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Etyczno-charyzmatyczny wymiar 
powołania małżeńsko-rodzinnego 

Zagadnienie powołania małżeńskiego i rodzinnego było jedną z ważniej-
szych kwestii podejmowanych przez ks. prof. dra hab. Jerzego Bajdę. W cią-
gu jego życia pojawiło się na ten temat szereg opracowań, które były owo-
cami osobistej refleksji prowadzonej zasadniczo w dwóch środowiskach 
naukowych, tj. krakowskim i warszawskim. Inspiracją do podjęcia tej pro-
blematyki stały się dokumenty Soboru Watykańskiego II, a szczególności 
konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et 
spes oraz encyklika papieża Pawła VI Humanae vitae. Dodatkową zachętą 
do pogłębienia refleksji nad powołaniem małżeńsko-rodzinnym była posta-
wa założyciela i długoletniego dyrektora Instytutu Studiów nad Rodziną, ks. 
abpa prof. dra hab. Kazimierza Majdańskiego. Kładł on bowiem szczególny 
„nacisk na konieczność budowania syntezy teologiczno-moralnej, opartej 
na teologicznej koncepcji powołania”1, co dodatkowo zdopingowało ks. 
prof. Jerzego Bajdę do podjęcia poszukiwań w omawianej kwestii.

1 J. Bajda, Powołanie małżeństwa i rodziny, Łomianki 2010 (dalej: dz. cyt.), s. 11; Por. 
J. Bajda, Powołanie małżeństwa i rodziny, w: Teologia małżeństwa i rodziny, t. 1, red. K. Maj-
dański, Warszawa 1980, s. 7–156.
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Celem niniejszego artykułu będzie prezentacja koncepcji powołania 
małżeńskiego i rodzinnego zaprezentowanej w publikacjach wspaniałego 
teologa, naukowca i badacza problematyki małżeńsko-rodzinnej, jakim był 
ks. prof. Jerzy Bajda.

1. Teologiczna koncepcja powołania

Ksiądz profesor twierdził, iż z istoty powołania wynika, że struktura etycz-
na osobowego działania jest podporządkowana rozpoznaniu daru, czyli 
charyzmatu, i musi być rozumiana teologicznie, a nie tylko w duchu samej 
filozofii etycznej. Teologiczna koncepcja powołania integruje wszystkie 
ważne systemy normatywne i transcendując je, nadaje im nowe znaczenie. 
W ten sposób elementy tradycyjnych koncepcji etycznych (etyka prawa 
moralnego, etyka przykazań, etyka cnót, etyka wartości), jeżeli zostały wy-
jaśnione zgodnie z integralną prawdą antropologiczną objawioną w Chry-
stusie, zatrzymują swoje oryginalne znaczenie, choć równocześnie można 
mówić o nowym znaczeniu tychże elementów, jakie wynika z ich miejsca 
w nowej syntezie teologicznej. Dla przykładu w Familiaris consortio Jan 
Paweł II w pewien sposób odwołuje się do pojęcia normy rozumianej jako 
„normatywna definicja bytu”, wymagając, by rodzina stała się tym, czym 
jest2. To pojęcie bytu i stawania się przez zgodność (świadomie chcianą) 
z własną tożsamością musi być rozumiane metafizycznie, czyli w świetle 
tej prawdy bytu, jaka pochodzi ze stwórczego aktu Boga. To, czym rodzina 
„jest”, zależy więc od tego, jak Bóg ją pomyślał i stworzył, a nie od tego, 
jak w świetle skończonych i doczesnych parametrów widzi ją socjologia 
czy psychologia. Jak słusznie twierdził ks. Bajda, jest to zupełnie inna per-
spektywa. Jego zdaniem to transcendentne słowo „JEST” obejmuje w swo-
jej treści cały wymiar normatywny, który zawiera się w planie Bożym, 
w całym projekcie wybiegającym ku historii i wymagającym dobrowolnej 
współpracy człowieka, aby ta prawda mogła się urzeczywistnić w wymiarze 
stworzonego czasu3.

2 Zob. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, 17.
3 J. Bajda, Powołanie małżeństwa i rodziny, dz. cyt., s. 173.
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Analogicznie przedstawia się, zdaniem prof. Bajdy, rola miłości, od któ-
rej zależy nie tylko doskonałość wszystkich moralnych cnót obowiązujących 
człowieka, ale przede wszystkim ostateczny i istotny sens tego wszystkiego, 
co składa się na życie ludzkie widziane w aspekcie moralności4. Prawda, że 
Bóg „powołuje człowieka do miłości”, ma ten kształt egzystencjalny, że Bóg 
obdarowuje człowieka Miłością nie inaczej, jak powierzając mu zadanie. Je-
dynie je wykonując, człowiek czyni swoim dar Miłości, który w sposób wy-
przedzający został mu ofiarowany (w sakramencie). Bóg bowiem powierza 
człowiekowi zadania, które mogą i powinny być wypełnione tylko przez Mi-
łość, jaka od Niego pochodzi, i tylko wtedy ta miłość staje się wewnętrznym 
bogactwem człowieka, jego doskonałością i cnotą, jego wartością moralną. 
Tę charyzmatyczną, dynamiczną logikę miłości – jako zasady kształtującej 
cały porządek moralny rodziny, jak twierdził ks. Bajda – zauważamy także 
w adhortacji Familiaris consortio, w której papież stwierdza, że wszystkie za-
dania rodziny sprowadzają się do Miłości, ponieważ „rodzina jest powołana 
do strzeżenia, objawiania i przekazywania Miłości, która ma swoje źródło 
w Bogu”5. Jest to koncepcja ściśle teologiczna i charyzmatyczna, „ponieważ 
(…) kierunki działania Miłości są dokładnie tymi kierunkami, jakie utożsa-
miają się z potrójną misją Chrystusa, w której uczestniczy Kościół. Dopiero 
uczestnicząc czynnie w tej potrójnej misji, rodzina «staje się tym, czym jest» 
w całej głębi znaczeń kryjących się w tymże słowie «jest», które nie zamyka 
się w parametrach fizycznych, lecz jest otwarte na Nieskończoność, na tę 
Pełnię, która jest w Chrystusie”6.

Podsumowując, istotny dla ks. prof. Bajdy jest zamysł Boży wobec czło-
wieka, małżeństwa i rodziny, który określa, kim „jest” człowiek, małżeństwo 
i rodzina. Odkrycie tego zamysłu i aktywna pozytywna odpowiedź na Boże 
zaproszenie (powołanie) miłości, w które On sam się angażuje, sprawia, że 
człowiek staje się tym, kim jest, a rodzina „staje się tym, czym jest”.

4 Por. J. Bajda, Powołanie małżeństwa i rodziny, dz. cyt., s. 173.
5 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, 17.
6 J. Bajda, Powołanie małżeństwa i rodziny, dz. cyt., s. 174.
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2. Istnienie, życie, człowiek – darem Boga i podstawą 
powołania

Jerzy Bajda odwołuje się w swych poszukiwaniach do biblijnego początku. 
Wszystko, co pochodzi od Boga mocą aktu stworzenia, jest dla niego darem 
Bożej Miłości. Jest nim więc istnienie i wszystko, co nazywa się życiem; jest 
nim sam sposób uczestniczenia w tajemnicy istnienia i życia, czyli ukonsty-
tuowanie bytu ludzkiego „na obraz i podobieństwo Boże”, przede wszystkim 
w formie osobowej, a także z wewnętrznym otwarciem na wspólnotę osób. 
Jest nim także ta przestrzeń bytu (kosmosu), która stanowi podłoże życia 
rozwijającego się na wielu poziomach w niezliczonej rozmaitości form, wo-
bec których człowiek staje jako świadomy uczestnik królestwa życia, ale za-
razem jako król, ujawniający swą transcendencję mocą poznania rozumo-
wego i woli aktualizującej jego wewnętrzną wolność bycia sobą i dla siebie 
oraz Norwidowską władzę „panowania nad wszystkim i nad sobą”7.

Powołanie do istnienia jest dziełem Miłości i dlatego powołaniem oso-
by może być tylko Miłość, której mocą człowiek staje się w pełnej praw-
dzie obrazem Bożym. Dlatego miłość, która jest treścią i celem powołania, 
całą swoją logiką i swoim dynamizmem skierowuje człowieka do tworzenia 
wspólnoty. Powołanie do miłości to zarazem odpowiedzialność za wspól-
notę, którą jest rodzina. Transcendencja osoby znajduje swoje przedłużenie 
i potwierdzenie w transcendencji rodziny, jest ona bowiem wspólnotą osób 
tworzoną na obraz Boży8.

Koncepcja osobowego daru Karola Wojtyły była bardzo bliska Jerzemu 
Bajdzie. Była to koncepcja, z którą się utożsamiał. Jak twierdził, osobowe 
istnienie ujawnia nadto nowy poziom i kształt daru. Bycie osobą wprowa-
dza człowieka w specyficzne, bo osobowe i osobiste, doświadczenie bycia 
obdarowanym, tj. bycia darem, który człowiek otrzymał od samego Stwór-
cy. Tego rodzaju obdarowanie człowieka samym sobą jest równocześnie 
pierwszą epifanią Boga-Miłości wobec człowieka. Jednak stworzenie czło-
wieka jako osoby jest od początku ukierunkowane ku wspólnocie według 
określenia rozwijanego przez kard. Karola Wojtyłę, a następnie papieża Jana 
Pawła II – ku komunii osób, czyli takiej wspólnocie, która jest zbudowana 
na zasadzie bycia darem (bycia dla osoby). To ukierunkowanie jest cechą 

7 J. Bajda, Powołanie małżeństwa i rodziny, dz. cyt., s. 179.
8 Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, 17, 28.
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planu stwórczego i wyraża się podstawowo i symbolicznie w ustanowieniu 
pierwszej wspólnoty małżeńskiej. Jest to właśnie wspólnota daru, ponieważ 
Bóg daje mężczyznę kobiecie, a kobietę mężczyźnie, co staje się zarazem 
modelem i normą dla każdego małżeństwa9.

Szerzej ten aspekt daru wyjaśnia Jan Paweł II w katechezach Mężczyzną 
i niewiastą stworzył ich10. Osoba ludzka jest więc naznaczona wymiarem 
daru, a na zasadzie daru osoby ustanowione jest małżeństwo, które w tym 
zakresie nosi na sobie pieczęć Boga-Stwórcy11.

Potwierdzenie tej prawdy znalazł Jerzy Bajda również w twórczości kard. 
Angela Scoliego12, który tak pisał w książce pt. Doświadczenie człowieka: 
„Osoba konstytuuje się wyłącznie w relacji z drugim. W tym sensie szczyt 
tożsamości osobowej znajdujemy w Trójcy Świętej. Osoba rozpoznaje siebie 
jako osobę wtedy, gdy dostrzega, że została wprowadzona przez Chrystusa 
w dynamizm trwałych relacji między Osobami Trójcy. Takie uczestnictwo 
w życiu Trójcy Świętej stało się możliwe dzięki szczególnemu związkowi 
między pochodzeniem Syna a Jego zbawczą misją kulminującą w Krzyżu 
i Zmartwychwstaniu. To Chrystus zatem objawia osobie jej głęboką tożsa-
mość, a objawienie to dokonuje się poprzez wcielenie do Kościoła, Mistycz-
nego Ciała Chrystusa”13.

W swych badaniach na temat obdarowania, które wpisuje się w proble-
matykę powołania małżeństwa i rodziny, ks. prof. Bajda doszedł do przeko-
nania, że obdarowanie nie jest przydzieleniem prawa własności w stosun-
ku do człowieka, lecz przyjęciem postawy służby i gotowości bycia darem 
w sposób bezwarunkowy i nieodwołalny, co ma szczególne znaczenie dla 
rozumienia wszystkich etycznych implikacji powołania małżeńskiego14. 
Obdarowanie, jego zdaniem, określa całościowo styl życia, czyli postępo-
wania osoby, które wyklucza instrumentalizację czy uprzedmiotowienie 
drugiego człowieka. Jako podmiot daru człowiek zachowuje suwerenność 

9 J. Bajda, Powołanie małżeństwa i rodziny, dz. cyt., s. 179.
10 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność 

małżeństwa, Watykan 1986.
11 J. Bajda, Powołanie małżeństwa i rodziny, dz. cyt., s. 180.
12 Zob. J. Bajda, Etyczny profil „Familiaris consortio, „Teologia i Moralność” 9 (2011), 

s. 11.
13 A. Scola, Doświadczenie człowieka. U źródeł nauczania Jana Pawła II, tłum. P. Mi-

kulska, Lublin 2010, s. 136.
14 J. Bajda, Etyczny profil „Familiaris consortio, dz. cyt., s. 11.
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moralną w stosunku do świata przyrody. Uczestniczy on wprawdzie w pra-
wach i procesach życiowych należących do niższych poziomów życia, ale 
ze względu na (osobową) strukturę bytu w swoich wolnych działaniach nie 
jest poddany żadnym determinizmom, lecz podejmuje decyzje noszące we-
wnętrznie znamię osobowej autonomii. To osoba jest źródłem i celem tych 
decyzji określających stosunek człowieka do reszty świata. W ten sposób 
życie człowieka kształtowane na poziomie osobowego istnienia odróżnia się 
istotowo, a nie tylko przypadłościowo, od wszystkiego, co jest życiem na 
niższych poziomach bytu. Jak zauważa prof. Bajda, tym kształtem specy-
ficznym dla życia ludzkiego są religia, moralność i kultura. „Wprawdzie cała 
«substancja» życia, zakorzeniona w elementach Kosmosu, funkcjonuje jako 
tworzywo, podłoże i tło życiowej aktywności człowieka, ale to, co specyficz-
ne dla życia ludzkiego, wyraża i objawia transcendencję ducha ludzkiego, 
skierowanego całą swoją istotą ku Prawdzie, Dobru i Pięknu, czyli ostatecz-
nie ku Bogu. Dzięki temu człowiek nie musi – i nie powinien – stać się 
niewolnikiem elementów świata, natomiast może – i powinien – stać się da-
rem dla Stwórcy wszelkiego istnienia. W ten sposób życie pojęte całościowo 
można rozumieć jako dar i zadanie: zadanie nadania całej swojej egzystencji 
formy daru z siebie samego – dla Boga – Miłości”15.

Ksiądz prof. Bajda w swych dociekaniach nie zatrzymywał się jedynie 
na sytuacji idealnej, tzn. takiej, w której człowiek był niedotknięty jesz-
cze grzechem i jego skutkami, chociaż prawdę tę uwzględniał oczywiście 
w swych analizach. Wyjaśniał, że grzech pierworodny zburzył harmonię 
zbudowaną na prawdzie daru i wprowadził człowieka w stan „niewoli po-
trójnej pożądliwości” (por. 1 J 2,16–17), który pochodzi „od świata” i jest 
dla człowieka śmiertelnym zagrożeniem. Pożądliwość burzy wewnętrzną 
harmonię człowieka, zbudowaną na relacji do Prawdy, Dobra i Piękna, 
i poddaje go panowaniu anonimowych sił Kosmosu. Przede wszystkim 
grzech burzy wewnętrzną jedność bytu osobowego, tak że człowiek zaj-
muje stanowisko przeciw samemu sobie, to jest przeciw swemu człowie-
czeństwu, odrzucając prawdę i wybierając kłamstwo pożądliwości. Zamiast 
być sługą Boga „w Duchu i Prawdzie”, staje się niewolnikiem mitów i fał-
szywych ideologii, obiecujących mu samowywyższenie i samouwielbienie. 
Zamiast być wolnym i suwerennym podmiotem daru z siebie samego, staje 
się niewolnikiem pożądliwości, prowadzącej do uprzedmiotowienia jego 

15 J. Bajda, Powołanie małżeństwa i rodziny, dz. cyt., s. 180.
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osoby i każdej innej osoby zjawiającej się w horyzoncie pożądliwości ciała. 
Zamiast być panem świata jako sługa Boga, staje się niewolnikiem rzeczy, 
o których sądzi, że je posiada lub że musi je posiadać – tymczasem to one 
go posiadają16. Przyczyną takiej sytuacji jest, zdaniem Bajdy, grzech pier-
worodny, który skrzywdził mężczyznę i kobietę w ich wzajemnej relacji, 
burząc wewnętrzną harmonię daru, umożliwiającą zaistnienie relacji ob-
lubieńczej. Oboje stali się ofiarami pożądliwości, która wprowadziła w ich 
świat napięcie, wyrażające się w nieufności i poczuciu zagrożenia. Mężczy-
zna usiłuje „panować” nad niewiastą, a ona zgadza się na sytuację niewol-
nictwa za możliwość przynależności do niego. To sprzeciwia się godności 
obojga i przekreśla prawdziwą miłość. Na potwierdzenie swoich tez Baj-
da przywoływał wielokrotnie w swej twórczości Jana Pawła II. Tak było 
i tym razem: „po złamaniu pierwotnego Przymierza z Bogiem mężczyzna 
i kobieta znaleźli się naprzeciw siebie bardziej rozdzieleni czy wręcz prze-
ciwstawieni sobie przez swoją męskość i kobiecość niż zjednoczeni”17. Jak 
tłumaczył dalej w swym wywodzie, papież mówi tu o zjawisku „niedosytu 
zjednoczenia”, które pochodzi z „naruszenia oblubieńczego sensu ciała”18. 
Ciało ludzkie przestało w sposób doskonały objawiać ducha i dlatego sta-
ło się niezdolne objawiać miłość. „Serce stało się miejscem wzajemnego 
przesilania się miłości i pożądliwości. Im bardziej pożądliwość opanowuje 
to serce, tym mniej doświadcza ono oblubieńczego sensu ciała, tym mniej 
staje się wrażliwe na dar osoby, który poprzez oblubieńczy sens ciała wy-
raża się we wzajemnych odniesieniach mężczyzn i kobiet”19. Pożądliwość 
oznacza zredukowanie wzajemnych odniesień mężczyzny i kobiety do 
płaszczyzny ciała i płci, przekreślając sens wzajemnego daru osoby. „Pożą-
dliwość sama z siebie nie jednoczy, ale przywłaszcza”, ponieważ człowiek 
sprowadza się do roli przedmiotu20. Tak więc w kontekście następstw grze-
chu pierworodnego jedność małżeńska, zjednoczenie mężczyzny i kobiety, 
staje się sprawą zakwestionowaną u samych podstaw. Człowiek bowiem 
nie potrafi sam odbudować tej jedności, którą zniszczył przez złamanie 
Przymierza z Bogiem. Sytuacja ta wymaga koniecznie odkupienia, które 

16 J. Bajda, Powołanie małżeństwa i rodziny, dz. cyt., s. 180–181.
17 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, dz. cyt., s. 125.
18 Por. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, dz. cyt., s. 126–130.
19 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, dz. cyt., s. 131.
20 Por. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, dz. cyt., s. 132–133.
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jest „nowym stworzeniem” i „nowym początkiem”. To właśnie nastąpiło 
w przyjściu i „przejściu” (tajemnicy paschalnej) Jezusa Chrystusa21.

W dalszej części teologicznych refleksji Jerzy Bajda dochodzi do prze-
konania, że przyjście Jezusa Chrystusa do ludzkości jako Życie jest wielkim 
obdarowaniem małżeństwa i rodziny. Chrystus bowiem przychodzi „jako 
Ten, który żyje i który jest Życiem. (…) Wraz z Przymierzem – to Życie, któ-
rego Źródłem jest On sam, staje się udziałem ludzi. (…) Chrystus jest ostat-
nim słowem Boga na ten temat, w tym bowiem Przymierzu, które w Nim 
i przez Niego zostaje zawarte pomiędzy Bogiem a ludzkością, perspektywa 
Życia zostaje otwarta do końca, a dostęp do drzewa życia wedle pierwot-
nego zamierzenia Boga Przymierza zostaje objawiony w ostatecznej pełni 
każdemu człowiekowi”22. Wymiar ten (przyjście Chrystusa) rzuca istotne 
światło na rolę małżonków wobec daru życia, stanowiącego treść ich powo-
łania. Odniesienie małżeństwa do tajemnicy życia przychodzącego na świat 
nie może być w pełni sensownie pojęte i urzeczywistnione poza odniesie-
niem do Chrystusa, w którym objawia się w pełni istota życia i jego przezna-
czenie do uczestnictwa w Chwale Boga. Dlatego List do rodzin podkreśla, że 
narodziny człowieka są wydarzeniem paschalnym i że „genealogia osoby” 
jest wpisana w odwieczną tajemnicę Ojcostwa samego Boga. Stąd wszelkie 
narodziny należy widzieć jako ukryte w tajemnicy przyjścia i narodzenia Je-
zusa Chrystusa. Dlatego też św. Jan Ewangelista widzi każde przyjście czło-
wieka na świat jako zanurzone w światłości Chrystusa, tak że człowiekowi 
już nie odpowiada absolutnie samo narodzenie „z krwi, z żądzy ciała i z woli 
męża”, ale musi to być narodzenie „z Boga” (J 1,9–14). To istotny powód, 
dla którego podstawą powołania rodzicielskiego jest sakrament, co wynika 
z nowego porządku istnienia, w który ludzkość została wprowadzona mocą 
tajemnicy wcielenia i odkupienia. Światło na to zagadnienie rzuca encyklika 
Evangelium vitae23. To właśnie w tym dokumencie, na który zwracał uwagę 
Jerzy Bajda, papież Jan Paweł II stwierdził: „Jeżeli mówimy, że małżonkowie 
jako rodzice są współpracownikami Boga-Stwórcy w poczęciu i zrodzeniu 
nowego człowieka, to sformułowaniem tym nie wskazujemy tylko na prawa 
biologii, ale na to, że w ludzkim rodzicielstwie sam Bóg jest obecny – obec-
ny w inny sposób, niż to ma miejsce w każdym innym rodzeniu w świecie 

21 J. Bajda, Powołanie małżeństwa i rodziny, dz. cyt., s. 181.
22 J. Bajda, Powołanie małżeństwa i rodziny, dz. cyt., s. 184.
23 J. Bajda, Powołanie małżeństwa i rodziny, dz. cyt., s. 184.
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widzialnym «na ziemi». Przecież od Niego tylko może pochodzić «obraz 
i podobieństwo», które jest właściwe istocie ludzkiej, tak jak przy stworze-
niu. Rodzenie jest kontynuacją stworzenia”24.

Relacja między rodzącymi a zrodzonymi ukazuje istotny wymiar we-
wnętrznego obdarowania małżeństwa w Chrystusie. W swoich badaniach 
dotyczących życia małżeńsko-rodzinnego ks. prof. Bajda dochodzi do 
wniosku, że małżonkowie obdarowują się wzajemnie darem otrzymanym 
od Boga, jako rodzice stają się z kolei darem dla rodzonego dziecka, a dziec-
ko przychodzące na świat jest prawdziwym darem dla rodziców, w nim zaś 
Chrystus staje się darem dla całej rodziny25.

3. Etyczny wymiar odpowiedzi na otrzymane powołanie

Zdaniem Jerzego Bajdy dar jest podstawą odpowiedzi, która wiąże się ściśle 
z dziełem zadanym do spełnienia. Odpowiedź ta może być jednak prawi-
dłowa bądź fałszywa. Ksiądz profesor stwierdza jednoznacznie, że odpo-
wiedź jest prawidłowa wówczas, gdy spełnione dzieło objawia prawdę daru, 
uobecnioną (zawartą) w osobowej substancji czynu (aktywności), czyli 
przyjętą do wnętrza podmiotowości osoby i objawioną poprzez etyczny 
kształt czynu osobowego. To wówczas, jego zdaniem, osoba w pewien spo-
sób utożsamia się z darem, aby odpowiedź od niej pochodząca była równo-
cześnie objawieniem prawdy daru i objawieniem nowej tożsamości osoby 
ukształtowanej przez przyjęcie daru26.

Rodzice są w szczególny sposób odpowiedzialni za ukazanie i uszano-
wanie tej prawdy daru w odniesieniu do życia, które przychodzi na świat. 
To zadanie łączy się ściśle z etyczną prawdą daru, konstytuującą samą re-
lację małżeńską jako oblubieńczą. Bajda stwierdza: „Małżonkowie, będąc 
obrazem Boga Stwórcy i sakramentem Chrystusa i Kościoła, nie mogą 
w inny sposób objawić prawdy stworzenia jako daru Boga, jak tylko przez 
afirmację wewnętrznej prawdy swojej relacji małżeńskiej, zbudowanej na 

24 Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, 43; por. Jan Paweł II, List do rodzin Gra-
tissimam sane, 9.

25 J. Bajda, Powołanie małżeństwa i rodziny, dz. cyt., s. 174.
26 J. Bajda, Powołanie małżeństwa i rodziny, dz. cyt., s. 185.
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bezinteresownym darze z siebie”27. Koncepcję tę potwierdza Jan Paweł II 
w liście skierowanym do rodzin z okazji Roku Rodziny. „Dar osoby z istoty 
swojej jest trwały i nieodwołalny. Nierozerwalność małżeństwa wynika nade 
wszystko z samej istoty tego daru: dar osoby dla osoby. W tym darze wza-
jemnym wyraża się oblubieńczy charakter miłości. W przysiędze małżeńskiej 
narzeczeni nazywają siebie imieniem własnym: «Ja… biorę ciebie… za żonę 
– za męża – i ślubuję (…), że cię nie opuszczę aż do śmierci». Taki dar zobo-
wiązuje o wiele mocniej, zobowiązuje głębiej niż to, co może być «nabyte» 
w jakikolwiek sposób i za jakąkolwiek cenę. Zginając kolana przed Ojcem, 
od którego pochodzi wszelkie rodzicielstwo, przyszli rodzice mają świado-
mość, że zostali «odkupieni», czyli nabyci za największą cenę: za cenę Krwi 
Chrystusa, to jest daru najbardziej bezinteresownego, w którym sakramen-
talnie uczestniczą. Przysięga małżeńska dopełni się Eucharystią, czyli ofiarą 
«Ciała wydanego» i «Krwi przelanej». Sama z siebie już jest jej wyrazem”28.

Warto tu zauważyć za prof. Bajdą, że tylko małżeństwo jest symbolem 
religijnym danym ludzkości potwierdzającym i objawiającym prawdę stwo-
rzenia. „Dlatego małżeństwo jako przymierze osób ma konstytucję oblu-
bieńczego daru, aby mogło objawić samą swoją istotną prawdę, że stworze-
nie, a konsekwentnie – zrodzenie, jest obdarowaniem”29.

Jerzy Bajda, pochylając się naukowo nad tym zagadnieniem, analizował 
również List do rodzin, w którym dostrzegał „logikę wzajemnego daru” po-
zwalającą zrozumieć sens rodzicielstwa. Ten znakomity teolog moralista 
zauważa, że dzięki symbolicznej strukturze małżeństwa małżonkowie jako 
rodzice objawiają Boga jako Sprawcę i Stwórcę życia, nie przypisując sobie 
żadnego autorytetu. Ponadto nie przypisują sobie również atrybutu przy-
czyny sprawczej w stosunku do życia, które jest absolutnym darem Boga. 
Stąd też nie może być ono przez nikogo zawłaszczone bądź zredukowane. 
Bajda zauważa, że umieszczenie życia w kontekście komunii miłości ma na 
celu zabezpieczenie suwerenności i nietykalności osoby, która się narodzi. 
Dlatego też nic dziwnego, zdaniem profesora, że Jan Paweł II podkreślał, iż 
„trzeba (…) ażeby została zabezpieczona wewnętrzna prawda daru”30. Jest 
to prawda etyczna, określająca istotę relacji małżeńskiej jako relacji osobowej 

27 J. Bajda, Rodzina miejscem Boga i człowieka, Łomianki 2005, s. 139–140.
28 Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam sane, 11.
29 J. Bajda, Antykoncepcja a przerywanie ciąży. Poszukiwanie istoty związku, w: Jan Pa-

weł II. Evangelium vitae. Tekst i komentarze, red. T. Styczeń, J. Nagórny, Lublin 1999, s. 397.
30 Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam sane, 12.
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i jednocześnie relacji oblubieńczej. Zostaje ona jednak zagrożona, kiedy re-
dukuje się ją do poziomu biologicznego zjawiska.

Jest oczywiste, zdaniem Bajdy, że odpowiedź rozumiana w kontekście 
powołania opiera się na przyjęciu daru i wyraża się przez zrealizowanie 
otrzymanego zadania. Jednak dzieło widziane w całości jest nadal dziełem 
Boga, ponieważ jest dziełem i owocem łaski. Równocześnie odpowiedź 
rozumiana w sposób adekwatny do podmiotu osobowego musi zawierać 
elementy pochodzące od woli, czyli świadomej i wolnej decyzji człowieka, 
które składają się właśnie na to, co nazywamy etycznym wymiarem odpo-
wiedzi, co pochodzi od wewnętrznej, ściśle osobowej sprawczości człowie-
ka. Etyczny kształt odpowiedzi wyraża się zasadniczo w czystości, miłości 
i odpowiedzialności przed Bogiem31.

4. Miłość i odpowiedzialność

Zrozumienie zagadnienia miłości i odpowiedzialności wymaga przypomnie-
nia prawdy, że pełnienie dzieła Bożego opiera się na tych właściwościach 
osoby ludzkiej, dzięki którym człowiek realnie działa jako ktoś tożsamy 
z własnym człowieczeństwem, zdolny odpowiedzieć Bogu niejako z wnętrza 
własnej osoby dzięki wolności, w której jest panem siebie i autonomicznym 
podmiotem dialogu z Bogiem. Właściwości te w tradycyjnej teologii moral-
nej, jak przypominał w swoich publikacjach ks. Bajda, nazywano cnotami, 
ponieważ stanowiły nabytą moc działania w sposób odpowiadający istocie 
człowieka. Na poziomie teologicznej koncepcji powołania te etyczne właści-
wości człowieka nie zostają odrzucone, lecz podniesione na wyższy poziom. 
W tradycji chrześcijańskiej szczególną rangę uzyskała cnota czystości, któ-
ra może być prawidłowo rozumiana jedynie w spojrzeniu wiary. Czystość 
jako cnota wymaga więc zrozumienia zarówno w aspekcie antropologicz-
no-personalistycznym, jak i teologiczno-moralnym, tj. chrześcijańskim. 
W kulturze chrześcijańskiej stało się oczywiste to, co było nieosiągalne dla 
umysłów pogańskich: czystość jako szczególna sprawność moralna w dzie-
dzinie odniesień wyznaczonych przez płciowość jest uzasadniona zarówno 
godnością osoby ludzkiej, jak i szczególną odpowiedzialnością za godność 

31 J. Bajda, Powołanie małżeństwa i rodziny, dz. cyt., s. 186.
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życia przychodzącego na świat. Objawienie rzuciło jasne światło na powoła-
nie mężczyzny i kobiety oraz na tajemnicę zrodzenia człowieka, stanowiącą 
uobecnienie (przedłużenie) tajemnicy stworzenia32. 

Bajda pokazuje prawdę na temat miłości i odpowiedzialności w szerszym 
kontekście. Sięga do źródeł. Ukazuje czystość jako cnotę, która w szczegól-
ny i głęboki sposób wyraża odpowiedzialność za świętość życia ludzkiego 
otrzymywanego z rąk najświętszego Boga i dlatego zawiera w swej istocie 
sens całkowitego poddania się – i oddania się – Bogu w wymiarze ludzkiej, 
cielesnej egzystencji, wezwanej do objawiania Bożego źródła istnienia w po-
stawie absolutnej czci. Ten kontekst religijny wiąże cnotę czystości z postawą 
czci, a także z charyzmatycznym darem czci (darem Ducha Świętego), o któ-
rym mówi św. Paweł, a Jan Paweł II rozwija ten temat w katechezach. Cnota 
czystości łączy się w pewien sposób aksjologicznie – w pewnej bliskiej ana-
logii – z cnotą pokory chrześcijańskiej, a obie są jakby konkretyzacją i wcie-
leniem cnoty religijności, która nadaje całemu życiu ludzkiemu charakter 
kultyczno-liturgiczny. Zdaniem wybitnego teologa jednak zarówno pokora, 
jak i czystość mają swoją specyfikę i prowadzą człowieka do postawy odda-
nia się Bogu w sposób oryginalny w obu podstawowych wymiarach osobo-
wego istnienia: w wymiarze ducha (pokora jako „czystość serca” wolnego od 
wszystkiego, co nie jest Bogiem) i w wymiarze ciała (czystość jako „pokora 
ciała”, wyrażająca oddanie się Bogu w całej przestrzeni cielesnej egzystencji). 
„Jest to owoc nowej sytuacji zbawczej, jaka zaistniała w wyniku Wcielenia 
i Odkupienia, czyli poddania całego człowieczeństwa i całej historii życia 
władzy Ducha Świętego. Skoro Odkupienie i przyjście Ducha Świętego do-
konało przeniesienia całego ludzkiego bytu w sferę Bożą, to działanie ludz-
kie, realizujące się także w wymiarze ciała i płci, musi być poddane nowemu 
prawu: prawu świętości i chwały Boga. To ewangeliczne rozumienie cnoty 
czystości przekracza sens zawarty w tradycyjno-filozoficznej definicji tej 
cnoty, choć nie przekreśla pozytywnych jej elementów, lecz je pogłębia, udo-
skonala i podnosi na poziom sakramentalnej liturgii życia”33.

Ta chrześcijańska koncepcja czystości jest przeciwna mentalności laic-
kiej, która głosi autonomię sfery seksualnej, czyli prawo dowolnego eks-
ploatowania popędu, bez krępowania się kryteriami etycznymi. W świetle 
chrześcijańskiego znaczenia cnoty czystości człowiek nie należy do świata, 

32 J. Bajda, Powołanie małżeństwa i rodziny, dz. cyt., s. 186–187.
33 J. Bajda, Powołanie małżeństwa i rodziny, dz. cyt., s. 199.
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lecz należy całkowicie do Boga, stając się Jego świątynią nie tylko duchem, 
lecz także ciałem, uczestnicząc w tajemnicy Ciała Chrystusowego. „Cno-
ta czystości rozumiana w duchu chrześcijańskim oznacza, że człowiek nie 
przywłaszcza sobie siebie samego, lecz przyjmuje postawę całkowitego po-
słuszeństwa Bogu i poddania się Jego woli w realizacji otrzymanego w mał-
żeństwie powołania”34.

Dotychczasowe analizy stanowią podstawę do zajęcia się postulowanym 
zagadnieniem miłości i odpowiedzialności. Należy zwrócić uwagę, że cho-
dzi tu o miłość małżeńską. Punktem wyjścia niech będzie najpierw definicja 
papieża Pawła VI, do której niejednokrotnie w swojej twórczości odwoływał 
się Jerzy Bajda. „Miłość małżeńska najlepiej objawia nam swą prawdziwą 
naturę i godność dopiero wtedy, gdy rozważymy, że początek swój czerpie 
ona – jakby z najwyższego źródła – z Boga, który jest Miłością i Ojcem, «od 
którego bierze swe imię wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi».

Małżeństwo (…) Bóg-Stwórca ustanowił (…) mądrze i opatrznościowo 
w tym celu, aby urzeczywistniać w ludziach swój plan miłości. Dlatego mał-
żonkowie poprzez wzajemne oddanie się sobie, im tylko właściwe i wyłącz-
ne, dążą do takiej wspólnoty osób, aby doskonaląc się w niej wzajemnie, 
współpracować równocześnie z Bogiem w wydawaniu na świat i wycho-
wywaniu nowych ludzi. Dla ochrzczonych zaś małżeństwo nabiera god-
ności sakramentalnego znaku łaski, ponieważ wyraża związek Chrystusa 
z Kościołem”35.

W tym kontekście akt małżeński nie zawiera w sobie całej istoty miłości 
małżeńskiej. Jest to akt zjednoczenia, wyposażony wprawdzie w niezwykłe 
możliwości wyrażania miłości w kontekście zjednoczenia, jednak sam akt 
nie czyni tego automatycznie. Miłość jest wielkością transcendentną i nie 
rodzi się z aktu, lecz przychodzi z góry, aby przeniknąć małżeńskie zjed-
noczenie i nadać mu sens znaku miłości jako daru. Ksiądz Bajda w swych 
badaniach sięgał do nauczania papieża Benedykta XVI, który w encyklice 
Deus caritas est przypomniał to, co w nauce Kościoła zawsze było obecne, 
mianowicie konieczność oczyszczenia i uleczenia „erosa”, aby miłość mał-
żeńska odpowiadała swojej prawdzie etyczno-personalistycznej36. Wzajem-
ny dar małżonków nie redukuje się do oddania seksualnego, jak popularnie 

34 J. Bajda, Powołanie małżeństwa i rodziny, dz. cyt., s. 199.
35 Paweł VI, Encyklika Humanae vitae, 8.
36 Por. Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, 3–8.



286 ks. Andrzej Pryba MSF

się sądzi. Akt małżeński powinien dziać się w miłości, ale sam nie zastąpi 
miłości, jeśli ta wygasła w duszy lub została podeptana przez brutalne postę-
powanie. Badania poświadczają, że wiele małżeństw rozwodzi się, ponieważ 
poza aktami seksualnymi nie było w ich życiu miłości. W rzeczywistości 
akty seksualne w małżeństwie wypełniają mały margines życia, a całe ży-
cie małżeństwa powinno być historią miłości. Z wielu powodów może za-
chodzić sytuacja – i w praktyce życia małżeńskiego zachodzi często – że 
prawdziwa miłość małżeńska wyraża się przez świadomą rezygnację z aktu 
małżeńskiego, w poczuciu odpowiedzialności za świętość miłości37.

Konstytucja duszpasterska o Kościele głosi, że małżonkowie przez swoją 
szlachetną postawę moralną, czyli przez wierne spełnienie swego powoła-
nia „ujawniają wszystkim swoją żywą obecność Zbawiciela oraz prawdziwą 
naturę Kościoła”38. Moralnie człowiek staje się rodzicem z wyboru, z wolnej 
woli, czyli dlatego, że chce, odpowiadając Bogu na Jego inicjatywę. Powstaje 
jednak pytanie, jakie stawiał też w swoich badaniach ks. Bajda: czy w jakichś 
warunkach człowiek może „nie chcieć” być rodzicem, czyli nie chcieć za-
aprobować rodzicielskiej prawdy swego małżeństwa. Psychologicznie rzecz 
ujmując, jest to możliwe i wielu ludzi nie chce mieć nic do czynienia z rodzi-
cielstwem. Moralnie jednak człowiek nie może (jeśli jest w małżeństwie) nie 
chcieć być rodzicem. To, czego człowiek może nie chcieć, a nawet czego po-
winien nie chcieć, to działać w sposób sprzeczny z postawą odpowiedzial-
ności rodzicielskiej. „Taka jest prawda o wolnej woli: człowiek może działać 
lub nie działać; tu znajduje się sam fundament możliwości wyboru: wyboru 
dobra – przez działanie lub zaniechanie działania, kiedy działanie mogłoby 
się okazać złe moralnie; a także smutna możliwość wyboru zła – przez dzia-
łanie lub przez zaniechanie działania, kiedy należało działać. Małżonkowie 
zatem nie mogą nie chcieć być rodzicami, ponieważ to znaczyłoby, że nie 
chcą być tym, czym są. Byłaby to w istocie fundamentalna zdrada powo-
łania, a więc zdrada Boga i wzajemna zdrada małżonków, a więc zdrada 
małżeńska w pełnym tego słowa znaczeniu. Każda decyzja małżonków musi 
potwierdzać prawdę ich tożsamości, co odnosi się także do sytuacji, kiedy 
z ważnych powodów powstrzymują się od urodzenia kolejnego dziecka. To 

37 J. Bajda, Powołanie małżeństwa i rodziny, dz. cyt., s. 203.
38 Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et spes, 48.
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powstrzymanie się od urodzenia kolejnego dziecka nie jest wyrzeczeniem 
się rodzicielstwa, lecz potwierdzeniem ich postawy odpowiedzialności”39.

U człowieka akt seksualny jest wyrazem więzi łączącej małżonków rów-
nież poza cyklicznymi okresami płodności, stąd pozostaje on nadal otwar-
ty na życie, gdy tę więź wyraża. W okresach naturalnej niepłodności zdol-
ność płodzenia zostaje zawieszona, ale nadal występuje zdolność rodzenia 
nawzajem40.

Ksiądz Bajda konstatuje analizowane zagadnienie następującym stwier-
dzeniem: „Małżonkowie wiedzą, że nie mogą zmienić wewnętrznego 
znaczenia jedności małżeńskiej (treści normatywnej), dlatego podejmują 
decyzję szanującą owo znaczenie; może to być jedynie decyzja o rezygna-
cji z określonych działań. Zatem także owo «niedziałanie» może wyrażać 
pozytywną postawę odpowiedzialności rodzicielskiej i powinno z takiej 
postawy wynikać”41.

* * *

Zaprezentowany tekst jest próbą prezentacji wyników badań dotyczących 
etyczno-charyzmatycznego wymiaru powołania małżeńsko-rodzinnego ks. 
prof. Jerzego Bajdy. Ten znakomity autor budował syntezę teologiczno-mo-
ralną opartą na teologicznej koncepcji powołania.

Miłość małżeńska doskonali się przez to, że małżonkowie właśnie mocą 
tej miłości, wspólnie, wypełniają te zadania, jakie zostały im powierzone 
przez Boga. Charyzmat z kolei wyznacza dzieło do spełnienia, które zajmuje 
całą przestrzeń ich życia, angażuje energię woli, wymaga wierności i ofiar-
ności. Składa się ono z niezliczonych obowiązków, wymagających jedna-
kowej wytrwałości i gotowości do pełnienia woli Boga. Miłość małżonków 
wzrasta nie tyle przez wzajemne ich świadczenie „sobie” miłości, ile przez 
wspólne ich jednoczenie w wiernym pełnieniu woli Boga, jaka została im 
objawiona w istocie ich powołania.

39 J. Bajda, Powołanie małżeństwa i rodziny, dz. cyt., s. 209.
40 A. Pryba, Planowanie rodziny a więź małżeńska, Olsztyn 2002, s. 40.
41 J. Bajda, Powołanie małżeństwa i rodziny, dz. cyt., s. 209.
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