy, że stan rozumu wierzącego ma 
się wyrażać jakimś ciągłym drżeniem czy niepewnością. Jeżeli umiejętnie i ciągle 
współpracuje z łaską wiary, wówczas ona osadza się w nim gruntowniej. Powoli, 
zwłaszcza pod warunkiem systematycznego życia wewnętrznego, nie tylko, że 
samo przeświadczenie o Prawdzie Objawionej pogłębia się i umacnia, ale zdaje 
się przetwarzać w nową świadomość – świadomość naszego związania z życiem 
Bożym i udział w tym życiu. Stopniowo okazuje się, że my nie tylko wierzymy 
w Boga jako w odrębną rzeczywistość, ale przez wiarę ożywioną miłością wcho-
dzimy w Jego życie i bierzemy w nim udział”678.

Nieco dalej Karol Wojtyła pisze: „To stopniowe «wżywanie się» 
w Prawdę Bożą, które umożliwia nam wiara, tłumaczy również, o ile stanowi 
ona współmierne i konieczne przygotowanie do ostatecznego udziału w po-
znaniu i w życiu wewnętrznym Boga, które jest treścią ostatecznego szczę-
ścia człowieka. Ta pełnia poznania nadprzyrodzonego nazywa się widzeniem 
uszczęśliwiającym. Rozwija się ono zaś organicznie z tych nadprzyrodzonych 
zarodków poznawczych, które tkwią w wierze”679.

„Czynić prawdę w miłości” – perspektywa naszych czasów

„Służyć prawdzie w miłości” – to imperatyw moralny akcentowany 
przez Jana Pawła II przede wszystkim podczas Jego pielgrzymek do różnych 
krajów świata. W przemówieniu do świata nauki Jan Paweł II mówi z mocą 
o tym, że diakonia prawdy odżywa, a zarazem znajduje swe naturalne dopeł-
nienie w słowach św. Pawła: Prawdę czyńcie w miłości (por. Ef 4,15). Służąc 
prawdzie z miłości do prawdy i do tych, którym ją przekazujemy, budujemy 

678 Cyt. za Jan Paweł II, Prawda. Antologia tekstów, dz. cyt. s. 42-43. W encykli-
ce Fides et ratio Jan Paweł II nawiązuje do tego zagadnienia i pisze: „Kościół, mocą 
autorytetu, który posiada jako depozytariusz Objawienia Jezusa Chrystusa, pragnie 
potwierdzić konieczność refleksji na temat prawdy. Dlatego postanowiłem zwrócić się 
do Was, Czcigodni Współbracia w biskupstwie, z którymi łączy mnie misja otwartego  
«okazywania prawdy» (por. 2 Kor 4,2), jak również do teologów i filozofów, na których 
spoczywa obowiązek badania różnych aspektów prawdy, a także do ludzi poszukujących, 
i podzielić się pewnymi refleksjami na temat dążenia do prawdziwej mądrości, aby każdy 
kto żywi w sercu miłość do niej, mógł wejść na właściwą drogę, która pozwoli mu ją 
osiągnąć, znaleźć w niej ukojenie dla swych trosk i duchową radość” (FeR 6).

679 Cyt. za: Jan Paweł II, Prawda. Antologia tekstów, dz. cyt., s. 43.
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wspólnotę ludzi wolnych w prawdzie, tworzymy wspólnotę ludzi zjednoczo-
nych miłością do prawdy i miłością wzajemną w prawdzie, wspólnotę ludzi, 
dla których miłość prawdy stanowi zasadę jednoczącej ich więzi680.

Wydaje się koniecznym przywołanie w tym miejscu znakomitego tek-
stu z papieskiego wykładu Dekalogu z 1991 r. w dłuższym cytacie: „Moje 
pielgrzymowanie po ziemi ojczystej związane jest w tym roku z katechezą 
dziesięciu przykazań. Ósme przykazanie Dekalogu w szczególny sposób wią-
że się z prawdą, która obowiązuje człowieka w obcowaniu z innymi ludźmi 
i w całym życiu społecznym: «Nie mów fałszywego świadectwa». Tym przy-
kazaniem Bóg Przymierza szczególnie daje poznać, że człowiek jest stworzo-
ny na Jego obraz i podobieństwo. Dlatego właśnie całe ludzkie postępowanie 
poddane jest wymogom prawdy. Prawda jest dobrem, a kłamstwo, fałsz, za-
kłamanie jest złem. Doświadczamy tego w różnych wymiarach i w różnych 
układach. Przypatrzmy się znaczeniu prawdy w naszym życiu publicznym. 
W odnowionej Polsce nie ma już urzędu cenzury, różne stanowiska i poglądy 
mogą być przedstawiane publicznie. Została przywrócona – jakby powiedział 
Cyprian Norwid – «wolność mowy» (C.K. Norwid, Rzecz o wolności sło-
wa). Wolność publicznego wyrażenia swoich poglądów jest wielkim dobrem 
społecznym, ale nie zapewnia ona wolności słowa. Niewiele daje wolność 
mówienia, jeśli słowo wypowiadane nie jest wolne. Jeśli jest spętane egocen-
tryzmem, kłamstwem, podstępem, może nawet nienawiścią lub pogardą dla 
innych – dla tych na przykład, którzy różnią się narodowością, religią albo 
poglądami. Niewielki będzie pożytek z mówienia i pisania, jeśli słowo będzie 
używane nie po to, aby szukać prawdy, wyrażać prawdę i dzielić się nią, ale 
tylko po to, by zwyciężać w dyskusji i obronić swoje – może właśnie błędne 
– stanowisko. Słowa mogą czasem wyrażać prawdę w sposób dla niej samej 
poniżający. Może się zdarzyć, że człowiek mówi jakąś prawdę po to, żeby 
uzasadnić swoje kłamstwo. Wielki zamęt wprowadza człowiek w nasz ludzki 
świat, jeśli prawdę próbuje oddać na służbę kłamstwa. Wielu ludziom trudniej 
wtedy rozpoznać, że ten świat jest Boży.

Prawda zostaje poniżona także wówczas, gdy nie ma w niej miłości do 
niej samej i do człowieka. W ogóle nie da się zachować ósmego przykazania 
– przynajmniej w wymiarze społecznym – jeśli brakować będzie życzliwości, 
wzajemnego zaufania i szacunku wobec tych wszystkich odmienności, które 
ubogacają nasze życie społeczne. Każdy podstęp wobec drugiego człowieka, 
każda skłonność do używania osoby ludzkiej w charakterze narzędzia, każde 
używanie słów po to, aby wpływać na innych swoim zagubieniem moralnym, 
swoim wewnętrznym nieporządkiem – wprowadza w życie społeczne atmos-

680 Jan Paweł II, Przemówienie do przedstawicieli świata nauki, Lublin 9.06.1987.
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ferę kłamstwa. Przez wiele lat doświadczaliśmy w wymiarze społecznym, że 
publicznie nie mówiono prawdy – i nie dopuszczano do jej mówienia. Istnieje 
przeto wielka potrzeba odkłamania naszego życia w różnych zakresach. 
Trzeba przywrócić niezastąpione niczym miejsce cnocie prawdomówności. 
Trzeba, by ona kształtowała życie rodzin, środowisk, społeczeństwa, środków 
przekazu, kultury, polityki i ekonomii.

Jeszcze raz wróćmy do tego przykazania w jego brzmieniu synajskim, 
w jego brzmieniu ewangelicznym. «Nie będziesz mówił fałszywego świadec-
twa przeciw bliźniemu twemu». Wydaje się, że jest to pewna sytuacja ściśle 
określona. Na przykład taka, w jakiej znalazł się Chrystus wobec sądu, gdzie 
powiedział: «Jeżeli źle powiedziałem, daj świadectwo o złym. A jeżeli nie, 
dlaczego Mnie bijesz?». Człowiek, świadek, sądzi. «Nie mów fałszywego 
świadectwa przeciw bliźniemu twemu». Nie mów fałszywego świadectwa 
przeciw temu bliźniemu twemu, którym jest Jezus z Nazaretu. Nie mów fał-
szywego świadectwa przeciw żadnemu twemu bliźniemu, żadnemu człowie-
kowi. Zarazem to przykazanie stwierdza, że prawda jest dobrem dla człowie-
ka, jest dobrem dla człowieka w odniesieniach międzyludzkich, jest dobrem 
dla człowieka w odniesieniach szerszych, społecznych. Jest dobrem. Drugi 
człowiek ma prawo do prawdy. Człowiek ma prawo do prawdy. Czasem czło-
wiek nie ma prawa do pewnej prawdy, dlatego my patrzymy z podziwem na 
ludzi, którzy wobec przemocy – na przykład w czasie okupacji – potrafili nie 
wydać, nie powiedzieć prawdy, ponieważ do tej prawdy nie miał prawa ten, 
który jej żądał, który ją wymuszał przemocą.

Jednakże to przykazanie w takim brzmieniu ma zasięg szerszy. Nie cho-
dzi tylko o sytuację oskarżonego wobec trybunału, nie chodzi tylko o sytuację 
świadka, który mówi nieprawdę. Chodzi o sytuacje wielorakie, w których słowo 
ludzkie daje złe świadectwo. «Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliź-
niemu twemu». Wciąż się w różnych wymiarach odbywa ten sąd nad słowem 
człowieka, nad słowem, które on mówi. Jeżeli nie jest słowem prawdy, jeżeli 
daje fałszywe świadectwo, odbywa się ten sąd. Bo ludzie słyszą, niekoniecznie 
tylko w sądzie. Całe ludzkie bytowanie jest jakimś wielkim trybunałem. Ludzie 
słuchają, ludzie słyszą i albo dociera do nich prawda, albo też nie. Zwłaszcza 
w naszym społeczeństwie nowożytnym, gdzie tak bardzo spotęgowały się spo-
soby mówienia, metody mówienia, wszystkie tak zwane środki przekazu my-
śli. To przecież spotęgowana ludzka mowa. Spotęgowana mowa, która albo 
daje świadectwo prawdzie, albo też przeciwnie. My zresztą znamy to z naszego 
doświadczenia i przez wiele lat byliśmy wobec tego dość dobrze zabezpiecze-
ni. Więc jest szczególna odpowiedzialność za słowa, które się wypowiada, bo 
one mają moc świadectwa: albo świadczą o prawdzie, albo są dla człowieka 
dobrem, albo też nie świadczą o prawdzie, są jej zaprzeczeniem i wtedy są 
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dla człowieka złem, chociaż mogą być tak podawane, tak preparowane, ażeby 
robić wrażenie, że są dobrem. To się nazywa manipulacja. Więc również i to 
zwięzłe przykazanie Dekalogu otwiera człowieka, otwiera ludzkie społeczeń-
stwa na cały szereg różnych wymiarów egzystencjalnych. Bo człowiek bytuje 
w pewien sposób w związku ze świadectwem, jakie otrzymuje i jakie przyjmu-
je. Chrystus był bardzo na to wrażliwy. Chrystus bardzo nas przestrzegał przed 
tym. «Nie sądźcie, ażebyście nie byli sądzeni». To są właśnie takie wymowne 
słowa, które wskazują, jak delikatny, jak odpowiedzialny jest ten rejon prawdy 
i nieprawdy w życiu ludzkim, jak on wiele może kosztować. […]

Człowiek jest wolny, człowiek jest wolny także, ażeby mówić niepraw-
dę. Ale nie jest naprawdę wolny, jeżeli nie mówi prawdy. Chrystus daje na to 
jasną odpowiedź: «Prawda was wyzwoli». Życie ludzkie jest więc także dą-
żeniem do wolności przez prawdę. To jest bardzo ważne w epoce, którą prze-
żywamy. Bo zachłystujemy się wolnością, wolnością słowa i różnymi innymi 
wolnościami, które z tym się wiążą. Zachłystujemy się tą wolnością, której 
przedtem nam odmawiano, tak jak zresztą i wolności religijnej, choć w Polsce 
nie było pod tym względem najgorzej. Ale równocześnie zapominamy o tym 
wymiarze podstawowym, że nie ma prawdziwej wolności bez prawdy. Tylko 
prawda czyni wolnymi. […] «Prawda was wyzwoli» – powiedział Chrystus  
(J 8,32). Tak – «prawda was wyzwoli». To jest dopowiedzenie ósmego przy-
kazania. Starajmy się odnaleźć pełne znaczenie i wartość prawdy: prawda, 
która wyzwala – wolność przez prawdę. Nigdy poza prawdą. Poza prawdą 
wolność nie jest wolnością. Jest pozorem. Jest nawet zniewoleniem. […]

To jest perspektywa naszych czasów. Pomiędzy wolnością, do której 
Chrystus nas wyzwolił i stale wyzwala, a odejściem od Chrystusa w imię tak 
często bardzo głośno propagowanej wolności. Wolność, do której Chrystus nas 
wyzwolił, to jedna droga. Druga droga to wolność od Chrystusa. […] To są te 
dwie drogi, którymi idzie i pójdzie na pewno Europa. Europa ma szczególne 
związki z Chrystusem, tu się zaczęła ewangelizacja, ale tu także zrodziły się 
i stale się rodzą różne postaci odchodzenia od Chrystusa, programy odchodze-
nia od Chrystusa. I przed nami również otwiera się ta dwoistość, ten rozstaj. 
Wolność, do której Chrystus nas wyzwala, wolność przez prawdę. Prawda was 
wyzwala. Albo też wolność od Chrystusa”681. Ta głęboka analiza prawdy, którą 
należy czynić w miłości, i prawdy, która wywala, na nowo przywołuje wielką 
odpowiedzialność człowieka za prawdę jako fundament indywidualnego du-
chowego rozwoju oraz fundament prawdziwości życia społecznego.

681 Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w czasie Mszy Świętej (Olsztyn 6.06.1991), nr 4-5.
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* * *

Podsumowaniem tych analiz prawdy w blasku myśli działań Jana Pawła II, 
niech będą jego słowa z encykliki Fides et ratio. Jan Paweł II jeszcze raz wyraża 
swoje głębokie przekonanie, że poszukiwanie „prawdy ostatecznej”, prawdy uni-
wersalnej, jest fundamentalną powinnością osoby ludzkiej. Pisze między innymi 
tak: „Skłania mnie do tego przeświadczenie, że zwłaszcza w naszych czasach 
poszukiwanie prawdy ostatecznej często nie ma wyraźnie określonego kierunku. 
Niewątpliwie wielką zasługą współczesnej filozofii jest skupienie uwagi na czło-
wieku. Wychodząc od tego i stając w obliczu wielu pytań, rozum jeszcze mocniej 
odczuł pragnienie coraz szerszej i coraz głębszej wiedzy. W rezultacie zbudowa-
no złożone systemy myślowe, które zaowocowały rozwojem różnych dziedzin 
wiedzy, sprzyjając postępowi w kulturze i w dziejach. Antropologia, logika, nauki 
przyrodnicze, historia, język – w pewien sposób cały obszar wiedzy został obję-
ty tym procesem. Pozytywne osiągnięcia nie powinny jednak przesłaniać faktu, 
że tenże rozum, skupiony jednostronnie na poszukiwaniu wiedzy o człowieku 
jako podmiocie, wydaje się zapominać, iż powołaniem człowieka jest dążenie 
do prawdy, która przekracza jego samego. Bez odniesienia do niej każdy zda-
ny jest na samowolę ludzkiego osądu, a jego istnienie jako osoby oceniane jest 
wyłącznie według kryteriów pragmatycznych, opartych zasadniczo na wiedzy 
doświadczalnej, pod wpływem błędnego przeświadczenia, że wszystko powinno 
być podporządkowane technice. Rezultat jest taki, że – zamiast wyrażać jak naj-
lepiej dążenie do prawdy – rozum chyli się ku samemu sobie pod brzemieniem 
tak rozległej wiedzy, przez co z dnia na dzień staje się coraz bardziej niezdolny do 
skierowania uwagi ku wyższej rzeczywistości i nie śmie sięgnąć po prawdę bytu. 
Nowoczesna filozofia zapomniała, że to byt winien stanowić przedmiot jej badań, 
i skupiła się na poznaniu ludzkim. Zamiast wykorzystywać zdolność człowieka 
do poznania prawdy, woli podkreślać jego ograniczenia oraz uwarunkowania, 
jakim podlega. Doprowadziło to do powstania różnych form agnostycyzmu i re-
latywizmu, które sprawiły, że poszukiwania filozoficzne ugrzęzły na ruchomych 
piaskach powszechnego sceptycyzmu. W ostatnich czasach doszły też do głosu 
różne doktryny próbujące podważyć wartość nawet tych prawd, o których pew-
ności człowiek był przekonany. Uprawniona wielość stanowisk ustąpiła miejsca 
bezkrytycznemu pluralizmowi, opartemu na założeniu, że wszystkie opinie mają 
równą wartość: jest to jeden z najbardziej rozpowszechnionych przejawów braku 
wiary w istnienie prawdy, obserwowanego we współczesnym świecie”682.

Taka wizja prawdy była rozwijana przez Karola Wojtyłę przez ponad pół 
wieku w duchu jego integralnego personalizmu, który stał się dla niego „na-
rzędziem” w docieraniu do prawdy obiektywnej. Wojtyła jest bowiem wierny 

682 FeR 5.
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przekonaniu badawczemu, iż myślenie i poszukiwanie prawdy obiektywnej 
jest podstawą twórczości człowieka. Warto więc przypomnieć, że już w 1961 
roku Karol Wojtyła pisał: „Oto myślenie ludzkie posiada charakter twórczy, 
jest podstawą twórczości i źródłem kultury. Nie znaczy to, że człowiek my-
śląc stwarza jakiś świat pojęć i sądów odbiegających od rzeczywistości, od 
niej niezależnych. Wręcz przeciwnie, myślenie ludzkie posiada charakter jak 
najbardziej realistyczny i obiektywny. Niemniej jest ono dla człowieka pod-
stawą do wydobywania z istniejącej rzeczywistości coraz to nowych prawd, 
a także do jej opanowywania – proces opanowywania rzeczywistości idzie 
poprzez coraz gruntowniejsze jej poznanie. Im wnikliwiej człowiek pozna-
je świat, tym pełniej też podporządkowuje go sobie, wykorzystując coraz to 
nowe jego zasoby i bogactwa. Coś podobnego można powiedzieć i o samopo-
znaniu: im wnikliwiej człowiek poznaje siebie, swoje możliwości, uzdolnie-
nia, talenty, tym więcej może z siebie wydobyć, tym bardziej może tworzyć, 
korzystając z tego tworzywa, jakie się w nim samym zawiera”683.

Prawda, którą człowiek poznaje i odkrywa, jawi się tutaj nie tylko w swo-
im aspekcie poznawczym, dostarczając prawdziwej wiedzy o rzeczywistości, 
ale także w innych wymiarach: ontologicznym, aksjologicznym, egzystencjal-
nym, dialogicznym (komunikacyjnym). Pełna wartość prawdy wykracza poza 
sferę poznawczą, zachowując jednak w każdym wymiarze swoją podstawową 
wartość poznawczą. Skoro sąd jest nośnikiem prawdy, a każdy akt poznawczy 
„miejscem” odsłaniania się prawdy, to możemy tym bardziej te tezy zastoso-
wać do sumienia człowieka. Sądy sumienia są nośnikiem prawdy, a samo su-
mienie przestrzenią odsłaniania się prawdy o rzeczywistości. Dopiero to „od-
słonięcie”, ta „manifestacja” prawdy, umożliwia wydanie prawdziwego sądu 
sumienia684. Takie jest zatem głębokie „osadzenie” rzeczywistości ludzkiego 
działania w prawdzie sumienia. Taki jest również fundament prawdziwości su-
mienia. Dlatego też nauczanie i działanie Jana Pawła II możemy bez wątpienia 
uznać jako blask Prawdy, w którym może się formować i kształtować prawdzi-
wy człowiek, czyli człowiek prawego i prawdziwego sumienia.

683 K. Wojtyła, Personalizm tomistycznym, „Znak” 1963, nr 83.
684 Por. W. Stróżewski, Tak − tak, nie − nie. Kilka uwag o prawdzie, dz. cyt., s. 29n.
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Jan Paweł II – świadek miłości do młodych

Pielgrzymie dzieło św. Jan Pawła II było swoistym fenomenem w dzisiej-
szym świecie. Światowe Dni Młodzieży stały się jednym ze znaków i owo-
ców pielgrzymiego trudu tego wielkiego świadka wiary, pielgrzyma nadziei 
i człowieka niosącego wszystkim dobro i miłość. W różnych analizach sta-
nu współczesnej kultury mówi się o upadku autorytetów. Upadek autorytetu 
kojarzy się najczęściej − i myślimy, że jest to słuszna ocena − ze swoistym 
kryzysem moralnym współczesności. Prawdziwy autorytet jest bowiem ściśle 
związany z moralnością. Autorytet jest uosobieniem prawdziwego człowie-
ka, to znaczy człowieka dobrego, żyjącego prawdą o wartościach moralnych 
i świadczącego o nich. Autorytet zatem w sposób naturalny przynależy do 
etosu. Dlatego mówienie o autorytecie jest mówieniem o człowieku dobrym, 
człowieku nadziei. Niniejsze analizy mają na celu popatrzeć na autorytet Jana 
Pawła II, autorytet widziany z perspektywy ludzi młodych. Podstawowym 
warunkiem autorytetu jest życie w prawdzie. Być autorytetem − to być za 
autorytet uznanym. Autorytet ma to do siebie, że jest przede wszystkim war-
tością dla innych, i to jest istota autorytetu moralnego, być dla innych war-
tością w dobru i prawdzie. Autorytet moralny nie utożsamia się z byciem fa-
chowcem i specjalistą w jakiejś dziedzinie. Używa się często dwóch określeń, 
wyrażających istnienie i wartość autorytetu: „mieć autorytet” i „być autoryte-
tem”. Różnica pomiędzy tymi określeniami odzwierciedla klasyczną już róż-
nicę miedzy sferami „mieć” i „być”. W dziedzinie moralności nie tyle ważne 
jest to, że ktoś „ma autorytet”, ile raczej, że nim „jest”. Był nim i jest nadal 
św. Jan Paweł II, od którego możemy się uczyć być autorytetem przez dobro.

W swoim Testamencie św. Jan Paweł II napisał już w 1980 r. te słowa: 
„Przyjmując już teraz tę śmierć, ufam, że Chrystus da mi łaskę owego ostat-
niego Przejścia, czyli Paschy. Ufam też, że uczyni ją pożyteczną dla tej naj-
większej sprawy, której staram się służyć: dla zbawienia ludzi, dla ocalenia 
rodziny ludzkiej”685. Patrząc z perspektywy czasu na to wydarzenie, można 
powiedzieć, że Jego odejście, było Przejściem, które się dokonało na oczach 
świata poprzez media. I w ten sposób stało się pożyteczne dla całego świata, 
stało się źródłem dobra. Dobro, które było owocem papieskich pielgrzymek 

685 Jan Paweł II, Testament, 24.02 – 1.03.1980 r., Watykan 2005.
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należy ujmować przez pryzmat nadziei, natomiast nadzieję jako oczekiwanie 
dobra, jako odkrywanie sensu, jako przekraczanie granic. W takiej perspekty-
wie dobra i nadziei widać autorytet Jana Pawła II, autorytet pielgrzyma, który 
stał się dla ludzi świadkiem Bożej miłości, i tą miłością przyciągał do Boga 
wielkie rzesze młodych ludzi w czasie Światowych Dni Młodzieży.

Światowe Dni Młodzieży jako fenomen „spotkania”

Każde spotkanie z Janem Pawłem II podczas Jego pielgrzymek do tylu 
miejsc na ziemi odsłania, aktualną do dziś, fenomenologię „spotkania”. Co 
więcej – można w nich nadal uczestniczyć, chociaż nieco inaczej – dzięki 
zapisom żywego papieskiego głosu i obrazu w archiwalnych już nagraniach. 
Kiedy mówimy o fenomenologii, mamy na myśli najpierw sama wagę i powa-
gę samego „wydarzenia”, jakim było każde spotkanie pielgrzymów z Janem 
Pawłem, a następnie chodzi o głębię tego spotkania, które do dziś porusza 
umysły i serca ludzi. W tym miejscu warto przypomnieć jedną z fundamen-
talnych prawd etycznych, którą ciągle na różne sposoby przypominał Karol 
Wojtyła, a mianowicie prawdę o podstawach bytowania i działania osoby 
oraz sposobach jej uczestnictwa w dobru oraz w życiu wspólnym686. Jednym 
z podstawowych sposobów owego „uczestnictwa” jest kategoria „spotkania” 
osobowego. Głębia tego spotkania jest widoczna dla przykładu w pielgrzy-
mim spotkaniu z Janem Pawłem II w Tarnowie w 1987 r. Wyraźnie mamy 
do niego nawiązanie już w pierwszych słowach Jana Pawła II, kiedy to „bez 
kartek”, a więc bez przygotowanego wcześniej tekstu, Następca Świętego 
Piotra powiedział: „Prawdopodobnie sobie myślicie, co ten Papież przyje-
chał, wyszedł tu na górę, tak stoi i się patrzy. No właśnie, bo ja tu przyjecha-
łem, żeby się napatrzeć. Jak się spotkać inaczej? Żeby się spotkać, trzeba się 
sobie przypatrzeć. Więcej, trzeba się sobie napatrzeć. Jak się człowiek nie 
napatrzy, to się nie spotka. A tutaj jest się czemu napatrzeć, a raczej jest się 
komu napatrzeć”687.

686 Por. m.in. K. Wojtyła, Elementarz etyczny, Lublin 1982, s. 42n; K. Wojtyła, 
Transcendencja osoby w czynie a autoteleologia człowieka, [w:] tenże, Osoba i czyn oraz 
inne studia antropologiczne, dz. cyt., s. 477-490; K. Wojtyła, Uczestnictwo czy alienac-
ja?, [w:] tenże, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, dz. cyt., s. 445-461;  
K. Wojtyła, Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką „praxis”, dz. cyt., s. 9-20; 
K. Wojtyła, Zagadnienie wiary w dziełach św. Jana od Krzyża, Kraków 1990.

687 Jan Paweł II, Słowo do wiernych (Tarnów, 10 czerwca 1987), [w:] tenże, 
Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia i homilie, dz. cyt., s. 418 (w wydaniu warszaw-
skim [Jan Paweł II, Trzecia Pielgrzymka do Ojczyzny 8-14 czerwca 1987, Warszawa 
1987] tekst ten nie został opublikowany, podobnie jak i w kilku innych niskonakłado-
wych wydaniach cenzurowanych przez władze komunistyczne).
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Niezwykłym fenomenem dla Jana Pawła II stała się nie tylko ogromna rze-
sza wiernych, ale i także ważne były „okoliczności spotkania”. Ojciec Święty, 
wiernie trwającym przy Nim ludziom, od razu, jeszcze przed Mszą świętą, 
przypomina wagę samego „spotkania” i wyjaśnia, że „miało się ono odbyć tak-
że przez przejazd pomiędzy zgromadzonymi, ale drogi się popsuły i nie można 
przejechać. Samochód ugrzęźnie w tych wytyczonych przejazdowych drogach. 
Więc jeśli się nie mogę napatrzeć z bliska, to przynajmniej z daleka”688.

W fenomen „spotkania” „wpisuje” Jan Paweł II zarówno „naturę” 
(ogromna rzesza zgromadzonych wiernych), kulturę, jak i przede wszystkim 
„nad-naturę”, czyli doświadczenie obecności Boga i Jego łaski w zgroma-
dzonym Ludzie Bożym. Mówi o tym, że chce się „napatrzyć na wszystko 
to, co wyrosło z tej ziemi. Widać, że zielona, widać, że las. Nazywa się to 
Górka, Lisia Górka. Nie jest to jeszcze wielka góra, ale już górka. A dalej są 
też i góry. Widać więc i las, i tę zieleń, świeżą zieleń po deszczu. Widać także 
i bloki, ale to, co tu wyrosło, to nie tylko ta zieleń, nie tylko ten las, nie tylko 
te bloki – to wielkie zgromadzenie Ludu Bożego. I temu właśnie pragnę się 
napatrzeć nie tylko wzrokiem, nie tylko oczami ciała, ale także wzrokiem 
serca, bo ja wyrastam razem z wami”689.

Fenomenologia „spotkania” ma swoją głębię w eklezjologii „komunii”. 
W czasie spotkania z wiernymi w Tarnowie Jan Paweł II tak to formułował: 
„Taki Lud Boży jest na całej ziemi i wciąż go spotykam na różnych miej-
scach, w różnych krajach, na różnych kontynentach. Różne kolory skóry, róż-
ne języki i też muszę mówić różnymi językami, ale tutaj to jest ten Lud Boży, 
z którego i ja wyrosłem. Więc się nie dziwcie, że się muszę napatrzeć. A gdy 
tak patrzę i myślę o tym, co się ma dokonać za chwilę, o tej beatyfikacji pol-
skiej dziewczyny, córki polskiego ludu, to mi przychodzi na myśl słowo Pana 
Jezusa o krzewie winnym i latoroślach. No tak, to tutaj w nas wszystkich 
i przez nas wszystkich jest On, Syn Ojca Przedwiecznego, który stał się jed-
nym z nas, jak krzew winny, żebyśmy mogli z niego wyrastać, jak latorośle, 
wszyscy, i żeby Ojciec, który ten krzew winny uprawia, który uprawia swoją 
winnicę, nie musiał żadnej odcinać i odrzucić, żeby wszyscy mogli wyrosnąć 
w jedności tego krzewu razem z Chrystusem, tak jak wyrosła ta służebnica 
Boża, Karolina. Wspaniała latorośl tego ludu na tarnowskiej ziemi, wspaniała 
latorośl tego krzewu winnego, którym jest Jezus Chrystus”690. Słowa te odsła-
niają głębię „komunii” z Chrystusem we wspólnocie Ludu Bożego, jakim jest 
Kościół. Ta wspólnota z Chrystusem w gronie młodych sióstr i braci stanowi 
istotę Światowych Dni Młodzieży.

688 Jan Paweł II, Słowo do wiernych (Tarnów 10 czerwca 1987), dz. cyt.
689 Tamże.
690 Tamże.
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Całe papieskie pielgrzymowanie św. Jana Pawła II, Jego nauczanie 
i Jego osobiste świadectwo było „fenomenem zwiastowania” Dobrej Nowiny. 
W czasie spotkań z ludźmi mówił on nowym językiem, językiem profetycz-
nym, nie potępiał, lecz przypominał i cierpliwie wyjaśniał, nie nakazywał, 
ale proponował i na nowo otwierał ludzkie umysły i serca. To był fenomen 
„otwierania” ludzi na Boga i na innych ludzi691. „Spotkanie” z Nim było wyda-
rzeniem duchowym, jakiego jeszcze nie znał świat. To On właśnie „sytuował” 
ludzi w realności odkupienia. Takie też „usytuowanie” na płaszczyźnie duchowej 
z łatwością odnajdujemy już w słowie wstępnym św. Jana Pawła II w Tarnowie, 
przed beatyfikacją Karoliny Kózki: „Więc przyszedłem się napatrzeć wam 
wszystkim, latoroślom, ile was jest, jaki to potężny krzew, skoro ma tyle la-
torośli. Żaden krzew w naturze, żadne najwspanialsze drzewo nie może się 
pochwalić tylu gałęziami, tylu latoroślami, tylu owocami. Więc widzicie moi 
drodzy, że trzeba się napatrzeć, trzeba zobaczyć poprzez to wszystko, co wi-
dzą oczy ciała i co widzą oczy serca, trzeba zobaczyć jeszcze to, co widzi 
wzrok wiary. Ja was tu wszystkich widzę wzrokiem wiary i widzę w was 
wszystkich Tego, który jest szczepem winnym, widzę Chrystusa, który w was 
żyje, który w was chce żyć, który chce, ażeby wszyscy z Niego życie mieli, 
żeby nikt nie był oddzielony. Czy to jest życie, gdyby wszystko kończyło 
się ze śmiercią i z grobem? Koniec człowieka? W Nim jest życie wieczne. 
On chce tego życia wiecznego dla nas wszystkich, dla każdego chce zbawie-
nia, chce świętości. Ludu Boży, ludu powołany w Chrystusie do świętości, 
przychodzę tutaj, ażeby wraz z tobą świętować świętość twojej córki. To jest 
moja wielka radość. Dziękuję wam, że się mogłem na was napatrzeć”692. Te 
słowa wypowiadał swoją obecnością św. Jan Paweł II na każdym miejscu 
swojego pielgrzymiego szlaku „Proroka naszych czasów”, co więcej wszyscy 
odczuwali tę bliskość człowieka, który – wzorem swojego Mistrza, Jezusa 
Chrystusa – na każdego patrzył z miłością.

Jan Paweł – pielgrzym nadziei

Świadectwo życia i słowa św. Jana Pawła II możemy z całą pewnością 
nazwać świadectwem dobra i nadziei. Jan Paweł był i jest czytelną „Osobową 
Ikonę Nadziei” oraz osobą, która pokazała znaki nadziei dzisiejszemu światu. 
W Ecclesia in Europa pisał. „Wyrażam gorące życzenie, aby w duchu twórczej 
wierności tradycji humanistycznej i chrześcijańskiej naszego kontynentu został 
zagwarantowany prymat wartości etycznych i duchowych jako znak budzący 

691 Szerzej por. J. Chelini, Powrót profetyzmu: Jan Paweł II w Polsce, „Communio” 
1988, 8, nr 5, s. 14-30.

692 Jan Paweł II, Słowo do wiernych (Tarnów, 10 czerwca 1987), dz. cyt.
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nadzieję”693. W czasie każdej pielgrzymki Jana Pawła II bez wątpienia istniał 
prymat wartości duchowych, który był chrześcijańską odsłoną dobra. Nadzieja 
jest zawsze związana z dobrem, obecnym, urzeczywistnianym tu i teraz, oraz 
z dobrem przyszłym; nadzieja jest oczekiwaniem dobra. W trudzie pielgrzymim 
Jan Paweł II niósł światu miłość i pokazywał dobro, którego warto oczekiwać, 
i do którego warto dążyć, dobro w wymiarach ziemskich i eschatologicznych.

Nadzieja wyzwala człowieka „od lęków”, daje duchowe moce na trudne 
chwile. Jan Paweł II w swoim pielgrzymim przepowiadaniu był niezłomnym 
Świadkiem Prawdy, wołającym nieustannie: „nie lękajcie się”. Myślę, że chyba 
nikt na świecie nie miał takiego uniwersalnego i profetycznego obrazu świata 
i tendencji cywilizacyjnych, jakie w nim zachodzą, jak Jan Paweł II. Dlatego 
jego wołanie do wszystkich: „nie lękajcie się”, wyzwalało nowe siły nadziei 
dla świata i każdego człowieka. Nadzieja jest „rzeczywistą mocą”, dobro jest 
promieniowaniem ducha. Jan Paweł II pielgrzymował jako „człowiek ducho-
wy”, „człowiek Boży”, kierując na dalszy plan inne wymiary swojej posługi 
apostolskiej. Widzieliśmy Go jako człowieka modlącego się, człowieka, który 
wytrwał do końca, pomimo cierpień, człowieka, który się nie lęka, pomimo 
wielu zagrożeń cywilizacji. Takie świadectwo o Janie Pawle II daje nam kardy-
nał Stanisław Dziwisz, który tak pisze: „W tym ostatnim momencie ziemskiej 
wędrówki Ojciec Święty stał się ponownie tym, kim był zawsze, człowiekiem 
modlitwy. Człowiekiem Bożym, głęboko zjednoczonym z Panem, dla którego 
modlitwa stanowiła nieprzerwanie fundament egzystencji”694.

Ostatni wymiar nadziei, o którym warto powiedzieć w kontekście 
„Pielgrzyma nadziei”, to nadzieja w perspektywie transcendentnej i eschato-
logicznej: przekraczanie progu nadziei poza granice ludzkiej śmierci, ocze-
kiwanie dobra poza granicami śmierci. Nadzieja jest wartością, która istotnie 
należy do eschatologii. Gdy zabraknie perspektywy nadziei transcendentnej, 
pozostanie tylko utopia „skończonej szczęśliwości” i „raju na ziemi”, o której 
ludzie czują, że jest niewystarczająca. Nadzieja sięga poza kres do rzeczywi-
stości innego życia – jak pisał Karol Wojtyła w swoim poemacie Rozważanie 
o śmierci695. Nadzieja to przekraczanie granic. Nadzieja ujawnia „już” i „jesz-
cze nie” człowieka. Pielgrzymki ukazywały „już” Jana Pawła II – to, co on 
robił dla świata, i równocześnie ludzkie „jeszcze nie”, stanowiąc swoiste py-
tanie, co ludzie spotykający się z Nim winni zrobić w życiu dobrego, jak 
powinni realizować orędzie Dobrej Nowiny w swoim życiu. Nadzieja jest wy-
razem najgłębszych „tęsknot” ludzkich. W czasie pielgrzymek Jana Pawła II 

693 EiE 12.
694 S. Dziwisz, Świadectwo, w rozmowie z Gian Franco Svidercoschim, Warszawa 

2007, s. 228.
695 K. Wojtyła, Poezje i dramaty, Kraków 1987, s. 98-100.
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ujawniały się najgłębsze ludzkie „tęsknoty” i oczekiwania dobra, tego, co 
dobre. Ludzie odkrywali – często intuicyjnie i nieświadomie – perspektywę 
przyszłości, jaką ukazywał Jan Paweł II: perspektywę, którą wyrażają słowa 
nadziei: „nie lękajcie się”.

Jan Paweł II był „Świadkiem nadziei”, która zawieść nie może. Był czło-
wiekiem „wyzwolenia” z najróżnorodniejszych alienacji i kryzysów. Idea 
nadziei stanowi wielowymiarowe pojęcie, w którym daje się dostrzec wiele 
różnych znaczeń i odcieni. Można więc wyodrębnić nadzieję na osiągnięcie 
sukcesu, jak również – na głębszej płaszczyźnie – stan oczekiwania na wypeł-
nienie się pragnień. W znaczeniu bardziej religijnym, nadzieja jest porusze-
niem duszy, w którym stawiamy pod znakiem zapytania teraźniejszość i wy-
siłki o sens życia696. Objawia się w tym tajemnica ludzkiego nienasycenia697. 
W dzisiejszej literaturze spotykamy się z problematyką dylematów nadziei 
w ludzkim życiu. Tymczasem Jan Paweł II przybywał do ludzi z czymś wy-
jątkowo innym, ze świadectwem niezawodnej nadziei w Bogu. Ludziom ska-
zywanym często na nieustanne rozczarowania, klęski duchowe i zakłopotanie 
– tym ludziom – Jan Paweł dawał poczucie godności i pełnego sensu życia. 
Każda papieska czynność, niemal każdy gest, każde słowo, stanowiły manife-
stację ludzkich ukrytych pragnień na miarę nowych czasów. Szczególnie aktu-
alnie brzmiały słowa św. Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, 
kiedy w słowie pożegnalnym w Krakowie mówił: „Musicie być mocni, dro-
dzy bracia i siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie 
być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej wam po-
trzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, 
która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego! 
Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć. […] 
Musicie być mocni miłością, która «cierpliwa jest, łaskawa jest, nie zazdro-
ści, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie pamięta złego, nie cieszy się 
z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą, która wszystko znosi, 
wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma, 
tej miłości, która nigdy nie ustaje» (1 Kor 13,4-8). Musicie być mocni, drodzy 
bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpo-
wiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem 
i światem na naszym etapie dziejów – dialog z człowiekiem i światem, zako-

696 I. Verhack, Znaczenie nadziei dla naszych czasów, „Communio” 1979, 17, nr 3, 
s. 3-11.

697 Zob. św. Augustyn, Objaśnienia Psalmów. Ps 103-123, tł. J. Sułowski, Warszawa 
1986, s. 397.



327

3. Św. Jan Paweł II – autorytet młodych

rzeniony w dialogu z Bogiem samym: z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym 
– dialog zbawienia”698.

Jan Paweł II – człowiek otwartego serca

Jan Paweł II rozpoczął swój pontyfikat od słynnych słów – „Nie lękajcie 
się otworzyć drzwi Chrystusowi…”. Dziś wiemy, że we wszystkie papieskie 
pielgrzymki wpisany jest ewangeliczny imperatyw: „Nie bądźcie niespokoj-
ni…” „nie lękajcie się”, „nie poddawajcie się lękowi” (por. Łk 12,22-31). 
Bez względu na tłumaczenie, które lepiej oddaje to zalecenie Jezusa, okazuje 
się ono bardziej niż kiedykolwiek dostosowane do ludzkiego losu w naszych 
czasach, kiedy to rozpowszechniona „kultura śmierci” wraz z jej presjami 
totalitarnymi, mniej lub bardziej mocno, włączała nowoczesne społeczeństwa 
w nieznane obszary lęków, niepewności i przerażenia699. Trzeba przypomnieć, 
że św. Jan Paweł II ukształtowany w duchu kultury zachodniej, znał dosko-
nale to, czym jest strach i przerażenie. Jako znawca filozofii Karol Wojtyła 
wiedział, iż w pogańskiej starożytności, i ponownie w renesansie, niepokój 
i lęk stają się jak gdyby moralną dźwignią filozofii, sercem życia duchowego. 
Kartezjusz, a później Pascal, rozumieli go w etymologicznym sensie zdziwie-
nia, uważali go za podłoże wszelkich namiętności, za pierwotne uczucie za-
chwycenia wobec Boga – w pełni doskonałego i niezrównanego piękna Jego 
ogromnej światłości. W naszych czasach źródłem niepokoju, a nawet smutku, 
staje się brak nadziei, który się rodzi z braku sensu życia. Taki model istnienia 
odsłania, a nawet promuje egzystencjalizm i postmodernizm. Motywem tego 
jest niewątpliwie fakt, że niezdolność trwania w nadziei życia stała się nie-
mal czymś powszechnym700. W naukach społecznych mówi się często, że na 
pierwszym poziomie niepokój oznacza stan uczuciowego dyskomfortu, czy 
nawet udręczenia, które może się stać zaburzeniem czysto patologicznym. 
Na poziomie wyższym nazywa się go smutkiem metafizycznym i moralnym, 
a określa on to, co André Lalande nazywał świadomością naszego osobiste-
go przeznaczenia, która wydobywa nas w każdej chwili z nicości, otwierając 
przed nami przyszłość, gdzie decyduje się nasze istnienie701.

698 Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy Świętej na Błoniach. 9 czerwca 1979, nr 4.
699 J. Servais, Niepokój i smutek: ku chrześcijańskiemu rozeznaniu, „Communio” 

2009, 28, nr 2, s. 46-63.
700 Według św. Tomasza z Akwinu, smutek jest namiętnością duszy, powstającą 

w obliczu zła, co do którego nie wie, jak go uniknąć: „smutek tak ogarnia duszę, że nie 
wie już dokąd uciekać” (św. Tomasz, Suma Teologiczna, I-II, q. 35, a. 8).

701 Zob. A. Lalande, Vocabulaire technique et critiąue de la philosophie, t. 1, Paris 
1999, s. 59.
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Karol Wojtyła miał głęboko przemyślane doświadczenie lęku i przeciw-
stawnego mu „męstwa bycia”. Taka patriotyczna wizja będzie silnie obec-
na w dziełach Karola Wojtyły, zwłaszcza po wybuchu II wojny światowej 
i rozpoczęciu okupacji Polski. W społeczeństwach totalitarnych strach był 
najbardziej pospolitym narzędziem wzbudzania terroru społecznego. Lęk był 
jakimś bliżej nieokreślonym uczuciowym stanem wywoływanym najczęściej 
przez obawę, strach, wrażenie bezpośrednio zagrażających niebezpieczeństw, 
cierpienia czy nieszczęścia, wobec których człowiek czuł się bezbronny702. 
Okazało się jednak, że już podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny ludzie oka-
zali sobie i światu, że się nie boją. Ludzie odkryli razem z Janem Pawłem II to, że 
są przez Boga „dani samym sobie i innym ludziom w wolności”. O męstwie 
bycia mówił Jan Paweł II bardzo często. Oto przykład: „Pragnę przywołać 
w tym Apelu Jasnogórskim wszystkich moich braci i siostry, którzy doznają 
niedostatku, którzy odczuwają niedosyt wolności, trudności w przekazywaniu 
i odbiorze prawdy, którzy nie mają pracy lub pracy odpowiadającej ich kwali-
fikacjom, którzy nie mogą zrealizować swoich planów życiowych, słusznych 
aspiracji i rozwinąć swoich talentów; którzy w jakikolwiek sposób cierpią na 
ciele i duszy, niosąc z wiarą i nadzieją swój codzienny krzyż. O takich pisze 
poeta: «Błogosławieni, którzy w czasie gromów, Nie utracili równowagi du-
cha, Którym na widok spustoszeń i złomów Nie płynie z serca pieśń rozpaczy 
głucha, Którzy wśród nocy nieprzebytej cieni, Nie tracą wiary w blask ran-
nych płomieni – Błogosławieni!» (Jan Kasprowicz, Błogosławieni)”703.

Fenomen spotkania w drodze do innego świata – sequela Christi

Z teologicznego punktu widzenia trzeba powiedzieć, że pielgrzymowanie 
Jana Pawła II było nie tylko „w imię Chrystusa”, ale jeszcze głębiej – poprzez 
naśladowanie Mistrza. Ludzie doskonale „wyczuwali”, że z Janem Pawłem II 
mogą być sobą i że istnieje coś takiego, jak żywa moc Ewangelii. W rzeczy-
wistości pielgrzymki Jana Pawła były fenomenalnym doświadczeniem naśla-
dowania życia Jezusa Chrystusa. Poprzez Wcielenie Syn Boży wszedł w hi-
storię i przebył określoną „podróż w życiu ziemskim”, co znaczy, że także 
doświadczenie człowieka, który chce naśladować swego Mistrza, można ro-
zumieć jako historię pielgrzymki przez ten świat ziemski ku „innemu” światu. 
„Historia ziemskiego życia Chrystusa staje się kluczem uczestnictwa każdego 
człowieka z osobna w doskonałości Boga: upodobnienie własnego życia do 

702 Szerzej por. S. Kierkegaard, Pojęcie lęku. Arcydzieła wielkich myślicieli, 
Warszawa 2002, s. 135n.

703 Jan Paweł II, Apel Jasnogórski, 12 czerwca 1987, nr 3. 
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historycznego życia Chrystusa jest drogą prowadzącą do urzeczywistnienia 
własnego braterstwa z Chrystusem”704.

W tym świetle pielgrzymowanie młodych staje się najbardziej przejrzy-
stą metaforą naśladowania Chrystusa: jest ono drogą wyznaczoną przez de-
cyzje i czyny, które jasno wyrażają wolę podążania za Jezusem. Naśladuje się 
Go zarówno udając się na spotkania w czasie Światowych Dni Młodzieży, 
jak też idąc kontemplować Go razem z cierpiącymi ludźmi w szpitalach, czy 
nad grobami swoich bliskich. W życiu Jana Pawła II nie dało się oddzielić du-
chowego doświadczenia pielgrzymowania od tego pragnienia naśladowania 
Chrystusa. Wszakże ta sequela Christi doznała w ciągu wieków, od czasów 
średniowiecza do nowożytności, głębokich przeobrażeń. Sceną, na której od-
bywa się pielgrzymowanie Jana Pawła II, był nie tylko rzeczywisty wymiar 
geograficzny naszej ziemi, ale nieznające granic pielgrzymowanie duchowe. 
Czegoś podobnego w historii świata i Kościoła jeszcze nie było.

Motyw chrystologiczny, motyw naśladowania Chrystusa, wyraźnie wy-
bijał się w papieskim pielgrzymowaniu. Ważnym jego streszczeniem są słowa 
wypowiedziane na Krakowskich Błoniach 9 czerwca 1979: „Zawsze z naj-
większym wzruszeniem słuchamy tych słów, w których zmartwychwstały 
Odkupiciel rysuje kontur dziejów ludzkości i zarazem dziejów każdego czło-
wieka. Kiedy mówi: «Nauczajcie wszystkie narody», staje nam przed oczyma 
duszy ten moment, gdy Ewangelia dotarła do naszego narodu u samych po-
czątków jego historii – i kiedy pierwsi Polacy otrzymali chrzest w imię Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego. […] Człowiek musi posiadać niezwykłą godność, 
skoro został wezwany do uczestnictwa w życiu Boga samego. Równocześnie 
cały ten historyczny proces świadomości i wyborów człowieka – jakże bar-
dzo związany jest z żywą tradycją jego własnego narodu, w której poprzez 
całe pokolenia odzywają się żywym echem słowa Chrystusa, świadectwo 
Ewangelii, kultura chrześcijańska, obyczaj zrodzony z wiary, nadziei i miło-
ści. Człowiek wybiera świadomie, z wewnętrzną wolnością – tu tradycja nie 
stanowi ograniczenia: jest skarbcem, jest duchowym zasobem, jest wielkim 
wspólnym dobrem, które potwierdza się każdym wyborem, każdym szlachet-
nym czynem, każdym autentycznie po chrześcijańsku przeżytym życiem. 
Czy można odepchnąć to wszystko? Czy można powiedzieć «nie»? Czy 
można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowie-
ka? Oczywiście, że można. Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć 

704 B. Proietti, Sequela Christi, [w:] Dizionario degli Instituti di Perfezione, t. 8, 
s. 1287. Autor odróżnia pojęcie sequela, którego najbardziej wzniosłym wyrazem jest 
opuszczenie wszystkiego, aby odpowiedzieć na wezwanie Jezusa i pójść za Nim, oraz 
imitatio Christi, którego szczytem jest osiągnięcie takiej relacji z Ojcem, jaką ma z Nim 
Jezus.
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Bogu: nie. Człowiek może powiedzieć Chrystusowi: nie. Ale – pytanie za-
sadnicze: czy wolno? I w imię czego «wolno»? Jaki argument rozumu, jaką 
wartość woli i serca można przedłożyć sobie samemu i bliźnim, i rodakom, 
i narodowi, ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć «nie» temu, czym wszyscy ży-
liśmy przez tysiąc lat?! Temu, co stworzyło podstawę naszej tożsamości i za-
wsze ją stanowiło”705. To przejmujące wołanie o wierność człowieczeństwu 
i chrześcijańskiemu powołaniu, które w podobych słowach rozbrzemiewało 
na wszsytkich kontynentach, wypływało z głębokiej wiary i ducha naślado-
wania Mistrza, Jezusa Chrystusa, Pana czasu i wieczności.

Fenomen afirmacji człowieka – „przyjąć ludzi, takimi, jacy przychodzą”

Jan Paweł II był i jest blisko ludzi. To był niezwykły fenomen jego wiel-
kiego pontyfikatu. Uczestnicy spotkań z Nim – do dziś – mają wrażenie, że 
dramat zbawienia „tu” się dopełnia, unosi się, ukazuje swój sens, w całym tym 
świecie pól, stadionów, sektorów, zmęczenia wielogodzinnymi oczekiwania-
mi. Fenomenem do dziś trwającym jest to, „iż od czasu ustawienia Krzyża na 
komunistycznym Placu Zwycięstwa, ten Krzyż przyciąga wszystko. Dla piel-
grzymów z pobliskich miast i wiosek, którzy wdrapują się na dachy domów, 
ludzi odmawiających różaniec w drodze, cały ich świat zostaje uświęcony: 
stworzenie, oni sami, a także ci, którzy pozostali w domach”706. Każda piel-
grzymka, związana ze spotkaniem z Janem Pawłem II, jednoczyła wspólnotę, 
także wiernych przybyłych z dalekich stron. Wystarczy tylko zobaczyć troskę 
pielgrzymów przy ozdabianiu miejsc spotkań, w restauracjach, na dworcach, 
w utrzymaniu zaopatrzenia, aby zdać sobie sprawę, jak szeroka była ta gama 
przeżyć i zaangażowania. W analizie historycznej pielgrzymowania Jana 
Pawła II uderza mało ukazywany fenomen, a mianowicie to, że Jan Paweł 
przyjmował ludzi takich, jacy przychodzili. Często w komentarzach do papie-
skich pielgrzymek pojawia się motyw, że ludzie, konkretni ludzie ze swymi 
słabościami i zaletami, swoje emocje wyrażają w „manifestacyjnym” życiu 
Kościoła. Nie można jednak mówić powierzchownie, że były to tylko mani-
festacje „pobożności ludowej”. Mówi się czasem o poganizmie źle schrystiani-
zowanym, o nieszczerych motywacjach, o pomieszaniu i dwuznaczności wielu 
form religijnych, określonych jako ludowe. Jan Paweł II całkowicie zmienił 
jakość i intensywność tych spotkań z ludźmi, którzy zawsze są mu bliski-

705 Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy Świętej na Błoniach, 9 czerwca 1979, nr 2. 
Por. Jan Paweł II, Rozważmy: czy „polski czyn” podejmowany jest roztropnie, „Ethos” 
2004, 67-68, s. 15-17.

706 A. Drożdż, Nasze spotkanie z Ojcem Świętym, [w:] Byliśmy i jesteśmy na Jasnej 
Górze z Papieżem, red. K. Macheta, Lublin 1980, (mps), s. 34.
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mi, zwłaszcza ci najbiedniejsi i społecznie degradowani. W spotkaniach Jana 
Pawła II z ludźmi uderza ich własna autentyczność. Jest ona możliwa dlatego, 
że są to równocześnie spotkania ludzi z Bogiem. Wniosek płynący z analiz 
tego fenomenu jest taki, iż Dobra Nowina jest „mocą” pozytywną, dość silną, 
aby służyć jako kryterium odniesienia dla historii, której nie ma i nie może 
być bez chrześcijaństwa.

Fenomen spotkania z Bogiem i z ludźmi Jan Paweł II współtworzył bar-
dzo czytelnie. Były podobieństwa, ale i były za każdym razem różnice. Jan 
Paweł II potrafił stworzyć swoimi słowami i gestami atmosferę spotkania 
i bliskości. Ta bliskość z każdym człowiekiem, odczuwana i doświadczana 
przez ludzi w sposób niepowtarzalny i osobisty wyzwalały siłę ducha i na-
dzieję, która przekraczała granice ludzkich słabości i życiowych trudności.

Pielgrzym przemienienia i błogosławieństw

W języku mediów mówi się, że Papież stał się „ikoną rzesz”. To prawda 
– gdyż Jego oddziaływania trwa do dziś. Nie wolno jednak zapomnieć o tym, 
że tutaj chodzi o teologiczne – nie socjologiczne – rozumienie ikony. Mówi 
się, że Jan Paweł II zaczął „zmieniać oblicze ziemi – tej Ziemi”. Oznacza to 
przede wszystkim zmianę ludzkiego myślenia i sposobów wartościowania. 
Wielu znawców rozwoju społecznego jest zdania, że tych kierunków „prze-
mian”, jakie zapoczątkował Jan Paweł II nikt z ludzi nie był w stanie prze-
widzieć. Tymczasem Jana Pawła II interesowała fundamentalna sprawa „prze-
mienienia w Chrystusie”. Paul Evdokimov, świecki profesor Prawosławnego 
Instytutu Teologicznego im. św. Sergiusza w Paryżu, w książce Sztuka ikony 
– teologia piękna przypomniał, iż Izraelici, wspinając się na górę Synaj, śpie-
wali Psalm Judica me: „Ześlij światłość swoją i swoją prawdę, niech one mnie 
wiodą i niech mnie przywiodą na Twoją świętą górę (Ps 43[42],3)”. Następnie 
dodał, iż „ikona jest czymś więcej niż sztuką. Trzeba pójść za wezwaniem li-
turgicznym: «Niech umilknie wszelkie ludzkie ciało». Wtedy, w milczącym 
skupieniu otwierają się oczy, a ikona ożywa i tego, kto ją kontempluje, czy-
ni wrażliwym na swe sekretne przesłanie przemienia człowieka w Bogu”707. 
Podobne doświadczenia przemiany ludzkich serc i umysłów dokonywały się 
razem z Janem Pawłem II.

Przyzwyczailiśmy się do tego, że papież błogosławi. To prawda. Jest 
Następcą św. Piotra. Ale do Jana Pawła II ludzie od razu odnieśli zawołanie: 
Santo subito. Znaczy to, że można do Niego odnieść treść ewangelicznego 
błogosławieństwa i że sam jest „błogosławionym” jako ubogi, czystego serca, 

707 P. Evdokimov, Sztuka ikony – teologia piękna, przeł. M. Żurowska, Warszawa 
1999, s. 253-254.
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sprawiedliwy, pokój czyniący, miłosierny itd. Ewangeliczne błogosławień-
stwa odegrały bez wątpienia rolę szczególną w chrześcijańskim myśleniu 
o życiu. Benique Bossuet, umieszczając je na samym wstępie rozmyślań, któ-
re ułożył dla sióstr z Zakonu Nawiedzenia, pisze: „Jeśli Kazanie na górze 
jest streszczeniem całej doktryny chrześcijańskiej, to osiem błogosławieństw 
stanowi streszczenie Kazania na górze”708. Św. Dominik modlił się ponoć 
szczególnie o dary Ducha Świętego dla założonego przez siebie zakonu, tak 
by on sam i jego bracia mogli radować się i cieszyć życiem w duchu bło-
gosławieństw. Tego powiązania błogosławieństw z darami Ducha Świętego 
dokonał jako pierwszy św. Augustyn, który napisał też komentarz do sied-
miu próśb z Modlitwy Pańskiej. Teologowie średniowieczni, tworząc swój 
bardzo hierarchiczny model świata, wskazywali na błogosławieństwa jako 
na wzorzec doskonałości wyższy jeszcze niż ten, który zapowiadały dary 
Ducha. Wreszcie autorzy współczesnego lekcjonarza rzymskiego jak najtraf-
niej wybrali właśnie tekst błogosławieństw do czytania w dniu Wszystkich 
Świętych709. Podczas pielgrzymki do Polski w 1999 r. Jan Paweł II przynosi 
Polsce błogosławieństwa. Dnia 5 czerwca tegoż roku, rozpoczynając piel-
grzymkę w Gdańsku, tak ją zapowiada: „Składam dzięki Bożej Opatrzności, 
że po raz siódmy mogę spotkać się z moimi rodakami jako pielgrzym i prze-
żyć radość odwiedzin mojej Ojczyzny. Sercem ogarniam wszystkich i każde-
go z osobna, całą polską ziemię i wszystkich jej mieszkańców. Przyjmijcie 
ode mnie pozdrowienie miłości i pokoju. Pozdrowienie miłości i pokoju, po-
zdrowienie od waszego rodaka, który przybywa z potrzeby serca, aby przy-
nieść błogosławieństwo od Boga, który jest miłością”710. I takiego człowieka, 
Jana Pawła II, Pielgrzyma ośmiu błogosławieństw, doświadczali ludzie na 
całym świecie i do dziś zachowują w swoich sercach. Warto tutaj przypo-
mnieć słowa Jana Pawła II wypowiedziane w Tarnowie, które mogą stać się 
konkluzją moich refleksji: „Karolina Kózka była świadoma godności chrze-
ścijańskiej. Świadoma tego powołania. Żyła z tą świadomością i dojrzewała 
w niej. Z tą świadomością oddała wreszcie swoje młode życie, kiedy trzeba 
było je oddać, aby obronić swą kobiecą godność. Aby obronić godność pol-
skiej, chłopskiej dziewczyny. «Błogosławieni czystego serca, albowiem oni 
Boga oglądają» (por. Mt 5,8). Tak to orędzie ośmiu błogosławieństw wpisuje 
się nowymi zgłoskami w dzieje […]. «Człowiek bowiem jest Chrystusowy 

708 B. Bossuet, Meditation sur Evangelle, t. 1, Paryż 1966, s. 64.
709 S. Tugwell, Osiem błogosławieństw, Poznań 1999, s. 11.
710 Jan Paweł II, Przemówienie podczas ceremonii powitalnej na lotnisku 

Rębiechowo-Gdańsk, 5 czerwca 1999 r., nr 1.
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– a Chrystus Boży» (por. 1 Kor 3,23)”711. Słowa te podkreślają raz jeszcze 
istotę świętości jako prawdziwej przynależności człowieka do Boga samego, 
świętości, do której każdy z nas jest powołany.

Fenomen wdzięczności

W podsumowaniu – warto powiedzieć, że fenomen spotkania z Janem 
Paweł II trwa nadal poprzez fenomen pamięci i wdzięczności. Był on widocz-
ny szczególnie w czasie jego rozlicznych spotkań z ludźmi, również w czasie 
Światowych Dni Młodzieży. Tego fenomenu spotkania ludzie doświadczyli 
w dniach Jego „Przejścia z życia do Życia”. Spotkania z Janem Pawłem II, 
inne niż za Jego życia, są do dziś – bez wątpienia – jakimś rodzajem głębokie-
go poznania Boga i poznania człowieka. Poznanie Boga, które jest poznaniem 
siebie w Bogu, rodzi głęboko zakorzenioną postawę wdzięczności. Co więcej 
– nawrócenie, które rodzi się ze spotkania z Bogiem – poprzez Jana Pawła II – 
jest nawróceniem w Jezusie Chrystusie, ma swoje korzenie w doświadczeniu 
łaski, we wspólnocie stworzonej dzięki darmowej dobroci Boga. Człowiek 
wierzący, który poznaje Boga i przyjmuje Go w oparciu o to poznanie, in-
terpretuje całe swoje życie w świetle daru tego spotkania. Dlatego właśnie 
jest wdzięczny. Na mocy tego daru i żyjąc zgodnie z tym darem, człowiek 
wierzący rozumie, że jego życie może być spełnione, gdyż jest otwarte na 
przyszłość z całą jej pełnią, do której jest powołany. Żyje w dziękczynieniu za 
możliwość nadania kierunku własnemu życiu dlatego, że poznał Pana – przez 
posługę św. Jana Pawła II – Pielgrzyma nadziei i świadka miłości.

711 Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej Karoliny Kózkówny, 
Tarnów 10 czerwca 1987 r., [w:] tenże, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia i homilie, 
dz. cyt., nr 4.
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Nieusuwalność duchowych wartości Europy

Integracja Europy na różnych poziomach i w różnych wymiarach doma-
ga się refleksji nad jej aksjologicznymi fundamentami. W dobie kulturowych 
wyzwań, wobec których staje Europa w połowie drugiej dekady XXI wieku, 
warto wciąż na nowo podejmować wysiłek odkrywania i pokazywania du-
chowych fundamentów Europy stanowiących o jej chrześcijańskiej tożsamo-
ści. Niniejsze analizy stanowią próbę spojrzenia na Europę jako wspólnotą 
wartości. Na ten temat napisano już wiele, dyskutowano na wielu konferen-
cjach naukowych, edukacyjnych, społecznych, a także na spotkaniach poli-
tycznych. Wydaje się jednak, że spojrzenie na Europę przez pryzmat wartości 
jest konieczne, żeby nie zatracić tego wspaniałego dziedzictwa, z którego wy-
rastamy, żeby ten fundament wartości tworzący Europę ciągle odświeżać, co 
więcej, żeby go nie fałszować, nie lekceważyć i przekazywać nowym jej po-
koleniom, „żeby nie podcinać korzeni, z których wyrastamy”712, oraz przede 
wszystkim żeby łączyć wymiar strukturalno-organizacyjny Europy z wymia-
rem jej ducha, po to, by budowa i przebudowa europejskiego domu opierała 
się na wartościach, które są naszym wspólnym dziedzictwem.

Moje refleksje traktuję jako głos w dyskusji o potrzebie troski o wspól-
ne dobro ludzi Europy, o potrzebie umacniania w niej solidarności ducha, 
o potrzebie odpowiedzialności za godność i wartość każdego człowieka. 
Cywilizacja europejska i chrześcijańskie przesłanie, które leży u jej podstaw, 
ciągle sobie towarzyszą, nie wyczerpując się jednak ani nie zastępując się 
wzajemnie. W moich refleksjach nawiązuję do nauczania wielkich synów 
Europy św. Jana Pawła II i papieża Benedykta XVI na temat europejskiej 
wspólnoty wartości. Św. Jan Paweł II formułuje i ukazuje wizję zjednoczonej 
Europy jako „wspólnoty ducha”, nawiązującej do jej bogatego wielokulturo-
wego i wieloreligijnego dziedzictwa713, podkreślając dziejową rolę chrześci-

712 Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia i homilie. Homilia w czasie 
Mszy św. odprawionej na Błoniach w Krakowie, 10 czerwca 1979 r., Kraków 2005, s. 205.

713 Europa jutra. Jana Pawła II wizja Europy, oprac. A. Sujka, Kraków 2000; Jan 
Paweł II, Europa zjednoczona w Chrystusie, Kraków 2002; Co Jan Paweł II mówi o zjed-
noczeniu Europy, oprac. P. Dyrda, Kraków 2003. Szerzej zob. także Kultura w kręgu 
wartości. Lubelski Kongres Kultury – Lublin 11-14 listopada 2000 r., red. L. Dyczewski, 
Lublin 2001. 
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jaństwa, które w najpełniejszy sposób wpłynęło na kształt jej kultury. „Nie 
będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha”714 – powie-
dział do prezydentów siedmiu krajów europejskich, przybyłych na spotka-
nie z nim u grobu św. Wojciecha w Gnieźnie 3 czerwca 1997 r. Taką wizję 
Europy ukazuje także papież Benedykt XVI. Europa ma wymiar duchowy, 
kulturowy i historyczny715. U podstaw tożsamości Europy są zarówno ludzie, 
ziemia (kontynent), wielorakie dziedzictwo (tradycja), a przede wszystkim 
określona kultura wywodząca się ze spuścizny grecko-rzymskiej i chrześci-
jańskiego dziedzictwa. Dlatego w moich analizach chcę pokazać Europę jako 
wspólnotę wartości, bo tylko na takim fundamencie ducha i wartości można 
i należy budować jej przyszłość. Taka wizja leżała u początków jej powojen-
nej integracji w koncepcjach Roberta Schumana, Konrada Adenauera i Alcide 
de Gaspariego.

Wartość fundamentów

Nasze jednoczenie się jest elementem realnym i koniecznym – podkreślał 
wielokrotnie św. Jan Paweł II – jest współtworzeniem domu716. W perspekty-
wie ukazanej przez św. Jana Pawła II i Benedykta XVI można wyróżnić trzy 
poziomy istotne dla procesów współtworzenia tego domu: fundament aksjo-
logiczny kulturowego dziedzictwa Europy, różnorodne tradycje historyczne, 
które przenikały się i dopełniały wzajemnie w kształtowaniu tożsamości eu-
ropejskiej, oraz wzorce zachowań charakterystyczne dla europejskiego stylu 
bycia, które winny inspirować postawy życiowe w obliczu nowych wyzwań 
niesionych przez współczesne transformacje kulturowe717. W perspektywie 
ukazanej przez św. Jana Pawła II i Benedykta XVI można wyróżnić istotne 
fundamenty dla procesów współtworzenia europejskiego domu. W dziejach 
Europy dopełniały się wzajemnie: judeochrześcijański personalizm akcentu-

714 Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia i homilie. Homilia w czasie 
Mszy św. odprawionej w Gnieźnie, 3 czerwca 1997 r., Kraków 2005, s. 911.

715 J. Ratzinger, Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro, Kielce 2005, s. 9n.
716 Jan Paweł II, Przemówienie w Parlamencie Europejskim. Strasburg, 11 paździer-

nika 1988, [w:] Europa zjednoczona w Chrystusie, dz. cyt., s. 114.
717 Por. B. Trzeciak, M. Przeciszewski, Europa w wizji i działaniach Kościoła, 

czyli wspólnota tradycji i wartości, http://www.pwe.org.pl/pdf/4202.pdf, dostęp 
z dn. 15.12.2015; Europejska wspólnota wartości. Przesłanie II Kongresu Kultury 
Chrześcijańskiej, Lublin 2004, http://system.ekai.pl/kair//?screen=depeszatekstowo&_
scr_depesza_id_depeszy=339389, dostęp z dn. 15.12.2015; J. Życiński, Europejska 
wspólnota ducha, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/X/XU/eurowspolny.html, dostęp 
z dn. 15.04.2009; J. Życiński, Europejska Wspólnota Ducha, http://ekai.pl/wydarzenia/-
-ciekawostki/x4102/europejska-wspolnota-ducha/#Scene_1, dostęp z dn. 15.12.2015.
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jący godność każdej osoby ludzkiej, rzymskie poczucia państwa prawa, grec-
kie dowartościowanie racjonalnej refleksji oraz znamienne dla chrześcijań-
stwa przesłanie do miłości i uniwersalnego braterstwa w jednej rodzinie Ojca 
z Niebios. Połączenie to przyniosło integrację aksjologiczną, której doniosło-
ści nie wolno ignorować w budowaniu europejskiej wspólnoty. Od Roberta 
Schumana, Konrada Adenauera i Alcide de Gaspariego – trzeba powiedzieć, 
że Europa jest przede wszystkim wspólnotą wartości, chociaż, wydaje się, nie 
wszyscy za tą myślą dziś podążają i nadążają.

Św. Jan Paweł II w wielu swoich przemówieniach i działaniach przedsta-
wiał fundamenty aksjologiczne integracji Europy i fundamenty aksjologiczne 
zjednoczonej Europy, fundament kształtowany przez wpływy chrześcijań-
stwa. Jako szczególnie istotne dla tej tradycji jawią się:

• antropologia uznająca centralną i nieporównywalną z niczym wartość 
osoby ludzkiej,

• wiara w sens historii i możliwość postępu,
• afirmacja rozumu, nauki, ludzkich dążeń do budowy sprawiedliwego 

świata,
• nadzieja na zbudowanie świata opartego na sprawiedliwości i solidarności,
• optymizm skłaniający do poszukiwania środków przeciwdziałania złu,
• konsekwencja, w której dąży się do trudnych ideałów, mimo lokalnych 

niepowodzeń i rozczarowań,
• Otwarcie na transcendentny wymiar rzeczywistości odkrywanej w Bogu,
• zespolenie troski o rozwój duchowy z odpowiedzialnością za przemia-

nę świata718.
Listę tę można by jeszcze długo rozwijać, wprowadzając dalsze ważne 

dystynkcje. Mija się to jednak z celem, gdyż w alternatywnych ujęciach usi-
łuje się traktować wszelkie odniesienia do hierarchii wartości jako wyraz in-
doktrynacji ideologicznej, której nie można akceptować w pluralistycznym 
społeczeństwie praktykującym tolerancję wobec różnorodnych systemów 
wartości719. W pluralistycznym społeczeństwie dzisiejszej Europy odrzuca 
się dziś lub inaczej rozumie te wartości, z których Europa wyrasta. W podej-
ściu takim jedność Europy mogłaby znowu być jedynie wynikiem regulacji 
prawnych i pragmatyki funkcjonowania instytucji; nie można by natomiast 
poszukiwać jej fundamentów aksjologicznych. Projekt ten pozostaje rażąco 
niezgodny z doświadczeniem europejskiego dziedzictwa wartości.

718 Por. J. Życiński, Europejska Wspólnota Ducha, http://ekai.pl/wydarzenia/-cieka-
wostki/x4102/europejska-wspolnota-ducha/#Scene_1, dostęp z dn. 15.12.2015.

719 Tamże.
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Jerzy Mirewicz pisząc o „sługach i obrońcach Europy”, mówi, że „Europa 
miała swoich obrońców. Nie wszyscy byli świętymi, nie wszyscy geniuszami, ale 
łączyła ich troska, wyrażana w różny sposób, o wspólne dziedzictwo, o wspólną 
ojczyznę, za którą uważali Europę. Europa bowiem to nie tylko miejsce o grani-
cach wyznaczonych rzekami, górami i morzami, lecz przede wszystkim ognisko 
kultury i cywilizacji, niewymierna przestrzeń duchowa, kształtowana logiczną 
myślą, wiarą w prawdy i prawa zawarte w Ewangelii oraz ofiarnym, aż do śmierci 
męczeńskiej, czynem. Do obrony tej przestrzeni i do jej poszerzania zgłaszali się 
zawsze ochotnicy w każdej, nawet najtrudniejszej epoce”720.

Wartość wspólnoty losu i doświadczeń

Św. Jan Paweł II dał nam przykład spojrzenia, które obejmuje proces bu-
dowanie europejskiego domu z całą jego wewnętrzną dynamiką rzeczy pozy-
tywnych i negatywnych, nadziei i rozczarowań. „Oglądając się wstecz, musi-
my przyznać, że obok Europy kultury z wielkimi ruchami filozoficznymi, ar-
tystycznymi i religijnymi, które ją wyróżniają, obok Europy pracy z osiągnię-
ciami naukowo-technicznymi i informatycznymi istnieje też niestety Europa 
krwi, łez i najbardziej przerażających okrucieństw […] Trzeba reagować”721. 
Europejczycy mają swą własną historię. Mają swoje „doświadczenia” wspól-
nego losu. Oprócz wojen – historia ta jest wyznaczana przez wiele czynników 
decydujących o tożsamości Europy. Św. Jan Paweł II wyraźnie wskazywał, 
jakie wartości winny się znaleźć u fundamentów wspólnej konstrukcji eu-
ropejskiej. Był przekonany, że przyszła Europa będzie opierać się na huma-
nizmie europejskim – on właśnie powinien być podstawowym tworzywem 
jedności kontynentu. Chodzi w tym wypadku o szacunek dla wartości pod-
stawowych, takich jak godność człowieka, świętość życia, znaczenie rodziny, 
wolność myśli i wyboru wiary. „Wartości te stanowią najbardziej charaktery-
styczny wkład umysłowy i duchowy, który ukształtował tożsamość europej-
ską w ciągu wieków, i należą do skarbca kulturowego tego kontynentu. Jak 
wspominałem wiele razy, dotyczą one: godności osoby; świętego charakteru 
życia ludzkiego; centralnego miejsca rodziny opartej na małżeństwie; ważno-
ści oświaty; wolności myśli, słowa i wyznawania swych przekonań i swojej 
religii; prawnej ochrony jednostek i grup; współpracy wszystkich dla dobra 
wspólnego; pracy uznanej za dobro osobiste i społeczne; władzy politycznej 

720 J. Mirewicz, Obrońcy Europy, Kraków 2003, s. 5-6.
721 Jan Paweł II, Przemówienie do bułgarskiego świata kultury, nauki i sztuki, 24 

maja 2002 r., [w:] B. Trzeciak, M. Przeciszewski, Europa w wizji i działaniach Kościoła, 
czyli wspólnota tradycji i wartości, dz. cyt., s. 15.
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rozumianej jako służba, podlegająca prawu i rozumowi, oraz ograniczonej 
prawami osoby i narodów”722.

Wartością jest człowiek

Europa to przede wszystkim ludzie Europy. Mają oni specyficzne poczu-
cie człowieczeństwa. To właśnie w Europie wypracowano i szeroko rozwi-
nięto greckie i rzymskie inspiracje dotyczące racjonalności i wolności czło-
wieka, a tradycja judeo-chrześcijańska pokazała człowieka w perspektywie 
stworzenia i odkupienia, wypracowując wizję fundamentalnej wartości czło-
wieka i jego niezbywalnych ludzkich praw. Można powiedzieć, że zarówno 
racjonalność, jak i wolność stały się wartościami samymi w sobie, kształtując 
nie tylko antropologię osoby, ale każdą dziedzinę życia Europejczyków723.

Człowiek jest sprawą wielką sam w sobie, jest najwyższym i najdoskonal-
szym ze stworzeń. Każdy człowiek bez wyjątku ma swoją niepowtarzalną god-
ność. Odwoływanie się do godności człowieka jest powszechne w każdej dzie-
dzinie życia724. Na wizji człowieczeństwa – nawet tych koncepcji ateistycznych 
z XIX i XX wieku – zaważyła myśl grecka i tradycja chrześcijańska. Wszystko to 
razem składa się na szczególne dobro człowieka, jego wyjątkowe znaczenie, na to, 
że jest osobą. Z tego wynika też prymat osób przed rzeczami, prymat etyki przed 
techniką, prymat tego, co wieczne – przed tym, co doczesne, prymat być przed 
mieć, prymat miłości przed sprawiedliwością725. Te „prymaty” są fundamentem 
europejskiej kultury. Ta prawda o człowieczeństwie ma również inny wymiar. 
Jest to wymiar praktyczny, ujawniający się w deklarowaniu podstawowych praw 
człowieka, szczególnie prawa wolności, także prawa do wolności religijnej w sfe-
rze prywatnej i publicznej. Mówiąc o podstawowych wartościach europejskich, 
św. Jan Paweł II apelował zawsze o należne im miejsce w wymiarze indywidu-
alnym, jak i publicznym i społecznym. W ten sposób podejmował wyraźną po-
lemikę z postoświeceniową spuścizną zakładającą wprawdzie prawo do wolno-
ści religijnej, ale ograniczającą je na ogół do sfery prywatnej. Spójną wykładnię 

722 Jan Paweł II do uczestników zjazdu „Ku konstytucji europejskie”. Watykan 20 
czerwca 2002. Serwis KAI z dnia 24 czerwca 2002.

723 Szerzej zob. Problem wyzwolenia człowieka, red. T. Styczeń, M. Radwan, Rzym 
1987; J.H. Weiler, Chrześcijańska Europa, Poznań 2003.

724 Por. J. Mazurek, Społeczno-prawne konsekwencje zasady godności osoby ludz-
kiej, „Chrześcijanin w Świecie” 21 (1989), nr 6, s. 1-9.

725 Szerzej por. Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO (Paryż, 2 czerwca 1980), 
[w:] tenże, Wiara i kultura, Rzym – Lublin 1988, s. 62, nr 8; K. Wojtyła, Miłość i odpow-
iedzialność, Lublin 1982 s. 42n; Szerzej zob. J. Gałkowski, Człowiek i kultura w ujęciu 
Jana Pawła II, [w:] Kultura w kręgu wartości. Lubelski Kongres Kultury Polskiej 2000, 
dz. cyt., s. 87-97.
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swego stanowiska św. Jan Paweł II zawarł w programowym przemówieniu do 
Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. „Europa od prawie dwóch tysięcy lat 
dostarcza bardzo znamiennego przykładu kulturowej płodności chrześcijaństwa, 
które ze względu na samą swą naturę nie może być spychane do sfery prywatnej. 
Powołaniem chrześcijaństwa jest przecież publiczne wyznawanie wiary i czynna 
obecność we wszystkich dziedzinach życia. Moją zatem powinnością jest sta-
nowcze głoszenie prawdy, że gdyby religijne i chrześcijańskie podłoże kultury 
tego kontynentu zostało pozbawione wpływu na etykę i kształt społeczeństwa, 
oznaczałoby to nie tylko zaprzeczenie całego dziedzictwa europejskiej przeszło-
ści, ale i poważne zagrożenie dla godnej przyszłości mieszkańców Europy”726.

Wartością jest wspólna kultura

Europa jest niemożliwa do oderwania od wspólnej kultury – i to kultury nie byle 
jakiej, ale chrześcijańskiej, z całym jej zróżnicowaniem i bogactwem. Nie da się po-
myśleć kultury bez ludzkiej podmiotowości i ludzkiej sprawczości. „W dziedzinie 
kultury człowiek jest zawsze faktem pierwotnym: pierwotnym i podstawowym”727. 
Mając to na uwadze trzeba powiedzieć, że w znaczeniu najszerszym kulturę rozu-
mie się jako całokształt wartości i środków, którymi człowiek wyraża bogactwo 
swojej osobowości we wszystkich wymiarach – to jest życia codziennego, sztuki, 
literatury, pracy, moralności, religijności, polityki itp.728 „Kultura jest tym, przez co 
człowiek jako człowiek staje się bardziej człowiekiem: bardziej jest człowiekiem. 
[…] Kultura jest podstawowym wyrazem człowieka jako jednostki, jako wspól-
noty, jako ludu, jako narodu, człowieka sumienia, inteligencji i woli, człowieka 
żyjącego w wielorakiej wspólnocie: z człowiekiem, społeczeństwem, kosmosem, 
Bogiem. Jest wyrazem człowieka aktywnego, twórczego”729. Kultura europejska 
jest z łatwością rozpoznawalna. Zawdzięczamy to nie tylko językowi greckiemu 
czy łacinie, ale i całemu dorobkowi duchowemu i materialnemu Europejczyków 
i tych wszystkich, którzy znaleźli tutaj swój dom. Źródłem tożsamości kulturo-
wej są bez wątpienia jej chrześcijańskie korzenie oraz to, że między człowiekiem 
a kulturą istnieje istotna i nierozerwalna więź. Nie ma kultury poza człowiekiem 
i bez człowieka, tylko człowiek tworzy kulturę jako swoją naturalną przestrzeń ży-
cia i przestrzeń urzeczywistniania się jego człowieczeństwa730. Można definiować 

726 Jan Paweł II, Przemówienie w Parlamencie Europejskim. Strasburg, 11 paździer-
nika 1988, [w:] Europa zjednoczona w Chrystusie, dz. cyt., s. 115.

727 K. Wojtyła, Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką „praxis”, 
„Ethos” 4 (1989), s. 41-42.

728 Tamże, s. 41.
729 Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO (Paryż, 2.06.1980), s. 62, nr 7.
730 Zob. M. Drożdż, Osoba i media. Personalistyczny paradygmat etyki mediów,  

dz. cyt., s. 139-166.
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człowieka przez inteligencję, wolność i język, ale można i należy rozumieć go po-
przez kulturę. Z drugiej strony człowiek jako istota dynamiczna, uznaje kształtowa-
nie swojego losu w kulturze za swoją właściwość i zobowiązanie. Dokonuje tego 
poprzez kulturę. „W swoich dwóch podstawowych ujęciach: jako kształtowanie 
jednostki i formowanie duchowego kształtu społeczeństwa, kultura ma za cel reali-
zację osoby we wszystkich wymiarach, wraz z wszystkimi jej zdolnościami. A za-
tem człowiek – dodaje św. Jan Paweł II – nie jest prefabrykatem. Musi on tworzyć 
samego siebie własnymi rękami i swoją myślą”731. Wzrost i rozwój człowieka jest 
jego losem i zadaniem. By wzrastać musi coś „dodać” do swojego bytowania. Nie 
ma w sobie gotowych zasobów, by z nich czerpać. Tworzy je dla podtrzymywania 
i rozwoju, tworzy wartości. Twórcza myśl, wyrażona w wiedzy, szczególnie w filo-
zofii, ukazuje, czym jest, kim jest człowiek, a przez to ukazuje odpowiadający mu 
model działania i tworzenia się. Strukturze człowieka odpowiada struktura warto-
ści. „W tym mieści się – mówi św. Jan Paweł II – […] owo kapitalne rozróżnienie 
pomiędzy tym, czym jest człowiek, a tym, co posiada, pomiędzy «być» a «posia-
dać». Na tym opiera się także hierarchia wartości – prymat osoby wobec rzeczy, 
wyższość ducha nad materią, pierwszeństwo etyki przed techniką”732. Te „prymaty” 
są fundamentem europejskiej kultury.

Źródłem tożsamości kulturowej Europy są bez wątpienia jej chrześcijań-
skie i humanistyczne zarazem korzenie. Dlatego europejską tożsamość kultu-
rową tworzyli i tworzą ludzie, ujawniając swojego ducha. Nie można jednak 
mówić o kulturze europejskiej w kategoriach ekskluzywizmu. Mówiąc o chrze-
ścijańskim dziedzictwie kontynentu, św. Jan Paweł II zarazem podkreślał 
niemal przy każdej okazji, że wierność temu dziedzictwu należy postrzegać 
w kategoriach uniwersalnych, także jako otwartość na inne elementy, które 
ukształtowały i wzbogaciły kulturową jedność Europy. Mówił o tym bardzo 
wyraźnie, ogłaszając w 1999 r. Edytę Stein (s. Teresę Benedyktę od Krzyża) 
jedną ze współpatronów Europy. „Ogłosić dzisiaj św. Edytę Stein współpatron-
ką Europy znaczy wznieść nad starym kontynentem sztandar szacunku, tole-
rancji i otwartości, wzywający wszystkich ludzi, aby się wzajemnie rozumieli 
i akceptowali, niezależnie od różnic etnicznych, kulturowych i religijnych, oraz 
by starali się budować społeczeństwo prawdziwie braterskie”733.

731 Jan Paweł II, Przemówienie z dnia 18.10.1986, [w:] tenże, Wiara i kultura,  
dz. cyt., nr 7.

732 RH 16.
733 Jan Pawcl II, List apostolski ogłaszający św. Brygidę Szwedzką, św. Katarzynę ze 

Sieny i św. Teresę Benedyktę od Krzyża Współpatronkami Europy, 1 października 1999, 
[w:] Europa zjednoczona w Chrystusie, dz. cyt., s. 350.
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Wartość ideałów moralnych

Ideał – to wartość wzorcza i inspirująca. U podstaw ideałów europejskich 
jest już przekonanie Rzymian, wyrażone na początku II wieku po Chr., iż jestem 
człowiekiem i wszystko, co ludzkie nie jest mi obce. Do tego dochodzi ideał 
związany z wartościami skupionymi wokół triady: „Bóg, honor i ojczyzna”. 
Żywą i jednoczącą wszystko siłą jest przez wieki „instytucjonalny Kościół”, 
który – niezależnie od tego czy tego ktoś chce, czy nie chce – jest częścią duszy 
i ciała Europy734. Świadczą o tym do dziś, choćby zabytki kultury materialnej 
i duchowej735. Europa wypracowała przez wieki – i była temu wierna – własne 
„myślenie aksjologiczne”, które określało europejskie ideały. Zastanawiające 
jest jednak to, jak próbuje się dziś narzucić jedną dominująca czy nawet wyklu-
czająca triadę aksjologiczną, triadę oświeceniową „wolność – równość – bra-
terstwo”, zarzucając i odrzucając ewangeliczną triadę chrześcijańskich wartości 
i cnót „wiary – nadziei – miłości” oraz klasyczną triadę „prawdy – dobra – 
piękna”. Trzeba jednak powiedzieć, iż te trzy triady – pomimo różnie rozkłada-
nych akcentów – są w różnych proporcjach, odzwierciedlających prawdę histo-
ryczną, nieodłączne od duszy Europy i myślenia aksjologicznego. „Rewolucja 
Francuska podczas terroru zburzyła ołtarze poświęcone Chrystusowi, powali-
ła przydrożne krzyże, wprowadziła natomiast kult bogini rozumu. Na gruncie 
tego kultu deklarowała wolność, równość i braterstwo. W ten sposób ducho-
we, a w szczególności moralne dziedzictwo chrześcijaństwa zostało wyrwane 
ze swego podłoża ewangelicznego, do którego trzeba go znów doprowadzić, 
by odnalazło swą pełną żywotność”736. Ta oświeceniowa aksjologia wpisuje 
się w jakże charakterystyczną dla dużych odłamów europejskiej intelektual-
nej elity XX wieku postawę indyferentyzmu lub negacji religijnej, w świato-
pogląd zbudowany na idei wartości „post-chrześcijańskich” opartych na wizji 
Nietzschego, że „Bóg umarł”, ale przecież „wartości” chrześcijańskie pozosta-
ły. Zostały, by ochronić intelektualistów przed nihilizmem, ocalić dla ludzi na-
dzieję życia godnego człowieka, ale człowieka pozbawionego już nadziei osta-
tecznej, jaką daje myśl chrześcijańska.

734 Do prawdy tej nawiązuje szeroko: J. Ratzinger, Kościół. Pielgrzymująca wspól-
nota wiary, Kraków 2005. 

735 Szerzej por. L. Dyczewski, Miejsce i funkcje wartości w kulturze, [w:] Kultura 
w kręgu wartości. Lubelski Kongres Kultury Polskiej 2000, dz. cyt., s. 29-47.

736 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, dz. cyt., s. 56.
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Wartość sensu życia

Sens życia – jest to idea wyrażająca przeświadczenie, że istnieje odpowiedź 
pozytywna na podstawowe pytania człowieka: czy życie ma jakiś rozumny cel, 
czy warto żyć i po co, mimo cierpienia i śmierci, mimo nieszczęść, niespra-
wiedliwości i nienawiści. Pogląd przeciwny temu zamyka się w twierdzeniu, 
że życie ludzkie jest absurdalne, gdyż niepodobna mu przypisać jakiejkolwiek 
zasadnej celowości. Upowszechniły go współcześnie niektóre zwłaszcza nurty 
egzystencjalizmu (J.P. Sartre, F. Nietzsche)737. Przez wieki Europejczyków łą-
czyła świadomość, że Zmartwychwstanie Chrystusa jest fundamentem sensu 
życia. Taka świadomość sensu życia jest człowiekowi niezbędna do istnienia. 
Przez wieki Europejczycy budowali swe indywidualne i wspólnotowe życie na 
idei, że życie ma sens w wymiarze ziemskim i wiecznym738. Świat i Europa od-
kryła to na nowo w dniach odchodzenia Jana Pawła II do Domu Ojca. Przekazy 
medialne – co jest niepowtarzalnym fenomenem – były w dużej mierze otwarte 
na transcendencję. Odchodzenie Jana Pawła II w przekazach medialnych po-
zwalało odkrywać sens życia w duchowych wartościach, w samej istocie do-
bra, jako podstawowej duchowej wartości. Wielu ludzi przeżywało, być może 
po raz pierwszy, śmierć jako „przejście z życia do życia”, ponieważ media 
pokazywały śmierć Jana Pawła II jako ludzką śmierć, w dużej mierze w per-
spektywie transcendentnej nadziei i nowego spotkania. Media utrwalały w od-
biorcach przekonanie, że trzeba się zatrzymać nad życiem, bo przemijanie ma 
sens. „Zatrzymaj się, bo przemijanie ma sens”739 – czytamy w Tryptyku rzym-
skim Jana Pawła II. Media się w tamtym czasie niejako zatrzymały w swoim 
zwyczajnym biegu i wielu ludzi odkryło dzięki mediom, że ludzkie życie jest 
ukierunkowane na dobro, i dlatego też ludzkie przemijanie ma sens, również 
transcendentny i eschatologiczny.

Chrześcijaństwo radykalnie odrzuca istnienie ślepego fatum, broniąc 
wolności człowieka i idei Boga, który jest „bliski każdemu człowiekowi 
w Chrystusie”740. W obronie tej wartości, jaką jest sens życia chrześcijaństwo 
odwoła się aż do „argumentów męczeństwa”741. Ostatecznie fundamentem 
człowieczeństwa jest odkupienie od zła, śmierci, piekła i szatana przez Jezusa 

737 Por. M. Drożdż, Nietzscheańskie korzenie postmodernizmu, „Tarnowskie Studia 
Teologiczne”, XXI/1-2 (2002), s. 148-156.

738 Z. Płużek, Człowiek w poszukiwaniu siebie samego, [w:] Człowiek, istnienie 
i działanie, red. R. Darowski, Kraków 1974, s. 9-26; Człowiek – pytanie otwarte. Studia 
z logoteorii i logoterapii, red. K. Popielski, Lublin 1987, s. 237-261.

739 Jan Paweł II, Tryptyk rzymski. Medytacje, dz. cyt., s. 10.
740 Szerzej por. np. R. Guardini, Bóg daleki – Bóg bliski, Poznań 1991.
741 Por. K. Michalski, Między heroizmem a bestialstwem, dz. cyt.
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Chrystusa. To On – staje się – fundamentem sensu życia Europejczyków. To 
trudne zagadnienie streszcza św. Jan Paweł II w encyklice Redemptor homi-
nis, gdy pisze: „Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla 
siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi 
mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością. […] Człowiek odnajduje w nim 
swoją właściwą wielkość, godność i wartość swego człowieczeństwa. […] 
Właśnie owo głębokie zdumienie wobec wartości i godności człowieka nazy-
wa się Ewangelią, czyli Dobrą Nowiną. Nazywa się też chrześcijaństwem”742, 
które było, jest i będzie dla Europy fundamentem nadziei.

Wartość nadziei

Europa potrzebuje dziś nadziei, wobec wielu procesów i niepokojących 
znaków gaśnięcia nadziei. Jedną z przyczyn gaśnięcia nadziei jest dążenie do 
narzucenia antropologii bez Boga i bez Chrystusa. „Europejska kultura sprawia 
wrażenie «milczącej apostazji» człowieka sytego, który żyje tak, jakby Bóg 
nie istniał – pisał św. Jan Paweł II w Ecclesia in Europa. W takim kontekście 
konkretyzują się próby – pojawiające się również ostatnio – by przedstawiać 
kulturę europejską z pominięciem wkładu chrześcijaństwa, które wywarło 
wpływ na jej historyczny rozwój i jej rozprzestrzenienie się po całym świecie. 
Jesteśmy świadkami narodzin nowej kultury, […] której cechy charakterystycz-
ne i treści często sprzeczne są z Ewangelią i z godnością osoby ludzkiej. Do 
kultury tej należy też coraz bardziej rozpowszechniony agnostycyzm religijny, 
związany z pogłębiającym się relatywizmem moralnym i prawnym, który jest 
następstwem zagubienia prawdy o człowieku jako fundamencie niezbywalnych 
praw każdej osoby ludzkiej. Oznaką gaśnięcia nadziei bywają niepokojące for-
my tego, co można nazwać «kulturą śmierci»”743. Człowiek nie może żyć bez 
nadziei: jego życie straciłoby bez niej wszelkie znaczenie i stałoby się nie do 
zniesienia. Benedykt XVI w encyklice Spe salvi wskazuje na potrzebę odbu-
dowania nadziei, jako wartości, jako postawy, jako duchowego doświadczenia 
z kilku perspektyw: nadzieja jako odkrywanie sensu, nadzieja jako oczekiwanie 
dobra, jako przekraczanie granic744.

Świadectwo życia i słowa św. Jana Pawła II możemy z całą pewnością na-
zwać świadectwem dobra i nadziei. Uzasadnienie tego twierdzenia możemy od-
naleźć w wielu analizach teologicznych i filozoficznych dziedzictwa św. Jana 
Pawła II. Jedna z najlepszych biografii Jana Pawła II Georga Weigla nosi tytuł 

742 RH 10.
743 EiE 9.
744 Benedykt XVI, Encyklika „Spe salvi”, Watykan 2007.
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Jan Paweł II – świadek nadziei745. Św. Jan Paweł II był i jest dla miliardów lu-
dzi z wielu racji „osobowym znakiem nadziei”. Także z tej racji, że jest czytelnym 
„znakiem nadziei”, „osobową ikoną nadziei”, osobą, która pokazuje znaki nadziei. 
W Ecclesia in Europa pisał. „Znaki, które budzą nadzieję: patrzymy z zadowole-
niem na wszelkie działania, jakie podjęto, aby sprecyzować zasady poszanowania 
praw człowieka […] i wyrażamy gorące życzenie, aby w duchu twórczej wierności 
tradycji humanistycznej i chrześcijańskiej naszego kontynentu został zagwaran-
towany prymat wartości etycznych i duchowych”746. W dniach odchodzenia Jana 
Pawła II do „Domu Ojca” w mediach całego świata, na różnych płaszczyznach ich 
funkcjonowania, bez wątpienia istniał prymat wartości duchowych.

Nadzieja jest zawsze związana z dobrem, obecnym, urzeczywistnianym 
tu i teraz, oraz z dobrem przyszłym; nadzieja jest oczekiwaniem dobra. Warto 
więc ukazywać i podkreślać ogrom dobra wyświadczony całemu światu przez 
św. Jana Pawła II oraz dobra ukazanego na przyszłość, którego warto oczeki-
wać, i do którego warto dążyć, dobra w wymiarach ziemskich i eschatologicz-
nych. To dobro było i jest orędziem odkrywającym i budzącym znaki nadziei, 
o których pisał św. Jan Paweł II w dokumencie Tertio millennio adveniente: 
„Fundamentalna postawa nadziei z jednej strony nie pozwala chrześcijaninowi 
stracić z oczu ostatecznego celu, który nadaje sens i wartość całej jego egzy-
stencji, z drugiej zaś dostarcza mu trwałych i głębokich uzasadnień dla codzien-
nego wysiłku przekształcania rzeczywistości zgodnie z Bożym zamysłem”747. 
Nadzieja wyzwala człowieka „od lęków”, daje duchowe moce na trudne chwi-
le. Św. Jan Paweł II jako niezłomny Świadek Prawdy oraz jego główne ewan-
geliczne orędzie nadziei, wyrażone słowami: „nie lękajcie się”, stanowią du-
chowy testament, który pozostawił Kościołowi i światu na trzecie tysiąclecie748. 
Myślę, że chyba nikt na świecie nie miał takiego uniwersalnego i profetycznego 
obrazu świata i tendencji cywilizacyjnych, jakie w nim zachodzą, jak św. Jan 
Paweł II. Dlatego jego wołanie do wszystkich: „nie lękajcie się” ciągle budzi 
i umacnia nadzieję749.

Odchodzenie autorytetu wzmacnia ludzkie tęsknoty za autorytetem.  
Św. Jan Paweł II bez wątpienia jest niekwestionowanym autorytetem, który nie 
odchodzi. Nadzieja jest „mocą”, której nie widać, ale jest to „moc rzeczy-

745 G. Weigel, Jan Paweł II – świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, 
Kraków 2003.

746 EiE 12.
747 Jan Paweł II, List apostolski „Tertio millennio adveniente”, Watykan 1994, nr 46.
748 Jan Paweł II, List apostolski „Szybki rozwój”, Watykan 2005, nr 14.
749 Por. M. Drożdż, Polskie media w kreowaniu postaw nadziei narodowej w dniach 

odchodzenia Jana Pawła II, [w:] Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w polskich 
mediach, red. L. Dyczewski, A. Lewek, J. Olędzki, Katowice 2008, s. 100-112.
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wista”. Tej mocy nie można wprawdzie „ukazać” kamerami, czy inną formą 
przekazu, ale można ukazać „człowieka duchowego” człowieka głębokiego, 
człowieka modlącego się, człowieka, który wytrwał do końca, pomimo cier-
pień, człowieka, który się nie lęka, pomimo wielu zagrożeń cywilizacji. Ten 
wymiar nadziei, przebijającej z głębi ducha św. Jana Pawła II jako człowieka 
modlitwy, odkryć możemy w świadectwie kardynała Stanisława Dziwisza, 
który tak pisze o momencie Jego Przejścia: „W tym ostatnim momencie ziem-
skiej wędrówki Ojciec Święty stał się ponownie tym, kim był zawsze, czło-
wiekiem modlitwy. Człowiekiem Bożym, głęboko zjednoczonym z Panem, 
dla którego modlitwa stanowiła nieprzerwanie fundament egzystencji. Gdy 
miał się z kimś spotkać czy podjąć ważną decyzję, napisać dokument czy udać 
się w podróż, najpierw zawsze rozmawiał z Bogiem. Najpierw się modlił”750. 
Polskie media starały się pokazać św. Jana Pawła II jako człowieka modlitwy, 
świadka nadziei, jako człowieka Bożego, pozostawiając w dalszym tle inne 
wymiary jego posługi apostolskiej. Nadzieja potrzebuje autorytetu i oparcia. 
Św. Jan Paweł II bez wątpienia jest niekwestionowanym autorytetem dla 
Europy i świata, co pokazały media w dniach Jego odchodzenia, podkreślając 
przy tym prawdę, że prawdziwe autorytety nie przemijają.

Chrześcijańskie świadectwo wartości

José Ortega y Gasset porównywał Europę do roju pszczół w locie, któ-
ry może przybierać różnorodne kształty zależnie od warunków lotu. Postać 
przyszłej Europy nie jest skończonym projektem. Jej ostateczny kształt nie 
może zależeć od decyzji grupy, która rezerwowałaby dla siebie monopol na 
europejskość. Niezależnie jednak od regulacji prawnych stanowiących pod-
stawę przyszłych europejskich wzorców, świadectwo życia inspirowanego 
ewangelicznymi wartościami stanowi istotną rolę w kształtowaniu duchowe-
go oblicza dzisiejszej i przyszłej Europy. Apostołowie – inspirowani duchem 
Wieczernika Pięćdziesiątnicy – zdobyli się na odwagę niesienia Ewangelii 
„na krańce ziemi” (Dz 1,8). Wierność temu zadaniu niesie zobowiązanie dla 
Kościoła, prowadzącego dzieło nowej ewangelizacji. Radykalizm łączący 
świadectwo nadziei i miłości pozostaje zadaniem dla wszystkich budowni-
czych nowej Europy ducha. Fundamentem jedności europejskiej nie może stać 
się wiara w magiczną moc instytucji. Fundamentu tego trzeba szukać w du-
chowej wspólnocie zakorzenionej w wartościach ukazywanych w Ewangelii. 
Prawo i ekonomia, mimo swych niekwestionowanych zasług, nie są w sta-
nie spowodować tych następstw, które zależą od świadectwa konsekwent-

750 S. Dziwisz, Świadectwo, dz. cyt., s. 228.
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nego życia Ewangelią. Budując jedność inspirowaną duchem Ewangelii 
i Wieczernika, trzeba nam stawać się darem dla innych, aby budować du-
chową jedność rodziny dzieci Bożych. To budowanie wspólnoty wszystkich 
ludzi jako rodziny dzieci Bożych ponad podziałami i granicami nie ogranicza 
się tylko do Europy. Trzeba się bronić przed swego rodzaju europejskim ego-
izmem, tak charakterystycznym dla krajów bogatych. Podczas spotkania z de-
legatami europejskich Episkopatów w trakcie obchodów Wielkiego Jubileuszu 
w 2000 r. Św. Jan Paweł II apelował: „Europa nie może zamykać się w sobie! 
Nie może i nie powinna ignorować reszty świata, ale przeciwnie – powinna 
zachowywać pełną świadomość, że inne kraje i kontynenty oczekują od niej 
śmiałych inicjatyw, aby można było zapewnić krajom najuboższym środki 
rozwoju i organizacji społecznej oraz budować świat bardziej sprawiedliwy 
i braterski”751. Europa winna być znakiem nadziei dla świata.

* * *

Kończąc nie można nie dostrzec kilku niepokojących zjawisk współcze-
snej Europy, które mogą negatywnie wpływać na jej przyszłość. Po pierwsze, 
to najprostsza obserwacja, iż wartości chrześcijańskie są poddawane, pomi-
mo ich trwania w dwutysiącletniej tradycji i wzorach życia, nieustannym pre-
sjom sekularyzmu. Przetrwają jednak, gdyż są wartościami uniwersalnymi. 
Problemem jest to, czy przetrwają i rozwiną się w Europie, czy poza nią.

Po drugie, coraz częściej wartości negatywne i pseudo-wartości w kultu-
rze europejskiej otrzymują nową medialną i polityczną szatę „atrakcyjności” 
i „nowoczesności”, tak, że cywilizacja śmierci i niszczenia rodziny jawi się jako 
jedynie słuszna droga nowoczesnej Europy. Potrzeba mądrości, by nie dać się 
zwieść fałszywym wartościom w pięknej szacie pseudo-nowoczesności.

Po trzecie, minimalizacja wartości, „kult małych absolutów”. Pod nie-
obecność wartości wielkich i największych, proponuje się często zamiast 
„wartości” – kategorie oboczne lub zastępcze, najczęściej „korzyści”: dobro-
byt i pomyślność; młodość, zdrowie i sprawność; sukces, szczęście, „pełnia 
życia” i samorealizacja; przyjemność aż do euforii i ekstazy; ryzyko, przygo-
da i wolność – stanowią o istocie tej odmiany kultury, u której podstaw leżą 
mini-wartości lub pseudo-wartości.

Po czwarte, preferowanie modelu życia według schematu postmoder-
nistycznego w jego wersji skrajnej, który wszystko poddaje radykalnej de-
konstrukcji i niwelacji. Życiem jednostki i zbiorowości ludzkiej – według 

751 Jan Paweł II, Przesłanie do Plenarnego Zgromadzenia Rady Europejskich 
Konferencji Episkopatów (CCEE), Watykan 16 października 2000, [w:] Europa zjedno-
czona w Chrystusie, dz. cyt., s. 373.
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tego modelu i w tej filozofii – rządzą inne zgoła kategorie przewodnie: po-
trzeby (zwłaszcza konsumpcyjne), determinanty genetyczne, fizjologiczne (np. 
hormony), popędy i imperatywy psychologiczne, wytwory psycho-kulturowe 
– stereotypy, mity, iluzje, symulakry, bohaterowie wirtualni. Świat skonstru-
owany z „dobrze skoordynowanych konieczności”, prawdopodobieństw, moż-
liwości i atrakcyjności staje się całkiem bez-aksjologiczny, moralnie płaski, es-
tetycznie neutralny. Świat taki, sam przez się pozbawiony „sensu”, zadawala się 
„grą znaczeń”. Jest to świat uprawomocnionego „absurdu”, „chaosu”, „ryzyka” 
i ostatecznie moralnej „niepewności oraz nieprawości życia”. Wiele współcze-
snych procesów cywilizacyjnych zdaje się systemowo ogarniać świat, kształto-
wać całościowo nową świadomość według wartości odwróconych o sto osiem-
dziesiąt stopni względem tych, na których zbudowano cywilizację Europy.

Trzeba także dostrzegać pozytywne zjawiska. Europa jest kontynentem 
ludzi poszukiwania i otwarcia. W pluralizmie występujących w niej nurtów 
uderza nie tylko obojętność religijna, konsumizm i moralny relatywizm, ale 
również duchowe przebudzenie, obalające mit głoszący, że przeznaczeniem 
Europy jest sekularyzacja. Europa jest kontynentem, który zmaga się o swą 
duszę. Od nas wszystkich zależy, by to zmaganie o cywilizację życia, ukazało 
nową perspektywę nadziei dla Europy i świata w blasku prawdy o ostatecz-
nym przeznaczeniu człowieka752.

752 Zob. Moralny fundament Europy, czyli o cywilizację życia, red. T. Styczeń i in., 
Lublin 2002.
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Niniejsza publikacja miała na celu pokazać, że człowiek jako osoba re-
alizuje siebie poprzez internalizację wartości i ich porządku. Swoistą cechą 
widzenia wartości moralnych jest to, że nie postrzegamy ich w jakiejś izola-
cji, lecz w całym kontekście aksjologicznym i porządku hierarchicznym. Nie 
ulega też wątpliwości, że w procesach odkrywania i poznawania tego kon-
tekstu i porządku wartości uczestniczą dziś aktywnie media. Media bowiem 
mają ogromny wpływ na interioryzację porządku moralnego, zwłaszcza po-
przez preferencje określonych wartości w bardzo intensywnym kontekście 
emocjonalno-przeżyciowym. Współczesne media operują w kształtowaniu 
świata wartości moralnych przede wszystkim tak zwanym nośnikiem atrak-
cji. Kształtują one ludzkie postawy moralne i ludzką sprawczość poprzez 
siłę „atrakcyjności” lub „nieatrakcyjności” określonych wartości moralnych. 
Pomiędzy sprawczością osoby, a więc zdolnością wyboru i działania człowie-
ka a jego sferą przeżyć emocjonalnych istnieje ścisła zależność. 

Media stają się nośnikami wartości moralnych poprzez ludzi i ich posta-
wy, zachowania oraz gotowe wzory postępowania. Mówiąc językiem Karola 
Wojtyły, można stwierdzić, że wartości moralne wyrażają się „w czynie oso-
by” − sam człowiek ukazuje się niejako „w oknie swego czynu”753. Podjęte 
w ten sposób działanie odsłania osobę, otwiera w pewnym sensie okno du-
chowej budowli osoby. Działanie otwiera również okno osoby na poznanie 
wartości. Świat wartości jest zawsze otwarty dla człowieka, to tylko od same-
go człowieka zależy, od jego dyspozycji woli i możliwości poznawczych, czy 
ten świat będzie dla niego czytelny. Świat pozytywnych wartości otwiera się 
przed człowiekiem najczęściej w aktach radości, smutku, czci, pogardy, mi-
łości, nienawiści, strachu, nadziei, rzadziej zaś w przeżywaniu przyjemności, 
zwłaszcza zmysłowych. Czasem pojawia się swoisty paradoks, polegający 
na tym, że człowiek, który celem swego życia i swoich działań czyni prze-
żywanie przyjemności, rzadko doświadcza owego głębokiego stanu zadowo-
lenia, który nazywamy radością. Radości doświadcza tylko ten, komu świat 
wartości otwiera się w całym swym bogactwie i kto jest zdolny, cieszyć się 
autentycznie dobrem, prawdą, pięknem oraz tymi wszystkimi wartościami, 

753 T. Styczeń, Objawiać osobę… Karol Wojtyła: etyk wśród etyków urzeczonych 
osobą (Mistrz widziany oczyma ucznia), „Ethos” 37 (1997), s. 19n.
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które afirmują godność człowieka754. Zdolność widzenia wartości moralnych 
wzrasta wraz z gotowością do ich przyjęcia; i odwrotnie − zdolność ta słab-
nie, jeśli gotowość taka i otwartość człowieka nie istnieje. Jednym z waż-
nych sposobów odkrywania wartości moralnych jest doświadczenie postaw, 
zachowań i świadectw moralnie godnych człowieka. Można powiedzieć, że 
doświadczana postawa moralna − z etycznego punktu widzenia − potwierdza 
prawdziwość poznanej wartości moralnej oraz wzmacnia pewność przekonań 
moralnych. Daje łatwość łączenia spostrzeżeń, wglądów aksjologicznych, ro-
zumowych sądów, pewności przekonań i tym samym pomaga porządkować 
i odpowiednio hierarchizować wartości − umożliwiając osobie ludzkiej wła-
ściwe poznanie i interpretację komunikowanych wartości i prezentowanych 
medialnie znaków.

Komunikowanie ludzkiego etosu w przestrzeni społecznej, które było 
wiodącym tematem mojej publikacji, można ująć także przez pryzmat kate-
gorii uczestnictwa. Wszelkie uczestnictwo w życiu społecznym musi opierać 
się na uznaniu podstawowej prawdy, że człowiek jest wartością samą w so-
bie i jako taki, nie może być zredukowany w jakikolwiek sposób, a więc nie 
może być sprowadzony do roli rzeczy, narzędzia, środka do celu itd. Ta teza 
antyredukcjonistyczna posiada swoje głębokie konsekwencje antropologicz-
ne i etyczne, przede wszystkim te, iż każdy człowiek jest centrum życia spo-
łecznego, a więc centrum dobra wspólnego, a więc najważniejszym ogniwem 
dobra wspólnego. Ta prawda i zasada pozwala tworzyć taki porządek spo-
łeczny i ekonomiczny, w którym funkcjonowanie społeczeństwa, czyli two-
rzenie i uczestniczenie w dobru wspólnym jest połączone z poszanowaniem 
i promocją osoby ludzkiej. Z tym łączy się podstawowa powinność, żeby 
człowiek uczestnicząc w życiu społecznym, a więc wchodząc w różnorakie 
relacje i więzi społeczne, komunikował swój pozytywny etos. Takie ujęcie 
pozwala na wyciągnięcie kilku podstawowych wniosków.

1. Komunikowanie świata pozytywnych wartości wzmacnia przestrzeń 
społecznego komunikowania poprzez efekt komunikowania synergicznego. 
Synergiczny charakter komunikacji sprawia, że prywatne interesy, będące 
punktem wyjścia komunikacji, harmonizują ze sobą i tworzą w rezultacie płasz-
czyznę współdziałania dla indywidualnego dobra komunikujących się jedno-
stek oraz dla ich dobra wspólnego. Działanie synergiczne ujawnia się w ramach 
struktur społecznych, opartych na szacunku dla człowieka i jego wolności.

2. Komunikacja etosu opartego na szacunku dla człowieka, polega na 
tym, iż działania komunikacyjne tego rodzaju są czymś więcej niż samą tylko 
wymianą dóbr materialnych: są komunikowaniem wartości duchowych, od-

754 Por. R. Spaemann, Podstawowe pojęcia moralne, Lublin 2000, s. 31; T. Styczeń, 
Objawiać osobę, dz. cyt., s. 19n.
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krywaniem drugiego człowieka i jednocześnie odkrywaniem samego siebie. 
Wymiana, w której uczestnicy muszą brać pod uwagę drugą stronę, zmienia 
ich zachowania i poglądy oraz godzi różne punkty widzenia i interesy, które 
wydawały się być czasem sprzeczne.

3. Komunikować swój etos na sposób uczestniczący, to znaczy przede 
wszystkim otwierać się na innych, przekazywać im określone dobro, komu-
nikować przy tym świat swoich wartości, czyli, krótko mówiąc, starać się 
– użyję wielkiego słowa – „służyć” innym, co jest dla człowieka warunkiem 
koniecznym, aby doświadczyć otwarcia się innych i odbierać komunikowane 
przez nich dobro. Komunikacja synergiczna pokazuje, i właściwie na tym 
polega, że uwzględnienie i odwołanie się do komunikowanych przy tej okazji 
wartości duchowych, potęguje i wzmacnia użyteczność i skuteczność wymia-
ny dóbr materialnych. Tak rozumiana wymiana dóbr jest sposobem urzeczy-
wistniania się człowieka w jego racjonalnej twórczości i wolności. Poprzez 
swoją pracę człowiek angażuje się nie tylko dla samego siebie, ale także dla 
drugich i z drugimi: każdy współdziałając uczestniczy w pracy i dobru in-
nych, włączonych w łańcuch współdziałania i solidarności.
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This publication was supposed to show that a human being as a person pursues 
his/her objectives by internalising the values together with their system and order. 
A specific feature of perceiving moral values is that we do not perceive them in 
isolation, but within the whole axiological context and in a hierarchic order. There is 
no doubt that nowadays the media take an active part in the processes of discover-
ing and learning this context and the order of values. The media have an enormous 
influence of the internalisation of the moral order, especially by expressing a pref-
erence for certain values in a very intense emotional and experiential context. In 
shaping the world of moral values, the contemporary media primarily resort to the 
so called attractiveness medium. The media shape human moral attitudes and em-
powerment using the force of “attractiveness” or “unattractiveness” of certain moral 
values. There is a close relation between human empowerment, which is the ability 
to make choices and to act, and the sphere of emotional experience. 

The world of values is always open to a human being. It is only up to the indi-
vidual – up to his/her will and cognitive ability – whether or not this world will be 
transparent and comprehensible. The world of positive values opens up to a human 
being usually in the acts of joy, sadness, worship, contempt, love, hate, fear, hope, and 
much less often in the moments of pleasure, especially sensual. Sometimes a specific 
paradox appears, when a human being makes pleasure the central element and the 
purpose of their life and actions, and yet they hardly ever experience the deep satisfac-
tion also known as joy. Joy is experienced only by those who can see the abundance 
of the world of values, and to those who can authentically enjoy the good, truth, beau-
ty and all those values that are an affirmation of human dignity.755 The ability to see 
moral values increases with the readiness to adopt them; and vice versa − this ability 
decreases if the human being is not ready and not open to adopt the values. One of the 
many ways of discovering moral values is experiencing attitudes, types of behaviour 
and testimonies worthy of a human being. One can say that the experienced moral 
attitude − from the ethical point of view − confirms the authenticity of the recognised 
moral value and reinforces the confidence or moral beliefs. It provides certain ease in 
combining the findings, axiological insights, rational judgements and the confidence 
of beliefs, thus helping us order the values and put them in a proper hierarchy − which, 
in turn, makes it possible for a human person to get to know and properly interpret the 
communicated values and signs presented in the media.

755 See R. Spaemann, Podstawowe pojęcia moralne, Lublin 2000, p. 31; T. Styczeń, 
Objawiać osobę, op. cit., p. 19n.
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Summary

Communicating human ethos in the social space, which was the main 
subject mater of my publication, can also be studied with regard to the cat-
egory of participation. Any participation in the social life must be based on 
recognising the fundamental truth that a human being is a value as such, and 
as such he/she cannot be in any way reduced or treated as a tool, object, means 
to an end etc. This anti-reduction thesis has certain deep anthropological and 
ethical implications: first of all, it implies that every human being is the cen-
tral point of social life and therefore also the central point and the key element 
of common wellbeing. This truth and this principles make it possible to create 
such social and economic order, where the functioning of the society, under-
stood as creating and participating in the common good, is combined with 
the respect and promotion of a human person. This entail the basic obligation 
for a human being to communicate their positive ethos while participating in 
the social life, entering various relations and social interactions. Such an ap-
proach makes it possible to draw certain basic conclusions.

1. Communicating the world of positive values reinforces the space of so-
cial communication thanks to the effect of synergistic communication. The syn-
ergistic nature of communication makes private interests, which are the starting 
point of communication, come together in harmony, so as to create a platform 
for common actions and cooperation for the individual benefit of communicat-
ing persons and for the common good. Synergistic actions are manifested within 
social structures based on the respect for human being and for human freedom. 

2. Communicating the ethos based on respect for human being means that the 
related communication is something more than just an exchange of tangible goods: it 
involves communicating spiritual values, discovering another human being and dis-
covering oneself. In such an an exchange, the participants must consider the other par-
ty, which is why such communication changes the behaviour and beliefs, and it recon-
ciles diverse points of view and interests which may sometimes seem contradictory.

3. Communicating your ethos in a participatory manner means being open to 
others, sharing what is good at the same time communicating one’s values: in short, 
trying to – let me now use a grand word – “serve” others, which is a necessary con-
dition in order to experience the openness of other people and to receive the good 
they communicate. Synergistic communication shows – and in fact this is what this 
communication is about – that taking into account and referring to the communicat-
ed spiritual values enhances and intensifies the usefulness and effectiveness of the 
exchange of any tangible goods. In this respect, the exchange is a way for a human 
being to manifest their rational creation and freedom. Through their work, people 
are involved not only for their own sake, but also for the benefit of others and with 
others: while cooperating, everybody participates in the work and in the wellbeing 
of other people included in the chain of cooperation and solidarity.
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