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GOSPODAROWANIE I PRZEDSIÊBIORCZOÆ W WIETLE BIBLII
S³owa kluczowe: Biblia a ekonomia, przedsiêbiorczoæ, etyka biznesu, etyka gospodarcza, chrzecijañska nauka spo³eczna, katolicka ocena gospodarki.
Schlüsselworte: Bibel und Ökonomie, Geschäftsaktivität, Wirtschaftsethik, Ethik und Ökonomie, christliche Gesellschaftslehre, katholische Sicht der Wirtschaft.
Key words:
Bible and economics, business activity, business ethics, ethics and economics,
Christian social teaching, Catholic vision of economy.

Pismo wiête zawiera wiele wiadomoci o charakterze historycznym odnosz¹ce siê do ¿ycia gospodarczego swoich czasów, np. o stosunkach w³asnociowych, rolnictwie, rzemiole, wymianie handlowej. Mo¿na wiêc rekonstruowaæ historiê gospodarcz¹ czasów biblijnych i przedstawiaæ gospodarowanie
w ramach ca³ego ¿ycia spo³ecznego1. Przedmiotem analizy nie bêd¹ jednak te
dane, lecz wystêpuj¹ce w Biblii elementy moralnej oceny przedsiêbiorczoci
czy ogólniej aktywnoci gospodarczej. T³em tej kwestii jest ca³e jej spojrzenie
na dobra materialne oraz pracê2.
Po pierwsze, Pismo wiête przez przykazanie nie kradnij!3 i wiele innych wypowiedzi chroni w³asnoæ4. Po drugie, traktuje ono pracê jako obowi¹1 W jêzyku polskim podstawowe elementy w: R. de Vaux, Instytucje Starego Testamentu, Poznañ 2004. Por. np. R.F. Muth, Economic Influences on Early Israel, Journal for the Study of the Old
Testament (1997) 75, s. 7792; Z.G. Glass, Land, Slave Labor and Law: Engaging Ancient Israels
Economy, Journal for the Study of the Old Testament (2000) 91, s. 2739.
2 Przedstawi³em te zagadnienia w ksi¹¿ce Etyka Biblii, Kraków 2009, s. 320344 (z bibliografi¹).
3 Szerzej: M. Wojciechowski, Polityczne, spo³eczne i gospodarcze zastosowania VII i X przykazania Dekalogu, w: Etyka a rozwój gospodarczy, pr. zb., Warszawa 2006, s. 1529.
4 Przedstawi³em tê kwestiê w artykule: M. Wojciechowski, W³asnoæ prywatna w Biblii,
w: Kradzie¿ a rozwój gospodarczy, Warszawa 2006, s. 107118; z bibliografi¹ w: R. Bogacz, W. Chrostowski (red.), Verbum caro factum est. Ksiêga pami¹tkowa dla Ksiêdza profesora Tomasza Jelonka,
Warszawa 2007, s. 466477; tak¿e: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TB/mw_bibliawl-2009.html
(8 I 2010). Por. S. G¹decki, Biblijne podstawy etosu w³asnoci prywatnej, w: Spo³eczny wymiar orêdzia
biblijnego, pr. zb., GnieznoBydgoszcz 1994, s. 6375.
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zek moralny5, choæ gdy szukamy w nim odpowiedzi na pytania zwi¹zane
z ekonomi¹, trzeba spojrzeæ na pracê raczej pod k¹tem kwestii pochodzenia
dóbr materialnych.
Zagadnienia te s¹ bardzo obszerne, ale bez ich naszkicowania biblijne
wypowiedzi o przedsiêbiorczoci by³yby pozbawione kontekstu. Od tego wiêc
nale¿y zacz¹æ. Nastêpnie dok³adniej omówiê wybrane teksty biblijne pozwalaj¹ce na pozytywn¹ ocenê przedsiêbiorczoci. O ile poszczególne teksty bêd¹
przedstawione najpierw na sposób egzegetyczny, historyczno-literacki, to konkluzje bêd¹ mia³y charakter teologiczno-biblijny, zawieraj¹c te¿ w sobie element aktualizacji orêdzia biblijnego. Istniej¹ bowiem przes³anki dla biblijnej,
a nie tylko ogólnoetycznej, pozytywnej oceny biznesu6.
1. Ogólne ramy gospodarowania
a) Znaczenie w³asnoci
Poniewa¿ Biblia przemawia jêzykiem konkretnym i obrazowym, ogólne
pojêcie w³asnoci nie jest w niej eksponowane. Odpowiedni termin, reku nie
wystêpuje zbyt czêsto, bo 26 razy (czasownikowo rdzeñ rk 4 razy). Dotyczy
zasadniczo nagromadzonego w ¿yciu dobytku ruchomego w postaci stad
i sprzêtów, nie ma wiêc waloru ogólnego (np. Rdz 12,5; 13,6; 36,7; por. o stadach
królewskich 2 Krn 31,3; 35,7).
Biblia zna wiêc po prostu rzeczy nale¿¹ce do kogo. Jej teksty zak³adaj¹
istnienie w³asnoci prywatnej oraz prawomocnoæ posiadania. W³asnoæ prywatna mo¿e byæ interpretowana jako rodzinna, gdy¿ bêd¹c w dyspozycji ojca
rodziny, s³u¿y³a jej utrzymaniu. Idealizuj¹c stosunki z przesz³oci, Piêcioksi¹g
5 Por. J. Szlaga, Jezus o pracy i dobrach materialnych, Znak 28 (1976) 12, s. 16341643, por. te¿
w: S. £ach, M. Filipiak (red.), Biblia. Ksiêga ¿ycia Ludu Bo¿ego, Lublin 1980, s. 103109; M. Riber,
Praca w Biblii, Warszawa 1979; J. Stêpieñ, Biblijna wizja pracy, Collectanea Theologica 54 (1984) 1,
s. 4556; K. Romaniuk, B³ogos³awieñstwo czy przekleñstwo? Praca w Pimie wiêtym, Katowice 1997;
M. Czajkowski, Praca i p³aca w Pimie wiêtym, w: S. Harêzga (red.), U róde³ m¹droci, Rzeszów
1997, s. 91117; R. Rumianek, Sens pracy w wietle Starego Testamentu, Bobolanum 10 (1999) 1, s. 6987;
M. Ejsmont, Praca wed³ug Biblii jako miejsce spotkania cz³owieka z Bogiem, w: W. Chrostowski (red.),
Oto idê. Ksiêga pami¹tkowa dla Biskupa Profesora Jana Bernarda Szlagi, Warszawa 2005, s. 158170;
z obcych np.: F. de Coninck, Lhomme dans laction et ce quon en dit. Jalons bibliques pour une
éthique du travail, Hokhma 57 (1994), s. 1730; A. da Silva, La conception du travail dans la Bible et
dans la tradition chrétienne occidentale, Théologie 3 (1995) 2, s. 89104.
6 Dobitny przyk³ad: W. Grudem, Business for the Glory of God: The Bibles Teaching on the
Moral Goodness of Business, Wheaton (Illinois) 2003; po polsku zob. elementy w pozycjach t³umaczonych: R. Sirico, Religia, wolnoæ, przedsiêbiorczoæ, Warszawa 2005; A. Lindenberg, Wolny rynek
w spo³eczeñstwie chrzecijañskim, Kraków 2006; L. Burkett, Biznes zgodny z Bibli¹, Katowice 2008.
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zaleca rozdzielenie dzia³ek miêdzy ojców rodzin, za czym stoi raczej chêæ
zapewnienia wszystkim rodków utrzymania, ni¿ ideologia egalitarna.
Najwa¿niejszym potwierdzeniem prawa do w³asnoci jest przykazanie
nie kradnij! (Wj 20,15; Pwt 5,19)7. W kontekcie Dekalogu w³asnoæ okazuje siê wiêc jednym z g³ównych praw ludzkich8, obok prawa do ¿ycia, wiêzi
rodzinnych i godnoci. Chodzi jednak o w³asnoæ prawowit¹, a nie o posiadanie wynik³e z kradzie¿y czy nadu¿yæ. Nie kradnij! ma wprawdzie formê zakazu, ale ten zakaz wynika oczywicie z pozytywnej oceny posiadania dóbr
ziemskich na w³asnoæ. Z tym przykazaniem Dekalogu ³¹czy siê ostatnie,
zabraniaj¹ce po¿¹dania rzeczy cudzych, czy cilej, bior¹c pod uwagê sens
hebr. hamad, d¹¿enia do ich zdobycia jako cennych, a nie samego pragnienia9.
Biblia wspomina te¿ pozytywnie prawa w³aciciela i zak³ada je. Trzeba
odnotowaæ, ¿e odpowiednie wzmianki s¹ czêsto t³umaczone niecile. Najwyraniejsze wypowiedzi to Mt 20,15, gdzie wyobra¿aj¹cy Boga w³aciciel winnicy mówi niezadowolonym robotnikom: Czy¿ nie wolno mi zrobiæ, co chcê,
z tym, co jest moje? oraz Dz 5,4, gdzie Piotr stwierdza na temat maj¹tku
Ananiasza: Gdy by³y twoje, by³y twoje, a sprzedane, czy¿ nie zale¿a³y od twego
wolnego wyboru? Pojêcie w³asnoci zak³ada wiêc swobodne dysponowanie
rzeczami, co w po³¹czeniu z biblijnym uznaniem wolnoci ludzkiej pozwala
uznaæ ustrój wolnorynkowy za moralnie lepszy10.
Dla tej ostatniej kwestii ma te¿ znaczenie okolicznoæ, ¿e w³asnoæ zbiorowa ma w Biblii znaczenie marginalne. W Starym Testamencie wystêpuje
7

Aby je obejæ, wymylono interpretacjê, ¿e nale¿y je t³umaczyæ nie porywaj!. Tymczasem
na blisko setkê wzmianek o kradzie¿y w Biblii z u¿yciem s³owa hebr. ganab i jego przek³adu gr. (klepto)
z pokrewnymi, raptem dwie dotycz¹ porwania cz³owieka jako odmiany kradzie¿y (Wj 21,16; Pwt 24,7);
por. J.S. Synowiec, Dziesiêæ przykazañ, Kraków 1999, s. 163. Niemniej jednak ta ra¿¹co b³êdna interpretacja znalaz³a siê w dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej Biblia a moralnoæ (p. 30), gdzie
w konsekwencji prawo w³asnoci przesuniêto samowolnie na koniec Dekalogu.
8 O zagadnieniu praw ludzkich w Biblii te¿ istnieje obszerna literatura. Por. M. Wojciechowski,
Prawa ludzkie w Biblii, Collectanea Theologica 80 (2010) 1, w druku.
9 Np. J.S. Synowiec, Dziesiêæ przykazañ, s. 176. Wynika to st¹d, ¿e hebrajskie mylenie
o cz³owieku i etyce zwraca wiêksz¹ uwagê na czyny ni¿ na nastawienie wewnêtrzne, odwrotnie ni¿
mylenie greckie. To samo po¿¹daæ ma w tych dwóch wiatach inny wydwiêk. Np. nawrócenie to
po hebrajsku w³anie zawrócenie ze z³ej drogi, gdy po grecku mamy termin metanoia, wskazuj¹cy na
zmianê umys³ow¹. Grecki intelektualizm etyczny inaczej pojmuje wiêc po¿¹dliwoæ ni¿ Biblia hebrajska. Istnieje nawet hipoteza, która przypisuje hamad sens ca³kiem czynny, zagarniaæ itp., ale wydaje
siê ona przesadna.
10 Owietli³em to w ksi¹¿ce: M. Wojciechowski, Moralna wy¿szoæ wolnej gospodarki, Warszawa
2008. Korzystam tu z mych prac wczeniejszych, owietlaj¹cych t³o biblijnej oceny przedsiêbiorczoci.
Sygnalizujê te¿: F. Hannafey, Entrepreneurship in Papal Thought, Louvain Studies 26 (2001) 3, s. 217244.
O nies³usznym szukaniu w Biblii potêpienia kapitalizmu zob. A. Tosato, Cristianesimo e capitalismo:
il problema esegetico di alcuni passi evangelici, Rivista Biblica 35 (1987) 4, s. 465-476 (£k 6,20.24;
Mt 6,19-20. 24; 16,24-26; 19,21; Dz 2,42-47; 4,32-35; 5,12-16; Mt 25,14-46; 26,6-13).
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w³asnoæ wi¹tyni, w Nowym Testamencie we wspólnocie jerozolimskiej (ale
tylko tam) chrzecijanie rozdzielaj¹ innym swój maj¹tek  odpowiada to dzi
sposobowi funkcjonowania kocio³ów i zakonów. Odnonie do w³asnoci pañstwowej spotkamy postulat jej ograniczenia (Pwt 17,17) i krytykê wysokich podatków (1 Sm 8,11-18; Prz 29,4), mimo generalnej dla nich aprobaty
(Mk 12,17 i par.; Rz 13,6)11.
b) Pochodzenie dóbr materialnych
W ostatecznym rachunku dobra materialne pochodz¹ od Boga, który
stworzy³ wiat, i zosta³y powierzone ludziom, którzy maj¹ nad wiatem panowaæ (Rdz 1,26-29 itd.). Oznacza to, ¿e s¹ ze swej istoty dobre i po¿yteczne
oraz ¿e nie wolno ich le wykorzystywaæ ani niszczyæ. Ich powiêkszanie jawi
siê wiêc od razu pozytywnie  jako kontynuacja dzie³a stwórczego i s³u¿ba
ludziom.
Jak siê realizuje korzystanie z dóbr i ich pomna¿anie? Podstawowym
dobrem i ród³em utrzymania w wiecie staro¿ytnym by³a ziemia jako podstawa uprawy i hodowli. Sprawy posiadania ziemi by³y wiêc starannie regulowane przez prawo12. W Izraelu ziemia by³a przekazywana przede wszystkim
przez dziedziczenie, uznawane w Biblii za szczególnie godny i w³aciwy sposób nabycia w³asnoci. Obrót ziemi¹ i zwi¹zane z tym zró¿nicowanie maj¹tkowe starano siê zahamowaæ, przede wszystkim przez prawo przewiduj¹ce powrót ziemi do w³acicieli w roku jubileuszowym (Kp³ 25,10)13.
Równolegle drog¹ do dóbr materialnych jest praca. Zamo¿noæ jawi siê
jako wynik pracowitoci (np. Prz 10,4: Rêka leniwa sprowadza ubóstwo, rêka
za pilnych wzbogaca; Prz 14,23: Ka¿dy trud przynosi zyski; Prz 28,19: Kto
ziemiê uprawia, nasyci siê chlebem  natomiast lenistwo zuba¿a, np. Prz 14,4).
Praca stanowi oczywisty obowi¹zek (por. zw³aszcza 1 Tes 4,11; 2 Tes 3,10-12).
W spo³eczeñstwie, w którym na wsi przewa¿ali w³aciciele rodzinnych gospodarstw, w miecie drobni rzemielnicy i kupcy, po³¹czenie w³asnoci z prac¹
by³o zapewne czym naturalnym. Jak z tego wynika, ekonomika oparta na
w³asnoci i pracy jest zdrowa i moralna.
Problemem jest natomiast ocena zarabiania dziêki kapita³owi. W tradycji
chrzecijañskiej patrzono na nie bardzo nieufnie ze wzglêdu na biblijny zakaz
pobierania odsetek (Wj 22,24; Pwt 23,20; Kp³ 25,35-37; por. Ps 15,5); ka¿de
11

143147.
12
13

Zob. M. Wojciechowski, Biblia o pañstwie, Kraków 2008, s. 66, 98102, 115, 134137,

Zob. np. I. Jaruzelska, W³asnoæ w prawie biblijnym, Warszawa 1992.
Por. A. Tronina, Ksiêga Kap³añska, Nowy Komentarz Biblijny ST 3, Czêstochowa 2006,
s. 365368, z bibliografi¹ przedmiotu, tak¿e s. 376377.
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po¿yczanie na procent uznawano wiêc za grzeszn¹ lichwê14. Przepis ten jest
jednak sprzeczny z dzisiejsz¹ praktyk¹ i k³óci³ siê zreszt¹ z praktyk¹ Izraelitów.
Mia³ on jednak zakres stosunkowo w¹ski. W odpowiednich prawach chodzi³o zasadniczo o po¿yczki udzielane krewnym i s¹siadom, wspó³braciom,
które by³y przeznaczone na prze¿ycie, a tym samym mia³y charakter charytatywny (Wj 22,24: Je¿eli po¿yczysz ubogiemu, nie ka¿esz mu p³aciæ odsetek;
por. £k 6,34; 1 Tm 6,17-18). Zatem uogólnienie takich zasad na po¿yczanie
w obrocie gospodarczym by³o i jest b³êdem. W³aciwe rozumienie tekstu biblijnego wymaga bowiem uwzglêdnienia sytuacji, jak¹ mieli na myli autorzy
biblijni.
Moraln¹ ocenê bankowoci dzisiaj nale¿y wiêc formu³owaæ na podstawie
celów, jakie ona realizuje. Po pierwsze, przez kredyt zwiêksza siê dostêpnoæ
dóbr, a to s³u¿y ludziom jako ich u¿ytkownikom. Po drugie, zarabianie dziêki
kapita³owi stanowi (odsuniête w czasie), s³uszne wykorzystanie pracy i pomys³owoci, jakie by³y potrzebne do jego nagromadzenia. Kredyt tak rozumiany,
bez nieuczciwego zawy¿ania odsetek, jest wiêc zgodny z ogólnymi zasadami
mi³oci bliniego i sprawiedliwoci. W samym Pimie wiêtym mo¿na siê
powo³aæ na to, ¿e Jezus w przypowieci o talentach wspomnia³ pozytywnie
odsetki od wk³adów bankowych (Mt 25,27).
c) W³aciwe wykorzystanie dóbr
Biblijne pouczenia o przeznaczeniu dóbr materialnych przyczyniaj¹ siê
do uchwycenia w³aciwego celu ¿ycia gospodarczego, jakim jest s³u¿enie ludziom przez zaspokojenie ich istotnych potrzeb materialnych. Jednak troska
o sprawy materialne czêsto uchodzi³a w chrzecijañstwie za co gorszego, czy
to ze wzglêdu na wy¿szoæ ¿ycia duchowego, czy te¿ dlatego, ¿e mo¿e ona
prowadziæ do chciwoci. Na pe³ny obraz sk³ada siê zatem i uznanie wartoci
dóbr materialnych, i wiadomoæ niebezpieczeñstw z nimi zwi¹zanych.
O wykorzystaniu maj¹tku na utrzymanie czytamy np. w Koh 2,24; 5,17;
15
6,7 ; Dz 2,44-47; Rz 12,6-8; Jk 2,15-16; 1 J 3,16-17. G³ówne potrzeby stresz14 Por. np. H. Gamoran, The Biblical Law against Loans on Interest, Journal for Near Eastern
Studies 30 (1971), s. 127134; J. Buch, Neshekh and Tarbit: Usury from Bible to Modern Finance,
Jewish Bible Quarterly 33 (2005) 1, s. 1322; Z.A. Crook, Reciprocity. Covenantal Exchange as a Test
Case, w: Ph.F. Esler (red.), Ancient Israel. The Old Testament in Its Social Context, Minneapolis 2006,
s. 7891. St¹d niezliczone krytyki lichwy w historii teologii. Por. np. R.P. Maloney, The Teaching of the
Fathers on Usury: An Historical Study of the Development of Christian Thinking, Vigiliae Christianae
27 (1973), s. 241265. Trzeba jednak powiedzieæ, ¿e ci krytycy nie znali siê na ekonomii. Mieli trzy
inspiracje: teksty biblijne, rozumiane zbyt dos³ownie i rozszerzaj¹co; odczucie (subiektywne), ¿e pobieranie procentów k³óci siê z mi³oci¹ bliniego oraz wiedzê o nieuczciwoci lichwiarzy.
15 Por. W.P. Brown, Whatever Your Hand Finds to Do. Qoheleths Work Ethic, Interpretation
55 (2001) 3, s. 271284.
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cza wyliczenie: woda, chleb, ubranie i dom (Syr 29,21). Praca na swoim prowadzi do zaspokojenia potrzeb: Trudz¹cy siê rolnik pierwszy powinien korzystaæ z plonów (2 Tm 2,6). Trzeba jeæ w³asny chleb (2 Tes 3,12). Ze wzglêdu
na wiê pracy z utrzymaniem odmowa zap³aty pracownikom nale¿y do najciê¿szych grzechów (Kp³ 19,13; Tb 14,4; Pwt 24,14-15; Ml 3,5; Jk 5,4)16.
Pierwszym celem w³asnoci, pracy i w ogóle gospodarowania jest wiêc
uzyskanie rodków do utrzymania. Sugeruje to, jak u Arystotelesa, ¿e cz³owiekowi potrzebny jest dochód umiarkowany: nie za ma³y wzglêdem potrzeb, ale
te¿ nie za wielki, gdy¿ grozi to moralnymi niebezpieczeñstwami: krzywdzeniem innych, chciwoci¹ i skupieniem na maj¹tku (np. £k 12,15-21)17. Zaznaczê tu jednak, ¿e owe krytyki nie s¹ skierowane przeciwko posiadaniu jako
takiemu, lecz przeciwko grzechom bogaczy.
Stary Testament pragnie, by ka¿dy mia³ swoj¹ winnicê i sad (1 Krl 5,5;
Mi 4,4; Za 3,10). Mêdrzec Agur powiada: Nie daj mi ani biedy, ani bogactwa.
Zaopatrz mnie tylko w chleb mi potrzebny, bym zbyt nasycony nie dopuci³ siê
zdrady i nie powiedzia³ Kim¿e jest Jahwe?, lub popad³szy w nêdzê nie zacz¹³
kraæ i zniewa¿aæ imiê mojego Boga (Prz 30,8-9). 2 Kor 8,15 (Nie mia³ za
wiele ten, co mia³ du¿o; nie mia³ za ma³o ten, co mia³ niewiele) przyzwala na
ró¿nice maj¹tkowe, ale w umiarkowanych granicach. Maj¹c natomiast ¿ywnoæ, odzienie i dach nad g³ow¹, b¹dmy z tego zadowoleni. A ci, którzy chc¹
byæ bogaci, wpadaj¹ w pokusê i zasadzkê (1 Tm 6,7-8).
W dzisiejszym jêzyku oznacza to pochwa³ê klasy redniej, drobnej
przedsiêbiorczoci ró¿nego typu, która ³¹czy posiadanie z prac¹ na swoim. Ubóstwo zreszt¹ nigdzie nie jest w Starym Testamencie pochwalone, a i w Nowym
Testamencie stanowi to wyj¹tek. Dostatek materialny okazuje siê nieraz znakiem Bo¿ego b³ogos³awieñstwa (np. Kp³ 26,3-5.9-10; Pwt 11,13-15; Iz 54,11-12;
Prz 8,18; 10,22; 13,21; Ps 37,25).
Niemniej wa¿nym celem pomna¿anie dóbr materialnych jest dzielenie siê
z innymi owocami swego maj¹tku i pracy. Obowi¹zek pomagania biednym te¿
jest przedmiotem mnóstwa pouczeñ biblijnych18. Zaspokojenie potrzeb blinich jest obowi¹zkiem tych, co maj¹ dosyæ, czy tym bardziej tych, którym
zbywa (Tb 4,16; £k 3,10; 1 Tm 6,17-18; por. Prz 3,28; Tb 12,8). Jest to
równie¿ wa¿nym celem pracy ludzkiej (Ef 4,28).
Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e pouczenia te maj¹ szersze t³o w postaci ca³ej
nauki biblijnej o celu ¿ycia ludzkiego, którym jest spotkanie z Bogiem w ¿yciu
16 Zasada ta jest odga³êzieniem przykazania nie kradnij!, gdy¿ nieuczciwy pracodawca okrada
w ten sposób zatrudnionego. Owoce pracy i dochód z pracy podlegaj¹ ochronie jako forma w³asnoci.
17 Nader obszernie w Biblii i tradycji chrzecijañskiej omawianymi. Moje streszczenie zob.
Etyka Biblii, s. 322327.
18 Ibidem, s. 334338.
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wiecznym. Z tego punktu widzenia dobra materialne i cele, jakim s³u¿¹, maj¹
wartoæ ograniczon¹. Ilustruje to rozmowa Jezusa z bogatym m³odzieñcem
(Mt 19,16-22; Mk 10,17-22; £k 18,18-23), który z powodu swego bogactwa
nie potrafi³ pójæ za Jezusem. Akceptuj¹c naturalne ludzkie d¹¿enie do dóbr
materialnych, Biblia przypomina o wartoci wyrzeczenia siê ich (por. np.
2 Kor 8,9).

2. Przedsiêbiorca i jego dzia³ania
Handel czy szerzej biznes mia³y w czasach biblijnych zasiêg mniejszy ni¿
obecnie. Wydaje siê te¿, ¿e podobnie jak dzisiaj nie zawsze zauwa¿ano ich
wymiar moralny, traktuj¹c je jak ka¿d¹ pracê, s³u¿¹c¹ uzyskaniu rodków do
¿ycia. Niemniej jednak w Pimie wiêtym znajduj¹ siê wypowiedzi, które
wprost doceniaj¹ przedsiêbiorczoæ.
a) Salomon
1 Ksiêga Królewska w kontekcie zachwytów nad bogactwem i wp³ywami Salomona (1 Krl 9-10) chwali go tak¿e za rozwiniêcie handlu zagranicznego. Mimo jawnej przesady, nie jest to podejrzany panegiryk, gdy¿ podaje liczne wiarygodne szczegó³y19. Tekst zdradza zw³aszcza zbytni¹ sk³onnoæ Salomona do wydatków, skoro na pokrycie kosztów budowy gmachów sto³ecznych
sprzedaæ musia³ Hiramowi, królowi fenickiego Tyru dwadziecia miejscowoci
w Galilei (1 Krl 9,10-15). Towarzyszy³y temu obci¹¿enia podatkowe, w tym
w postaci robot przymusowych.
Niemniej jednak przedsiêwziêcia handlowe Salomona by³y sukcesem.
Pierwsze polega³o na ¿egludze przez Morze Czerwone do Arabii, z pominiêciem uci¹¿liwej drogi karawanowej l¹dem. Brzegi zatoki Ejlat nale¿a³y do
Salomona, z pomoc¹ dowiadczonych na morzu Fenicjan zbudowa³ wiêc tam
flotê i j¹ obsadzi³, by podjê³a dla niego wyprawy handlowe. Wizyta królowej
Saby (1 Krl 10) dotyczy³a zapewne handlu z jej krajem.
Król Salomon zbudowa³ flotê w Esjon-Geber ko³o Elat nad brzegiem
Morza Czerwonego w kraju Edomu. Hiram za posy³a³ do tej floty swoje s³ugi,
¿eglarzy znaj¹cych morze, [aby byli] razem ze s³ugami Salomona. Po pewnym
czasie wyruszyli do Ofiru i wziêli stamt¹d czterysta dwadziecia talentów z³ota
i przywieli królowi Salomonowi (1 Krl 9,26-28; por. 1 Krl 10,11). Roczne
19

Por. np. J.M. Miller, J.H. Hayes, A History of Ancient Israel and Judah, London 1986, s. 196.
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dochody podatkowe Salomona mia³y wynosiæ, dla porównania, 666 talentów
z³ota (1 Krl 10, 14)20.
Drugi wiêkszy interes opisuje 1 Krl 10,28-29: Sprowadzono te¿ Salomonowi konie z Musri i z Kue. Kupcy królewscy brali je z Kue za ustalon¹ cenê.
Wywo¿ono i sprowadzano z Musri rydwan za szeæset srebrników, a konia za
sto piêædziesi¹t. Tak samo za ich porednictwem sprowadzano je dla wszystkich
królów chetyckich i aramejskich.
Nie jest to jasne; uwa¿a siê, ¿e kopici przekrêcili tekst21. Musri mo¿e
oznaczaæ po hebrajsku i Egipt, inaczej Micraim, i (jak w kronikach asyryjskich) kraj w Azji Mniejszej; tam¿e le¿a³o Kue. Ten region by³ ród³em pozyskiwania koni dla armii. Dlaczego jednak Salomon mia³by zdominowaæ handel
miêdzy Azj¹ Mniejsz¹ a pañstewkami hetyckimi i aramejskimi le¿¹cymi na
pó³noc od Izraela? Zapewne drugie Musri, to od rydwanów, oznacza Egipt,
a tekst dotyczy³by intratnej roli porednika miêdzy Azj¹ Mniejsz¹ i Syri¹
z jednej, a Egiptem z drugiej strony. Podane kwoty uchodz¹ za wiarygodne.
Z tych tekstów wy³ania siê portret w³adcy zaradnego i umiej¹cego zdobywaæ rodki na swoje projekty, co ksiêga biblijna jednoznacznie chwali. Jego
królestwo funkcjonowa³o m.in. jako du¿e przedsiêbiorstwo handlu miêdzynarodowego. Mamy jednak i informacje, które sugeruj¹, ¿e reprezentacyjna konsumpcja jest zbytnim obci¹¿eniem nawet dla bogatej firmy, a wyzysk pracowników prowadzi w koñcu do za³amania (skuteczny bunt plemion pó³nocnych
przeciwko synowi Salomona, Roboamowi). Brzmi to dosyæ aktualnie.
b) Zaradna kobieta
W zakoñczeniu Ksiêgi Przys³ów znajduje siê odrêbny utwór, znany jako
poemat o dzielnej niewiecie (Prz 31,10-31). W nowszej interpretacji zauwa¿ano
w duchu feministycznym, ¿e dowartociowuje on kobiety. Z kolei w kontekcie
ca³ej ksiêgi takie zakoñczenie jawi siê jako lustrzany odpowiednik pocz¹tku,
gdzie znajduje siê obszerna pochwa³a m¹droci. Pierwsza postaæ kobieca reprezentuje m¹droæ wznios³¹, druga praktyczn¹, a obie przedstawiono poetycko22.
20 Liczba o wydwiêku symbolicznym. Komentatorzy Apokalipsy przeoczaj¹ znaczenie tej
wzmianki dla liczby 666 w Ap 13,18. Sugeruje ona skojarzenie Bestii z chciwoci¹ w³adzy i uciskiem
podatkowym. Pierwsza sugestia w tym kierunku znajduje siê w komentarzu Bedy.
21 Por. J.H. Hayes, Historical Reconstruction, Textual Emendation, and Biblical Translation:
some examples from the RSV, Perspectives in Religious Studies 14 (1987) 1, s. 59. Sceptycznie
o handlu Salomona, zob. D.G. Schley, 1 Kings 10:26-29: A Reconsideration, Journal of Biblical Literature 106 (1987) 4, s. 595601.
22 Np. T.P. McCreesh, Wisdom as Wife: Proverbs 31:10-31, Revue Biblique 92 (1985), s. 2546;
A. Bonora, La donna eccellente, la sapienza, il sapiente (Pr 31,10-31), Rivista Biblica 36 (1988) 2, s. 137164;
A.M. Sinnott, Proverbs 31:10-3: A Wise Woman or Personified Wisdom?, w: M. Augustin (red.), Basel
und Bibel, Frankfurt 2004, s. 213222.
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W cytatach poni¿szych pomijam jednak charakter poetycki utworu (jest to poemat alfabetyczny, czyli akrostych), ograniczaj¹c siê do istotnych dla tematu
artyku³u elementów treciowych23.
Jedno i drugie spojrzenie mo¿e jednak odwracaæ uwagê od istoty rzeczy.
Wydaje siê pewne, ¿e poemat powsta³ niezale¿nie od ca³ej ksiêgi i mówi³ to, co
mówi: chwali kobietê, poniewa¿ jest wyj¹tkowo pracowita i zaradna. Historycznie jest to zapewne portret kobiety przedsiêbiorczej z okresu rz¹dów perskich na Bliskim Wschodzie (niekoniecznie rdzennie izraelski)24. Jeli tekst
nale¿a³ do ksiêgi od pocz¹tku, pochodzi najpóniej z V w. przed Chr., ale móg³
byæ dodany potem, w okresie hellenistycznym, a tym samym odbijaæ realia tej
epoki25.
Niewiastê dzieln¹ któ¿ znajdzie? Jej wartoæ przewy¿sza per³y. Serce ma³¿onka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa (w. 10-11). Wzmianka o zyskach
zapowiada dzia³alnoæ gospodarcz¹. A skoro per³y by³y w staro¿ytnoci najcenniejszymi klejnotami, jak dzi brylanty, zyski te wydaj¹ siê niema³e (por.
w. 18: Widzi bogaty plon swojej pracy). Przy okazji m¹¿, teoretycznie wa¿niejszy, okazuje siê beneficjentem zaradnoci ¿ony (por. w. 22 i 28); urodzi³a te¿
ona synów (w. 28), czyli rodziny nie zaniedba³a. Tekst nie wyjania pochodzenia kapita³u pocz¹tkowego; kobieta mog³aby obracaæ maj¹tkiem dziedzicznym
swego mê¿a, mog³a te¿ rozwin¹æ interesy od zera.
Bohaterka poematu prowadzi ró¿ne interesy. Spe³nia z naddatkiem ówczesne obowi¹zki kobiet26. Najpierw tkactwo: O len siê stara i we³nê, pracuje
starannie rêkami (w. 13); sprowadza odpowiednie surowce; sama pracuje: Wyci¹ga rêce po k¹dziel, jej palce chwytaj¹ wrzeciono (w. 19, por. w. 25), ale
i jako szefowa rozdziela obowi¹zki s³u¿¹cym (w. 15). Potem sprzedaje towar:
P³ótno wyrabia, sprzedaje, pasy dostarcza kupcowi (w. 24). Zaopatruje dom,
kupuj¹c bez poredników i dbaj¹c o porz¹dek: Podobnie jak okrêt kupiecki
¿ywnoæ sprowadza z daleka. Wstaje, gdy jeszcze jest noc, i ¿ywnoæ rozdziela
23

Niemniej jednak warto odnotowaæ, ¿e pochwa³a zaradnoci ujêta jest paradoksalnie w formie
heroicznego hymnu. Zob. A. Wolters, Proverbs XXXI 10-31 as Heroic Hymn: A Form-Critical Analysis,
Vetus Testamentum 38 (1988) 4, s. 446457.
24 Ch.R.Yoder, The Woman of Substance ( aXt x l): A Socioeconomic Reading of Proverbs
é
31:10-31, Journal of Biblical Literature 122 (2003) 3, s. 427447. Pochwa³a handlu sugeruje, ¿e utwór
jest pochodzenia fenickiego: H.-P. Mathys, Die tüchtige Hausfrau von Prov 31,10-31: eine phönizische
Unternehmerin, Theologische Zeitschrift 60 (2004) 1, s. 2342. W tym ostatnim przypadku by³by to
wzorcowy przyk³ad przyjêcia w Pimie wiêtym s³usznych myli pochodzenia wieckiego.
25 B. Lang, Womens Work, Household and Property in two Mediterranean Societies: A Comparative Essay on Proverbs XXXI 10-31, Vetus Testamentum 54 (2004) 2, s. 188207 (analogie z traktatem
O gospodarstwie Herodota). Kobieta odgrywa tu jednak wiêksz¹ rolê ni¿ w Grecji: M. Waegeman, The
Perfect Wife of Proverbia 31:10-31, w: Goldene Apfel in Silbernen Schalen, Frankfurt 1990, s. 101107.
26 I.G. Gous, Proverbs 31:10-31: The A to Z of Woman Wisdom, Old Testament Essays 9 (1996) 1,
s. 3551; T.R. Hawkins, The Wife of Noble Character in Proverbs 31:10-31, Bibliotheca Sacra 153
(1996), s. 1223.
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domowi (w. 14-15, por. w. 27). Wszyscy s¹ przezornie zaopatrzeni w odzie¿
(w. 21), nie ma obawy o przysz³oæ (w. 25). To nie wszystko, bo nabywa
nieruchomoci, inwestuj¹c w nie: Myli o roli  kupuje j¹: z zarobku swych r¹k
zasadza winnicê (w. 16).
Owocami tej pracy s¹ si³a, publiczny szacunek i s³awa oraz materialne
korzyci (w. 17-18, 25 i 31), ale tak¿e hojna dobroczynnoæ wobec biednych
(w. 20). Starcza jednak i na luksusowe stroje dla bizneswoman (w. 22), mo¿e
zreszt¹ niebrzydkiej (w. 30a). Za sukcesem stoi inteligencja i wykszta³cenie:
Otwiera usta z m¹droci¹, na jêzyku jej mi³e nauki (w. 26). Jest przy tym
bogobojna (w. 30b). Sama pracowitoæ to nie wszystko: Wiele niewiast pilnie
pracuje, lecz ty przewy¿szasz je wszystkie (w. 29).
Mamy tu do czynienia nie tylko z pochwa³¹ przedsiêbiorczoci, ale wrêcz
z jej idealizacj¹. Biblijna dzielna kobieta s³u¿y za wzorcowy model realizacji
powo³ania przedsiêbiorcy, jako cz³owieka pracowitego, inteligentnego, operatywnego, wymagaj¹cego, a zarazem pamiêtaj¹cego o Bogu, o rodzinie i o biedakach. Przedsiêbiorca taki zas³uguje na owoce swojej pracy i na ogólne uznanie27.
c) Plusy i minusy handlu
M¹droæ Syracha przeciwstawia siê obawom i zarzutom zwi¹zanym z biznesem (Syr 42,1.3-5)28: Nie wstyd siê nastêpuj¹cych rzeczy
[...] rozliczenia ze wspólnikiem i z podró¿nymi oraz [podzia³u] przychodów
uzyskanych przez towarzyszy, dok³adnoci wagi i ciê¿arków, a w kwestii zysków
 tak wielkich jak ma³ych, korzyci ze sprzeda¿y, [uzyskiwanej przez] kupców29.
Wyliczenie to jest doæ niejednorodne, dotycz¹c ró¿nego typu transakcji. Chodzi
o takie, które przynosz¹ wp³ywy. Wymieniono ci¹ganie nale¿noci od wspólnika i od towarzyszy wspólnej wyprawy (albo op³at za transport pasa¿erów), podzia³ zysków z przedsiêwziêcia, osi¹ganie zysków w ogóle, tak ma³ych (bo nie
oznaczaj¹ one nieudolnoci), jak i wielkich (niekoniecznie nieuczciwych),
a w szczególnoci zyski z handlu (czyli porednictwa, w odró¿nieniu od
zbywania swojej produkcji). W tym kontekcie dok³adnoæ wagi i ciê¿arków
27 Okolicznoæ, ¿e tym przedsiêbiorc¹ okazuje siê kobieta, nie jest mo¿e pierwszorzêdna, ale
jednak wymowna. Ta sfera wcale nie jest zastrze¿ona mê¿czyznom. Wbrew schematycznym pogl¹dom
kobiety w staro¿ytnoci podejmowa³y takie zadania; postacie kobiet biznesu wystêpuj¹ te¿ w Nowym
Testamencie (Lidia, Febe, Chloe), choæ nie znajdziemy tam oceny ich pracy.
28 Ma³o zauwa¿ane w literaturze przedmiotu. Z innego punktu widzenia: P.J.J. Botha, The Ideology
of Shame in the Wisdom of Ben Sira: Ecclesiasticus 41:14-42:8, Old Testament Essays 9 (1996) 3,
s. 353371; E.D. Reymond, Remarks on Ben Siras Instruction on Shame, Sirach 41,14-42,8, Zeitschrift für die Altestamentliche Wissenschaft 115 (2003) 3, s. 388400.
29 T³umaczenie Biblii Tysi¹clecia nie oddaje handlowego s³ownictwa tego urywka i trzeba je
by³o zmieniæ. Zaznaczyæ jednak nale¿y, ¿e orygina³ nie jest stuprocentowo jasny. Wyranie odmienny
przek³ad z Biblii Poznañskiej wynika z odwo³ywania siê do pierwowzoru hebrajskiego. W kanonicznej
wersji greckiej, jak siê wydaje, motyw pozytywnej oceny handlu zosta³ wiadomie uwyraniony.

GOSPODAROWANIE I PRZEDSIÊBIORCZOÆ W WIETLE BIBLII

17

prawdopodobnie nie oznacza samej uczciwoci (jak w Prz 11,1 itp.), lecz tak¿e
uprawnion¹ cis³oæ rozliczeñ przy pobieraniu swojej nale¿noci.
Przedsiêwziêcia handlowe, o ile nie towarzyszy im oszustwo, bynajmniej
nie s¹ wiêc, wbrew piêknoduchom, powodem do wstydu. Dotyczy to i wiêkszych, i mniejszych interesów. Jest to uczciwy sposób pomna¿ania maj¹tku.
Jedn¹ z racji po temu wydaje siê to, ¿e handel wymaga uci¹¿liwych podró¿y
i zawierania porozumieñ z ludmi.
Pozytywnym ocenom przedsiêbiorczoci towarzyszy wiadomoæ zagro¿eñ moralnych. Wielu zgrzeszy³o ze wzglêdu na zysk, a kto stara siê go pomno¿yæ, odwraca wzrok. Miêdzy dopasowane kamienie wbity bêdzie ko³ek, a miêdzy sprzeda¿ a kupno wedrze siê grzech (Syr 27,1-2). Autor M¹droci Syracha
widzi obie strony medalu.
Zysk bywa bowiem brudny i zwodniczy (Tt 1,7.11; Jk 4,13). Biznes mo¿e
byæ okazj¹ do przestêpstw, a wielu bogatych zdoby³o swe maj¹tki nieuczciwie.
W Pimie wiêtym znajdziemy liczne wzmianki na ten temat. Biznes nie powinien te¿ konkurowaæ z religi¹ czy wchodziæ na jej teren (por. Za 14,2130). Te
b³êdy bior¹ siê jednak st¹d, ¿e ludzie s¹ zawsze grzeszni, a w szczególnoci
sk³onni do kradzie¿y, a nie z tego, ¿e samo ¿ycie gospodarcze by³oby z³e.
d) Przypowieæ o talentach
Jako usprawiedliwienie i uzasadnienie przedsiêbiorczoci rozumianej
jako pomna¿anie zainwestowanych kapita³ów przywo³ywana bywa Jezusowa
przypowieæ o talentach (Mt 25,14-30; por. bliniacza przypowieæ o minach
£k 19,11-27)31. Jest to s³uszne, choæ wielu komentatorów chce takiej konkluzji
30 Por. H.P. Mathys Und es wird im Hause des Herrn der Heerscharen kein Krämer mehr sein an
jenem Tage (Sach 14,21): Altes Testament und Volkswirtschaft, Theologische Zeitschrift 54 (1998) 2, s. 97110.
31 Siêgam tu do swoich omówieñ; najdok³adniej: M. Wojciechowski, Dwie przypowieci o inwestycjach, Ateneum Kap³añskie 143 (2004) 572, s. 102110 (powtórzone bez przypisów w: Przypowieci dla
nas, Czêstochowa 2007, s. 37-49; tam natomiast wymieniono u¿yte ogólne pozycje o przypowieciach
i komentarze). Wybrana nowsza literatura wed³ug jêzyków: (franc.) F. Manns, La parabole des talents:
Wirkungsgeschichte et racines juives, Revue des Sciences Religieuses 65 (1991) 4, s. 343362; (niem.)
R. Heiligenthal, Gott als Bänker: die Parabel von den anvertrauten Talenten (Mt 25,14-30), w: E. Reil,
R. Schneider (red.), Wahrheit suchen  Wirklichkeit wahrnehmen. Festschrift für Hans Mercker, Landau
2000, s. 8191; K. Füssel, Die ökonomischen Lehrstücke im 25. Kapitel des Matthäusevangeliums,
w: M. Kuchler (red.), Randfiguren in der Mitte. Festschrift für H.J. Venetz, Luzern 2003, s. 333343;
(ang.) J.B. Carpenter, The Parable of the Talents in Missionary Perspective: A Call for an Economic
Spirituality, Missiology 25 (1997) 2, s. 165181; J.R. Wohlgemut, Entrusted Money (Matt. 25:14-28).
The Parable of the Talents/Pounds, w: V.G. Shillington (red.), Jesus and His Parables. Interpreting the
Parables of Jesus Today, Edinburgh 1997, s. 103120; M.S. Northcott, The Parable of the Talents and
the Economy of the Gift, Theology 107 (2004) 838, s. 241249; B. Chenoweth, Identifying the Talents:
Contextual Clues for the Interpretation of the Parable of the Talents (Matthew 25:14-30), Tyndale
Bulletin, 1 (2005), s. 6172; M. Locker, Reading and Re-reading Matthews Parable of the Talents in
Context, Biblische Zeitschrift 49 (2005), s. 161173.

18

MICHA£ WOJCIECHOWSKI

unikn¹æ, zapewne z powodów ideologicznych. Warstwa dos³owna nie stoi
wprawdzie w tej przypowieci na pierwszym planie, gdy¿ zarabianie pieniêdzy
s³u¿y w niej za obraz pomna¿ania darów Bo¿ych. Skoro jednak Jezus u¿y³
takiego obrazu, owo zarabianie nie jest z natury niegodne.
Przypowieæ zak³ada stosunki typu kapitalistycznego. Istotnie, gospodarka miast tej epoki przypomina³a kapitalizm, w tym sensie, ¿e istnia³y gwarancje dla w³asnoci i swoboda w gospodarce, przy umiarkowanych podatkach.
Wzorem do naladowania okazuj¹ siê w przypowieci ludzie, którzy powierzony im du¿y maj¹tek, piêæ czy dwa talenty, z powodzeniem inwestuj¹, zarabiaj¹c drugie tyle. Biblijny talent, czyli ponad 34 kg srebra, odpowiada i na
poziomie ówczesnej wartoci, i na poziomie wymowy symbolicznej, dzisiejszemu milionowi (i to raczej euro lub dolarów ni¿ z³otych).
Wród darów Bo¿ych znajduj¹ siê najwyraniej i materialne; kto je otrzyma³, stosownie do swych uzdolnieñ (Mt 25,15)32 powinien o nie dbaæ i je
pomna¿aæ. Tak¿e z tego Bóg nas rozliczy. Idea³em w przypowieci jest uzyskaæ drugie tyle, choæ nie podano, w jakim czasie; mo¿na zgadywaæ, ¿e d³u¿sza nieobecnoæ pana trwa³a kilka lat, co oznacza w kategoriach firmy kilkunastoprocentowy wzrost roczny, mo¿liwy do osi¹gniêcia w sposób uczciwy.
Nie pomna¿anie darów Bo¿ych jest naganne i skoñczy siê ich odebraniem. S³uga, który swój talent zakopa³ w ziemi, zosta³ tak w³anie ukarany.
Zdaniem swojego pana (który jest obrazem Boga, mimo swych rysów negatywnych: zob. w. 26 i 28), powinien pieni¹dze zainwestowaæ jak pozostali,
a w ostatecznoci oddaæ do banku na procent. Inwestowanie, zarabianie, depozyty bankowe ocenione s¹ wiêc dodatnio. Aktywny przedsiêbiorca pozytywnie
kontrastuje z tchórzliwym i leniwym niewolnikiem o mentalnoci wieniaka,
chowaj¹cego pieni¹dze w skrytce33. Na s³ugach Bo¿ych w wiecie ci¹¿y wielka odpowiedzialnoæ, maj¹ dzia³aæ i przynosiæ owoce.
Poniewa¿ znajdziemy sk¹din¹d w Biblii potêpienia przesadnej i luksusowej konsumpcji (Am; Ap 18 itd.), nasuwa siê wniosek, ¿e moralnie w³aciwym
wykorzystaniem znacznych rodków pieniê¿nych jest ich odpowiednie zainwestowanie. W³anie wtedy najlepiej s³u¿¹ one ludziom, tak w³acicielowi
z rodzin¹, jak pracownikom firmy, klientom i ca³emu spo³eczeñstwu. Przedsiêbiorca, który tak siê nimi pos³uguje i osi¹ga zyski, zas³uguje na pochwa³ê jako
ten, które dobrze wykorzystuje powierzone mu dary Bo¿e. Nie powinien jedynie zapominaæ, od kogo otrzyma³ te dary i swoje powo³anie.
32

Wbrew polskiemu znaczeniu s³owa talenty, które siê wywodzi z niecis³ej egzegezy tej
przypowieci, nie s¹ one symbolem zdolnoci, lecz materialnych i duchowych darów Bo¿ych.
33 Tacy byliby przypowieci¹ ura¿eni, a egzegeci czasem z nimi solidaryzuj¹. Por. R.T. Fortna,
Reading Jesus Parable of the Talents through Underclass Eyes: Matt 25:14-30, Forum 8 (1992) 3/4,
s. 211228; R.L. Rohrbaugh, A Peasant Reading of the Parable of the Talents/Pounds: A Text of Terror?,
Biblical Theology Bulletin 23 (1993) 1, s. 3239; J.J. Pilch, The Parable of the Talents, Bible Today
39 (2001) 6, s. 366370.
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* * *
Podsumowuj¹c, o ile znajdziemy w Biblii potêpienia kradzie¿y, chciwoci, egoistycznego korzystania z maj¹tku, nie oznacza to negacji dóbr materialnych. Ich pomna¿anie w oparciu o w³asnoæ i pracê s³u¿y dobremu celowi
 zaspokojeniu ludzkich potrzeb. Cz³owiek pracowity i przedsiêbiorczy, który
uczciwie i efektywnie pomna¿a i wykorzystuje swój maj¹tek, zas³uguje na
pochwa³ê.

ÖKONOMIE UND GEWERBE IN DER BIBEL
(ZUSAMMENFASSUNG)

Zahlreiche biblische Texte werfen ein indirektes Licht auf die moralischen Prinzipien der
Ökonomie. Die Bibel bestätigt das Recht auf Bodenbesitz und Privateigentum, verbietet jedoch
Diebstahl (Ex 20, 15; Deut 5, 19; vgl. Mt 20, 15; Apg 5, 4). Die Menschen erwerben materielle
Güter durch eigene Arbeit, welche die wichtigste Quelle der Güter zu sein scheint (Prov 10, 4; 2
Thess 3, 10-12 usw.). Verworfen ist das Verdienen im Fall des Leihens den Volksgenossen sowie
den Armen; Bankgeschäfte wurden durch Jesus akzeptiert (Mt 25, 27). Das Ziel der ökonomischen
Aktivität ist das Erwirtschaften der ausreichenden Menge von Existenzmittel. Einige frühere Texte
beziehen sich direkt auf die Wirtschaft und die Wirtschaftsleute. In 1 Kön 9, 26-28 and 10, 28-29
wurde die internationalen wirtschaftlichen Unternehmungen Salomos angepriesen. Prov 31, 10-31
enthält ein idealisiertes Bild der beispielhaften Geschäftsfrau, die ein Unternehmen leitet, Produkte
verkauft, zu einem guten Preis einkauft, in Besitz investiert, ein beachtliches Einkommen verdient
und es für sich selbst, ihre Familie und die Bedürftigen verwendet. Sir 42, 1. 3-5, oft falsch
übersetzt, hält einige Einnahmequellen der Händler für respektabel, selbst, wenn das Handeln
einige moralische Risiken birgt (Sir 27, 1-2 vgl. Tit 1, 7.11; Jak 4, 13; Zach 14, 21). Das Gleichnis
von den Talenten (Mt 25, 14-30) zeigt das Investieren von Millionen und das Verdienen des
Doppelten als ein Modell für das fromme Verhalten. Abgesehen von moralischen Gefahren des
Reichtums, muss das Erwerben der materiellen Güter durch legale Übernahme, Arbeit und effizientes Wirtschaften positiv beurteilt werden.

ECONOMY AND BUSINESS IN THE BIBLE
(SUMMARY)

Many biblical texts throw an indirect light on the moral principles of economy. The Bible
confirms the right to land property and private ownership, forbidding theft (Exod 20.15; Deut 5.19;
cf. Matt 20.15; Acts 5.4). Humans obtain material goods through their work, which seems to be the
main source of goods (Prov 10.4; 2 Thess 3.10-12 etc.). The interests are rejected, but in the case
of loans to the brethren and to the poor; later, bank interests has been accepted by Jesus (Matt
25.27). The goal of economic activity is to give means of subsistence in sufficient quantity. Some
further texts pertain directly to the business and businessmen. In 1 Kings 9.26-28 and 10.28-29 the
international merchant enterprise of Solomon is praised. Prov 31.10-31 contains an idealized
portrait of an exemplary businesswoman; she runs an enterprise, sells products, buys at good price,
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invest in an estate, gains a handsome income and spends it on herself, family and the needy. Sir
42.1,3-5, often mistranslated, lists some sources of income of the merchants as honorable things,
even if trading involves moral risks (Sir 27.1-2 cf. Tit 1.7,11; Jas 4.13; Zech 14.21). The Parable of
the Talents (Matt 25.14-30) shows investing millions and obtaining the double as an example to
follow and a model for the religious life. In spite of serious moral dangers related to wealth,
obtaining material goods through legal ownership, work and effective business has to be judged
positively.
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Introduzione
Nell’elaborato che seguente ho voluto soffermarmi sul problema del rapporto tra giustizia1 e solidarietà2, per analizzarlo attraverso la lettura del pen1 Nella Bibbia il termine giustizia non significa solo giustizia retributiva, sociale o economica,
ma è l’orizzonte di senso di tutta la realtà, presentato anzitutto nell’alleanza tra Dio e l’umanità, centrata
sull’essere umano. Quindi l’orizzonte biblico è un orizzonte etico che misura la statura del soggetto umano
davanti a Dio, rappresenta la verità e l’autenticità del soggetto umano. La vocazione alla giustizia ha
precise indicazioni nei comandamenti, che tutti si riassumono nel comandamento dell’amore e della solidarietà. Cf. M. Meruzzi, Introduzione al libro di Amos, Parole di vita 54 (2009) N. 2, p. 22–23; A. Guida, La
giustizia nella Bibbia, Parole di vita 54 (2009) N. 2, p. 44–50; A. Bonora, Giustizia, in: Nuovo dizionario
di teologia biblica, p. 714. 718; G. Cappelletto, M. Milan, In ascolto dei profeti e dei sapienti. Introduzione
all’Antico Testamento – II, Padova 2006, p. 72–73; H. Seebass, Giustizia, in: L. Coenen, E. Beyreuther,
H. Bietenhard (edd.), Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento, Bologna 72008, p. 790.
2 Nel percorso della ricerca, si intende porre l’accento non tanto sull’idea generica di „solidarietà”, termine variamente impiegato in più campi (giuridico, politico, teologico) bensì sui concreti
contesti presenti nei libri profetici e nell’eredità religiosa ebraica che presentano atteggiamenti e interventi associabili alla categoria di solidarietà, intesa come complesso di forme che realizzano un sostegno
spirituale e sociale a favore di singoli membri del popolo eletto e di comunità intere. Cf. M. Toso
(a cura di), Solidarietà, nuovo nome della pace. Studi sull’enciclica „Sollicitudo rei socialis” di Giovanni
Paolo II offerti a don Giuseppe Gemmellaro, Leumann Torino 1988; G. de Virgilio, Solidarietà, Rivista
di Teologia Morale 123 (1999), p. 122–129.
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siero dei profeti dell’VIII sec. a. C.3 Il tema della giustizia è uno di quelli che
più occupano la profezia soprattutto del periodo preesilico. Il messaggio profetico ha come esito il ristabilimento della giustizia in un mondo di ingiustizia.
Questo esito risulta essere lo scopo per cui Dio interviene in modo del tutto
inaspettato, superando una giustizia retributiva e proponendo un atteggiamento
di solidarietà. I profeti come Amos e Michea, Isaia e Osea pongono un’attenzione del tutto particolare all’attuazione della giustizia accompagnata dalla
solidarietà, filo conduttore dei loro libri. La giustizia non può crescere se non
è accompagnata dalla solidarietà che conduce alla condivisione vera e concreta
di quanto è necessario per vivere secondo la dignità umana. Vivere la solidarietà è anzitutto e fondamentalmente un dovere di giustizia.
Il tema della solidarietà, a partire dal Concilio Vaticano II, è proposto con
insistenza nei documenti della dottrina sociale della Chiesa4. Esso ha una matrice essenzialmente giuridica e sociale, ma con evidenti risvolti etici. Sulla
base del principio di solidarietà si „conferisce particolare risalto all’intrinseca
socialità della persona umana, all’uguaglianza di tutti in dignità e diritti, al
comune cammino degli uomini e dei popoli verso una sempre più convita
unità”5.
Oggi la solidarietà deve essere applicata al mondo dell’economia, investire l’ambito familiare e il rapporto con gli immigrati, all’insegna della responsabilità, della giustizia e della carità6. Benedetto XVI, nella sua omelia del
31 dicembre 2008, ha evidenziato che nel tempo della crisi ci vuole più solidarietà per venire in aiuto specialmente alle persone e alle famiglie in più serie
3 Il tema del contributo viene riletto secondo la prospettiva unitaria biblico-teologica degli scritti
profetici dell’ottavo secolo avanti Cristo. Sulla categoria biblica di solidarietà propongo due opinioni.
Secondo G. Maggioni (Radici e figure bibliche della solidarietà, La Rivista del Clero Italiano 70 (1989),
p. 804–806) la Bibbia non possiede un’elaborazione sistematica o filosofica del concetto di solidarietà
e propone un’idea ampia della categoria di solidarietà, a partire dalle „grandi azioni divine”, definite
„grandi epifanie” della solidarietà di Dio: la creazione, l’esodo, l’incarnazione, la croce. Il secondo
autore T. Federici (Aspetti biblici della solidarietà, Per la filosofia 7 (1990), p. 13) tenta di individuare le
radici della „solidarietà biblica” intesa come espressione di appartenenza e di comunione tra Dio,
l’umanità e il mondo creato. Secondo l’autore le radici solidaristiche vanno individuate per l’AT nelle
categorie di vita creata e di immagine e somiglianza con il Ccreatore, che definiscono la condizione
creaturale dell’uomo sulla terra, e nella coscienza di appartenenza al gruppo e al popolo, mediante
l’alleanza, l’annuncio della salvezza e la pacificazione universale di tutte le nazioni. Cf. anche l’interessante lavoro di L. Alvarez Vérdes (Caminar en el Espíritu. El pensamiento ético de S. Pablo, (Quaestiones Morales), Roma 2000) che traccia il rapporto tra solidarietà e dimensione etica nel pensiero di Paolo
Apostolo; C. Vedovato, Solidarietà, in: L. Lorenzetti (ed.), Dizionario di teologia della pace, Bologna
1997, p. 837–839.
4 Paolo VI, Lett. enc. Populorum progressio (26 marzo 1967), Acta Apostolicae Sedis 59 (1967);
Giovanni Paolo II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis (30 dicembre 1987), Acta Apostolicae Sedis 80
(1988); Benedetto XVI, Lett. enc. Deus caritas est (25 dicembre 2005), Acta Apostolicae Sedis 98
(2006).
5 Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, Città del Vaticano 2004, p. 192.
6 L’Osservatore Romano, giovedì 25 giugno 2009, p. 7.
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difficoltà7. Come scrive il Papa nella sua ultima enciclica Caritas in veritate,
27: „[...] E’ importante inoltre evidenziare come la via solidaristica allo sviluppo dei Paesi poveri possa costituire un progetto di soluzione della crisi globale
in atto, come uomini politici e responsabili di Istituzioni internazionali hanno
negli ultimi tempi intuito” [...]8. E’ una sfida per cambiare in modo radicale
una cultura e degli stili di vita costruiti sul consumismo.
1. Realtà e aspirazione alla giustizia
Il secolo ottavo a. C. fu caratterizzato da alcuni sconvolgimenti politici,
che interessarono l’area della Siria-Palestina, quindi anche i due regni di Israele e Giuda. L’impero assiro aveva ormai allargato la sua influenza su questa
area geografica. Nel 721 a. C. ebbe fine il regno di Israele con la distruzione
della sua capitale Samaria e la conseguente deportazione degli abitanti. Anche
il regno di Giuda si trovò sotto la dipendenza dall’Assiria, nonostante il re
Sennacherib, dopo un assedio di due anni, non conquistò Gerusalemme ma
lasciò inspiegabilmente questa città (2 Re 18-19). La situazione sociale era
caratterizzata dal progressivo divario tra un gruppo ristretto di ricchi proprietari e commercianti, e una massa consistente di povera gente o comunque di
piccoli proprietari, che vivevano del prodotto della terra, appena sufficiente per
il mantenimento della famiglia. In questo contesto il diritto del povero veniva
calpestato senza che nessuno intervenisse in sua difesa9. E’ in questa situazione
di ingiustizia interna ai due regni di Israele e Giuda che prendono voce i primi
profeti scrittori: Amos e Osea, Isaia e Michea.
Il libro di Amos tratta in modo particolare dei rapporti sociali in Israele.
In esso, il profeta manifesta l’intreccio profondo tra giustizia e culto, rapporto
con il prossimo e con Dio10. L’uno mette in discussione l’altro. L’idea di questo
intreccio profondo e di interdipendenza tra giustizia e culto richiamano la
stretta relazione tra i primi due comandamenti: l’amore di Dio e del prossimo.
La giustizia viene affrontata in quanto manifestazione del rapporto di Israele
con il suo Dio. Siamo dunque di fronte a un problema nettamente religioso, che
riguarda la fede di Israele nella sua espressione concreta. In questo senso,
7 Omelia di Sua Santità Benedetto XVI (Celebrazione dei vespri e del Te Deum di ringraziamento per la fine dellanno), Basilica Vaticana, mercoledì 31 dicembre 2008.
8 Benedetto XVI, Lett. enc. Caritas in veritate, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano
2009, p. 4041.
9 Cf. R. Virgili dal Prà, Ricchezza, potere, ingiustizia: la denuncia dei profeti, Parola Spirito
e Vita 42 (2000), p. 4965; G. Boggio, La profezia: parola rivolta al presente, fondata sul passato
e aperta verso futuro, Parola Spirito e Vita 41 (1999), p. 7389.
10 M. Meruzzi, Introduzione al libro di Amos, p. 1826.
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l’ingiustizia nei confronti dei poveri mette in discussione radicalmente l’elezione e l’alleanza. Lo dice Amos iniziando dal capitolo secondo, quando ripercorre la vicenda dell’esodo mostrando come Israele nell’ingiustizia verso i poveri,
abbia rinnegato la sua stessa origine, quando fu salvato da Dio proprio perché
era popolo debole e oppresso (Am 2, 6-16; cf. Is 5 il canto della vigna). Un
altro punto singolare della critica di Amos sono le ingiustizie nei tribunali
perché avvengono nel luogo riservato allo svolgimento della giustizia o per lo
meno in uno dei luoghi privilegiati (Am 5, 7-12). Il profeta critica anche
l’istituzione della schiavitù come sfruttamento e annullamento dell’uomo. Le
norme che regolavano la schiavitù erano molto precise. Esse cercavano di
evitare che un Israelita rendesse schiavo un altro israelita, perché in tal modo si
sarebbe annullato il rapporto di fraternità e di uguaglianza davanti a Jahvè (Am
2, 7c). Nella società in cui viveva Amos c’era la totale dissoluzione di tutte
queste norme. Un altro male che ha disintegrato in maniera notevole la comunità israelitica era lo sfruttamento economico che si manifestava nel truccare le
bilance, nella diminuzione delle unità di misura, nel falsificare il peso e vendere la merce di seconda qualità come fosse di prima qualità (Am 7-9). Questi
gravi problemi che c’erano nella società israelitica erano causati dalla distruzione del tessuto sociale.
Il profeta Osea ci conduce in Israele, nel regno del Nord, nel VIII sec. a. C.
Siamo in un periodo caratterizzato dal contrasto tra una certa prosperità e una
diffusa situazione di povertà e di disuguaglianza sociale. In quel tempo il potere
ingiusto si trasforma in oppressione (Os 5, 13: 7, 11: 12, 2). L’amore per il potere
e soprattutto la ricerca della ricchezza divengono una forma sottile di idolatria
(Os 8, 14). Osea si è trovato di fronte a un popolo che, invece di seguire Dio
d’Israele, Signore della storia, preferiva seguire Baal, divinità Cananea della
natura e della fertilità. Egli denuncia un popolo che celebra un culto superficiale
e che non si cura di conoscere veramente Dio (Os 4, 11-14: 6, 4-6)11.
Isaia, uno dei più noti profeti dell’VIII sec. a. C. parla dei ricchi che
portano al tempio di Gerusalemme doni e offerte e celebrano la liturgia (Is 1,
10-15), ma nello stesso tempo vivono in un grande lusso sfrenato (Is 3, 18-23),
accumulando ingiustamente case e campi (Is 5, 8-10) e partecipando ai più
laudi banchetti (Is 5, 11-13). Egli parla anche dei poveri e abbandonati (Is 1,
17), degli sfruttati e oppressi (Is 3, 12-15), i quali perdono la proprietà a causa
dei ricchi, con tacito consenso dei giudici (Is 5, 23: 10, 1-4). Isaia descrive la
società dei suoi tempi usando il termine „prostituta” e „omicida” (Is 1, 21-23).
E’ una società nella quale sono spariti tutti i valori (Is 5, 20). Secondo Isaia le radici delle ingiustizie sociali si trovano nel cuore dell’uomo e nelle strutture sociali.
11

L. Mazzinghi, Editoriale, Parole di vita 54 (2009), N. 1, p. 2.
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Anche Michea, seppure con toni diversi, richiama il valore della pratica
della giustizia (Mi 2, 1-2: 3, 1-4: 6, 9-12). Egli denuncia gli abusi e le ingiustizie nei vari strati della società identificando i responsabili dei mali sociali (Mi
3, 1. 9: 7, 2. 3. 6) tra i governanti, i principi e i giudici (Mi 3, 1. 9-11c: 7, 3),
cioè i responsabili dell’amministrazione della giustizia locale e del buon funzionamento del regno (Mi 3, 1. 9) che abusano del potere d’ufficio allo scopo di
guadagnare a spese del popolo. Michea critica anche la perversione esistente in
città e si rivolge particolarmente contro Gerusalemme, la capitale del regno del
Sud, che era costruita, secondo lui, sulla violenza e sul sangue (Mi 3, 10). Questa
città rappresentava per lui, la trasposizione dei crimini commessi dai membri
della società da lui criticati (Mi 3, 11). Oggetto delle critiche di Michea sono
anche i sacerdoti ed i profeti che creavano delle false sicurezze nel popolo. Erano
complici dei dirigenti statali nel permettere la corruzione tra la gente. Secondo
Michea il caos regna anche nelle famiglie dove c’era disprezzo, diffidenza
e sospetto. La vita senza Dio porta all’esagerato individualismo ed egoismo che,
a loro volta, causano la rovina delle relazioni sociali e familiari nella comunità.
Di fronte a tante ingiustizie il profeta Michea proclama la giustizia di Dio, della
quale sa di essere rappresentante (Mi 3, 8). A conclusione della controversia contro
Israele, la sentenza di Michea (6, 8) appare in linea con il messaggio di Amos
e Isaia: „Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da
te: praticare la giustizia, amare la pietà, camminare umilmente con il tuo Dio”.
2. Modelli di solidarietà nel patrimonio religioso ebraico
Nonostante tutte le ingiustizie sociali che subiva il popolo eletto il sistema
socio-religioso nel regno di Israele e di Giuda nell’VIII secolo a. C. portava in
sé i segni di una profonda cultura legata all’idea della solidarietà del popolo,
che si evidenzia nell’atteggiamento prescritto del sostegno e della protezione nei
riguardi dei poveri, dell’istituzione dell’anno giubilare e di una legislazione
sull’accoglienza e la pratica dell’ospitalità verso i forestieri. Nell’AT sono numerosi i testi legali e sapienziali che fanno riferimento ad atteggiamenti e prescrizioni riguardanti il dovere del sostegno socio-economico nei confronti dei poveri
e di coloro che nella comunità ebraica erano considerati „senza dignità”12.
Il codice dell’alleanza (Es 20, 22-23, 33) affronta la situazione dei poveri
e il dovere di difenderli e soccorrerli. In Es 22, 17-27 sono elencate le disposi12 Preparando il tema della solidarietà nel patrimonio ebraico mi sono servito delle proposte
elaborate da N.M. Loss, Il tema della povertà nei libri storici e profetici dell’Antico Testamento, in:
G. Canfora (ed.), Evangelizare pauperibus. Atti della XXIV Settimana Biblica, Brescia 1978, p. 47–106
e G. de Virgilio, La teologia della solidarietà in Paolo. Contesti e forme della prassi caritativa nelle
lettere ai Corinzi (51 Supplementi alla Rivista Biblica), Bologna 2009, p. 31–32.
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zioni morali e religiose che deve possedere l’ebreo osservante, tra le quali il
divieto di molestare e opprimere il forestiero, di maltrattare la vedova e l’orfano, della cui difesa si fa garante Dio stesso, il divieto dell’usura e l’ordine di
restituire alla sera il mantello preso in pegno dal prossimo, affinché costui
abbia di che coprirsi durante la notte. In Es 23 l’argomento della povertà torna
più volte connesso al tema dell’amministrazione della giustizia. Spicca la raccomandazione dell’imparzialità nel giudizio, il richiamo a non favorire neppure
il debole (Es 23, 3) e più avanti a „non stravolgere il giudizio del povero nel
suo processo” (Es 23, 6). Il caso è probabilmente quello dell’indigente che si
rivolge a un giudice per avere giustizia; tale giudice è particolarmente esposto
a lasciarsi attrarre dal dono del ricco (Es 23, 8). Nel codice è ripetuto il
precetto di non opprimere il forestiero (Es 23, 9)13. Si fa anche obbligo di
lasciare nei campi, durante l’anno sabbatico, il prodotto spontaneo che nasce
spontaneo, sulle vigne e sugli ulivi a favore dei poveri e, quanto avanza ad essi,
per gli animali della campagna (Es 23, 11). Analogamente il riposo settimanale
del sabato deve aiutare animali e uomini a riposare dal lavoro (Es 23, 12). Tra le
leggi che toccano direttamente le istituzioni cultuali va evidenziata la disposizione espressa in Es 30, 11-16 dove viene stabilita l’uguaglianza senza eccezione
del „tributo del censimento” per il „servizio della tenda del convegno”, tanto per
il ricco che per il povero. Nelle disposizioni che riguardano le offerte imposte
alle singole persone, le prescrizioni rituali contemplano la mitigazione delle esigenze nei riguardi dei meno abbienti, sia che si tratti di sacrifici di riparazione
(Lv 5, 7-13), sia nel caso di sacrifici di purificazione (Lv 12, 8: 14, 21-31).
Anche nel “codice di santità” (Lv 17-26), caratterizzato dallo specifico
clima religioso che invita la comunità intera alla santità, presentando l’unicità
del Dio di Israele, si trovano diverse norme circa la protezione dei poveri e il
dovere del sostegno. Ritroviamo la legge secondo cui nella mietitura e nella
vendemmia ci si deve preoccupare di lasciare una parte del raccolto nei campi,
affinché il povero e il forestiero possano usufruirne (Lv 19, 9-10: 23, 22); nello
stesso contesto, sotto il precetto di non opprimere il prossimo e di non derubarlo, è evidenziata la sollecitudine di dare la paga al salariato (Lv 19, 13) e la
raccomandazione di trattare equamente il ricco e l’indigente in giudizio.
Il tema del sostegno nei riguardi dei poveri è presente nel Deuteronomio,
seppure in modo diverso, sia nei testi rievocati della teologia dell’esodo, sia più
propriamente nelle prescrizioni legali14. In queste ultime, che ricalcano la legislazione precedente, c’è la disposizione secondo cui ogni terzo anno la decima
è da destinare al levita, all’orfano e alla vedova (Dt 14, 28-29), e si ribadisce la
13

G. Barbiero, Lo straniero nel Codice dell’Alleanza e nel Codice di Santità: fra separazione
e accoglienza, Ricerche Storico Bibliche 8 (1996), p. 41–69.
14 N.M. Loss, Il tema della povertà nei libri storici e profetici dell’Antico Testamento, p. 74.
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legge della „remissione dei debiti” nell’anno sabbatico (Dt 15, 1-11). In questo
contesto la prescrizione deuteronomica indica in modo chiaro il dovere della
beneficenza verso il povero (Dt 15, 4. 7-11). Un altro gruppo di leggi ispirate
al dovere della giustizia nei riguardi delle categorie deboli è raccolto in Dt 24.
In questo capitolo vengono presi in considerazione il caso del prestito contro
pegno che implica il dovere di restituire il mantello al termine della sua giornata lavorativa (Dt 24, 14-15), la sollecitudine per il giudizio a favore del forestiero e dell’orfano e la proibizione di prendere in pegno la veste della vedova
(Dt 24, 17). Sempre in questo contesto viene ribadita la legge del raccolto e del
diritto di spigolatura, motivata dal ricordo della schiavitù in Egitto (Dt 24, 22).
In Dt 26, 1-11 è ripetuta e precisata la legge riguardante le decime del terzo
anno. A suggello di tutti questi testi legati all’idea della solidarietà, della protezione dei deboli e dei derelitti, nell’elenco delle varie maledizioni in Dt 27, 19
appare una specifica menzione contro coloro che contravvengono al dovere di
solidarietà e di giustizia: „Maledetto colui che stravolge il giudizio del forestiero, dell’orfano e della vedova”. Nel codice deuteronomistico si afferma che
Dio è „il Signore dei signori, il Dio grande, forte e terribile che non usa
parzialità e non accetta regali, rende giustizia all’orfano e alla vedova, ama il
forestiero e gli dà pane e vestiti”. Questo modo di agire di Dio è il paradigma
della giustizia nei confronti dei poveri: „Amate dunque il forestiero, perché
anche voi foste forestieri nel paese d’Egitto” (Dt 10, 17-19).
Nei testi legali, c’è un’ulteriore sottolineatura della condizione dei poveri
e dell’impegno di solidarietà nei loro riguardi, che è espressa attraverso la
preghiera salmica e un ampio insegnamento sapienziale, nel quale si conferma
la motivazione tradizionale dell’aiuto verso i bisognosi e si ammoniscono
i ricchi e coloro che sfruttano la situazione di bisogno e di debolezza dei
poveri15. Protagonisti di diverse composizioni salmiche sono quindi i poveri, le
vedove, gli orfani, i forestieri, i malati e i bisognosi, presentati nel Salterio, in
varie situazioni di sofferenza secondo una prospettiva prevalentemente religiosa, oltre che socio-economica (Sal 9, 14: 25, 16: 69, 30: 70, 6: 74, 19. 20
e Salmi 9, 13. 19: 12, 6: 14, 6: 18, 28: 22, 27: 25, 9: 35, 10: 37, 11: 76, 10: 140,
13)16. Anche in diversi testi sapienziali ritorna il motivo del povero oppresso
a cui Dio fa giustizia (Pr 14, 31: 17, 5) e si ribadisce che colui che „fa la carità
al povero” riceverà la ricompensa da Dio stesso per la sua buona azione (Pr 19,
17: 22, 9: 31, 20). Si afferma inoltre il dovere di „non opprimere il povero e il
misero in tribunale” (Pr 22, 22), ma di rendere loro giustizia (Pr 31, 9; cf.
anche Qo 5, 7: 9, 15; Sir 3, 29-4,4: 4, 5-10: 34, 18-22: 35, 1-2. 14; Sap 2, 10).
15
16

R. Fabris, La scelta dei poveri nella Bibbia, Roma 1989, p. 132137.
I Salmi di supplica in cui il povero innalza la preghiera a Dio o è destinatario dellintervento di
Dio. Dio soccorre il povero che grida a lui.
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Una stretta relazione tra giustizia, solidarietà verso i poveri e culto religioso
è presente nel libro del Siracide (34, 18-22: 35, 1-2).
In questi codici vi sono leggi che tutelano il diritto dei poveri in Israele,
perché Dio si fa garante della loro libertà e dignità nella comunità dell’alleanza.
Questi elementi ideali della rivelazione veterotestamentaria non solo costituiscono il quadro religioso di riferimento della tradizione ebraica, ma sono
alla base di molteplici opere personali e istituzionali di soccorso verso i più
svantaggiati. La motivazione che sta alla base della prassi solidaristica prescritta nei riguardi dei poveri e dei bisognosi è strettamente teologica e abbraccia
due punti principali della fede israelitica: il monoteismo morale (l’unicità e la
santità di Dio) e l’appartenenza reciproca del popolo e di Dio. Poiché alla base
dell’insegnamento sapienziale sono il timore di Dio e la fedeltà alle tradizioni,
la questione della protezione e della solidarietà nei riguardi dei bisognosi è in
linea con le esigenze nella Torah, dove si raccomanda di assistere, come dovere
di giustizia, tutti coloro che si trovano nella necessità.
La legislazione veterotestamentaria e la tradizione religiosa considerano
la pratica del soccorso dei bisognosi un compito ineludibile del pio israelita.
Ciascun ebreo è invitato a concorrere spontaneamente (Gb 22, 6: 29, 12: 31, 16)
all’aiuto solidale, con il suo personale contributo, e a promuovere la corresponsabilità del sostegno verso gli indigenti nel contesto familiare e tribale. Questi
insegnamenti della rivelazione veterotestamentaria costituiscono il terreno fecondo per una cultura della beneficenza e della solidarietà, dove nascono opere
caritative di natura privata e forme istituzionali di soccorso nei riguardi degli
svantaggiati quali: l’istituzione dell’anno sabbatico (Es 23, 10-11), la partecipazione gratuita ai frutti della terra (il diritto di spigolatura riservato ai nullatenenti: Lv 19, 9-10) e la prescrizione delle decime triennali a beneficio dei
leviti, dei forestieri, degli orfani e delle vedove (Dt 14, 28-29).
3. Giustizia accompagnata dalla solidarietà
Nei testi profetici dell’VIII sec. a. C. il fenomeno della giustizia viene
ripreso in modo notevole, sia per ampiezza, che per varietà di materiale evidenziando il contrasto tra un ristretto ceto ricco e la massa costituita da persone
indigenti17. Tale situazione, denunciata dai profeti, crea profonde discriminazioni sociali e contraddice di fatto la fraternità comunitaria18. Così la condizio17 Rispetto alla predicazione profetica, la riflessione sapienziale appare più moralistica e meno
storica. La preoccupazione che emerge dai detti sapienziali circa i poveri mette in guardia contro i rischi
della ricchezza, più che mostrare qual è la volontà di Dio, partendo dall’esodo o dall’alleanza.
18 A. Spreafico, Giustizia e carità: i testi profetici, Euntes Docete 60 (2007) N. 1, p. 70.
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ne subalterna dei ceti meno abbienti, lo stato di sofferenza e ingiustizia creato
dai pochi ricchi che egemonizzano l’ambiente sociale, diventa un tema dominante della predicazione profetica, nella quale si auspica il superamento dello
stato di violenza e di sopraffazione e il ristabilimento della pace sociale, secondo il modello della fraternità e della comune appartenenza al popolo di Dio.
E’ Dio stesso che si prende cura dei deboli e difende i poveri, chiedendo ai
singoli e alla comunità eletta di attivarsi per sollevare la loro condizione. In un
contesto di ingiustizia sociale il povero è dichiarato da Dio giusto, cioè oggetto
della sua giustizia: Dio interverrà per liberarlo, come intervenne per salvare
Israele dalla schiavitù dell’Egitto. La giustizia divina è un puro atto di grazia,
è il suo intervento di amore gratuito e libero. La giustizia di Dio si manifesta
nella liberazione dei figli di Israele dall’Egitto. Egli è „il Dio di Abramo, il Dio
di Isacco e il Dio di Giacobbe” con i quali ha stretto un’alleanza eterna. Sullo
sfondo di questo richiamo, nel rapporto di alleanza con Dio c’è l’esigenza di
giustizia. Nell’alleanza con Israele, si manifesta sempre più chiaramente la
volontà di Dio di un’alleanza universale con l’umanità intera. Con il suo intervento a favore degli oppressi in terra d’Egitto, il Signore è „giusto”, cioè
fedele al suo impegno di alleanza. In altri termini la giustizia di Dio coincide
con la libera scelta di essere solidale con gli oppressi e di liberali. I profeti
denunciano l’ingiustizia come violazione dell’alleanza e dall’altra parte annunciano un futuro di giustizia accompagnata dalla solidarietà basato sulla fedeltà
di Dio. La solidarietà è la dimensione positiva della giustizia nei confronti dei
poveri e degli oppressi, ed è inseparabile dalla legalità intesa come rispetto
e applicazione della legge sul modello dell’agire di Dio che rende giustizia ai
poveri.
I poveri non sono solo considerati destinatari privilegiati della giustizia
divina, ma parte integrante della comunità. Essere della stessa carne è una
terminologia che indica l’appartenenza a una famiglia o a un popolo. Dopo la
creazione della donna l’uomo dice: „Questa è carne della mia carne e osso delle
mie ossa. La si chiamerà donna perché dall’uomo è stata tolta” (Gen 2, 23).
Questa immagine indica appartenenza e uguaglianza.
I profeti si collegano a una tradizione presente anche nei testi legislativi
in cui il Signore si erge a difesa del diritto del povero, ideale condiviso nel
Vicino Oriente Antico e attuato dal re. In Es 22, 20-23 si legge: „Non molesterai lo straniero né l’opprimerai, perché voi foste stranieri nel paese d’Egitto.
Non maltratterai la vedova o l’orfano. Se tu li maltratti, quando invocherà da
me l’aiuto, io ascolterò il suo grido, la mia collera si accenderà e vi farò morire
di spada: le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani”. Il grido è un
atto giuridico, con il quale l’uomo si appella al tribunale divino. Se Dio ascolta
il grido, significa che attua la giustizia. Si tratta di un’azione del tutto gratuita,
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che intende affermare il diritto del povero al di là della codificazione legislativa. Nell’evoluzione culturale e religiosa della comunità ebraica emerge con
chiarezza il dovere dell’aiuto ai deboli e agli indigenti. Tale dovere costituisce
un tratto distintivo della Legge e della tradizione israelitica a tal punto che
l’elemosina è considerata come uno strumento di espiazione dei peccati (Sir 3, 29:
29, 12: 40, 24). La Legge era un parametro etico capace di scavare un fossato
tra il bene ed il male, con la quale l’uomo poteva difendersi dalla morte.
L’aiuto sociale ai soggetti indigenti (le vedove, gli orfani, gli stranieri
e le classi deboli in generale) era garantita da una serie di precetti e di consuetudini che appaiono ben consolidati nella tradizione veterotestamentaria. La
beneficenza pubblica aveva un duplice ruolo: assicurare la continuità della
prassi prescritta in difesa delle classi deboli e intervenire con provvedimenti
a favore dei bisognosi, attraverso forme istituzionali stabili o, in casi di emergenza, con raccolte straordinarie di aiuti.
4. Profezia contemporanea della restaurazione
A partire dalla metà del secolo XX, la storia europea è stata caratterizzata
da un fortissimo movimento di protesta e di sete di liberazione. Esso è legato
a un tipo di profezia singolare: l’anelito alla giustizia e alla libertà, e la protesta
contro l’ingiustizia che impedisce la realizzazione dell’intento profetico. Progetto e protesta sono dunque i due tempi di questo movimento che ha messo in
discussione situazioni consolidate da secoli e ha contestato direttamente anche
la Chiesa e la religione in generale, quando il movimento da europeo è diventato mondiale. Vale a dire, un intervento diretto sugli avvenimenti della storia, in
vista di un loro cambiamento, di una loro messa in discussione, per un futuro
diverso e migliore. La profezia non è una curiosità del passato, ma un evento
che ci riguarda e ci coinvolge.
La profezia è legata alla storia. Ebbene, proprio la rinnovata attenzione
data alla storia ha sviluppato qualcosa di simile anche in ambiente cristiano
e cattolico. Essa spinse gli studiosi cristiani a rivolgere la loro attenzione alla
dimensione storica della fede. Profezia e storia, infatti, si richiamano a vicenda
e costituiscono un binomio che non si può disgiungere19. Questo è dunque il
primo grande apporto da prendere in giusta considerazione. Tutto ciò ha portato, come conseguenza, ad una comprensione diversa e più precisa della rivelazione stessa. Infatti, l’impostazione della teologia preconciliare insisteva molto
sul corpo dottrinale come originalità della fede, intesa appunto come cosa
19 G. Witaszek, Moc s³owa prorockiego (Jak rozumieæ Pismo wiête 7), Lublin 1995, s. 306317;
idem, Myl spo³eczna proroków, Lublin 1998, s. 2124.
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certamente vera, ma la riscoperta della dimensione storica della fede ha messo
in luce il suo dinamismo, che si manifesta appunto come storia da vivere, come
progetto da compiere, come prospettiva da seguire, come missione da portare
a termine. E i vantaggi si sono visti subito. Se prima poteva risultare molto
problematica una interazione tra fede e morale, trattandosi in pratica di corpi
dottrinali che interessavano teoria e prassi, le cose cambiarono con questa
nuova impostazione.
La profezia, così intesa oggi, non è una curiosità o un bene del passato,
ma è realtà viva e vivace del nostro mondo cristiano e laico in genere. Infatti, la
riscoperta della profezia è realtà che riguarda il mondo nella sua complessità.
Intendiamo parlare soprattutto del mondo occidentale, quello influenzato dal
cristianesimo. La dimensione profetica entra sostanzialmente nella visione dinamica di questo mondo, nella sua storia, nella prospettiva di un futuro. Ma
è nella visione del futuro che si differenziano le prospettive. Nelle utopie
secolari, infatti, il futuro è considerato come un domani che noi ci prepariamo
con le nostre forze. Nella prospettiva cristiana invece il futuro è visto come un
avvento, cioè come la venuta del Signore verso di noi, per portare a termine la
storia. Certo, la venuta del Signore non è a senso unico, quasi che prescindesse
da noi, ma è anche il „nostro andargli incontro”.
Tuttavia la qualità profetica della storia cristianamente intesa è data dalla
sua prospettiva che va oltre la cronologia e si apre al mondo di Dio. Da qui il
carattere certamente mistico di questa profezia, che non ha possibilità di esistenza e di sussistenza se non è suscitata dallo Spirito di Dio. Il profetismo
rimane per tutto il corso della storia della Chiesa, il cuore inquieto del cristianesimo. Esso cerca di interpellare la società attraverso le sue intuizioni, le sue
visioni, i suoi atti eccentrici. Esso incarna l’esigenza, l’utopia, il sogno. Un
modo estremo di ricordare che il cristianesimo è perduto se cessa di essere il
sale della terra.
Uno slancio profetico, anche se di senso ambiguo, ci aiuta a riprendere il
grande tema della profezia, collocata nel quadro di una storia mondiale, senza
avere la pretesa di essere l’unica voce né di avere il monopolio della saggezza.
In tal caso, si sostituirebbe a Dio. Ma nessuno potrà negare che la visione
cristiana della storia si inserisce a pieno diritto nelle proposte e nelle categorie
che oggi sono diventate tipiche del nostro tempo. E così di questa nostra storia
attuale fa parte, a pieno titolo, il Concilio Ecumenico Vaticano II. Non ci
fermiamo al solo aspetto di avvenimento che ne ha fatto uno degli eventi più
importanti del secolo XX ma al fatto che questo concilio costituisce una novità
eccezionale, perché ha qualificato non soltanto la storia della Chiesa ma ha
messo in luce e offerto alla comunità dei credenti aspetti della verità evangelica
del tutto nuovi per i tempi moderni, anche se contenuti nell’evento fondante
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della rivelazione biblica. Il Vaticano II ha presentato la Chiesa come realtà
viva, non statica e ripiegata sul passato, anch’esso statico, ma rivolta al futuro,
nel pieno impegno nel presente. Questo modo di vedere e di vivere la Chiesa
ha dato un contributo notevole alla visione originale della fede cristiana e, in
particolare, alla sua rivelazione storica di realtà che appunto si vive nel fluire
del tempo e nello svolgimento di una storia che è anche di salvezza. Questo è il
luogo della profezia e sa di riscoperta. Infatti, non stiamo presentando cose
inedite ma ritessendo una tela che è antica quanto la storia della salvezza.
Se la profezia è storica e sempre usa linguaggi e assume configurazioni
differenti nelle diverse situazioni storiche, culturali e geografiche, penso che
oggi, nei nostri paesi e nelle nostre chiese, essa debba assumere la forma
dell’invenzione del senso, vivendo e trasmettendo la fede come „cammino del
senso”. Ciò che è in gioco è l’essenza stessa del cristianesimo che vive della
promessa di Dio compiuta e rilanciata in Cristo, e dunque anche la ragione
d’essere della chiesa che vive della memoria della passione, morte e risurrezione di Cristo come evento e promessa di salvezza per l’umanità. La profezia
è divenuta ambito di esercizio retorico da parte di molti nella chiesa, ma non
basta denunciare degli illeciti o delle situazioni di disonestà o di corruzione che
appaiono nel sociale per essere costituiti profeti; il profeta media la Parola di
Dio nel presente e oggi, forse, questa operazione pneumatica richiede un lavoro molto oscuro, non gridato, nutrito di silenzio, di ascolto, di attesa, di profondità, di interiorità perché questa Parola possa trovare terreno fecondo in una
umanità accogliente e ben disposta. Se la profezia è anti-idolatrica, oggi noi
vediamo idoli che richiedono lotta, ma che non susciteranno titoli di quotidiani,
né l’attenzione dei mass-media; si tratta infatti di idoli che hanno il nome di
individualismo, di narcisismo, di omologazione, di asservimento al tecnologico, che tra le loro manifestazioni comportano la tecnologizzazione dello spirituale. Il profeta apre il futuro, dà futuro all’oggi, suscita speranza. E chiede
che, nel frattempo, si continui a domandare, a interrogare e a interrogarsi sul
giorno e sulla notte, dunque sul senso del tempo, della storia e della vita,
perché questa attività di riflessione e interrogazione non è estranea al movimento della conversione, del ritorno a Dio.
Ci troviamo agli inizi di un’impresa nuova, perché nuove e inedite sono le
circostanze del vivere attuale. Se c’è un punto da mettere in rilievo, esso è dato
dalla necessità e in qualche caso anche dalla presenza di uno spirito nuovo che
anima i credenti. La missione profetica non è riservata a pochi spiriti eletti, che con
la straordinarietà della loro azione svegliano i loro contemporanei e li richiamano
a seguire la via del Vangelo. Oggi, sempre più, lo spirito profetico anima i credenti
in quanto tali, favorendo soprattutto nei laici la ripresa vigorosa della loro dignità,
del loro statuto cristiano e quindi del loro compito dentro e fuori la Chiesa. Sono
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questi i fatti nuovi che hanno bisogno di ulteriori incentivi, ma che possono diventare i segnali di una ripresa cristiana in vista di un bene generale del mondo20.
Conclusione
Auspichiamo che il presente lavoro, illuminato dalla testimonianza profetica, possa diventare criterio e forza per l’azione profetica. Campo di applicazione sono le molteplici situazioni, la ricchezza e la varietà degli eventi umani,
che costituiscono il tessuto della vita ecclesiale. In questo contesto la profezia
può rendere presente la forza della parola di Dio, che guida e orienta la storia
verso il compimento della pasqua definitiva. Gli avvenimenti del secolo scorso
hanno aperto nuovi orizzonti anche sul fronte della profezia. Essa trova certamente la sua ispirazione nella storia biblica e in particolare nella missione di
Gesù, ma non termina lì. In altre parole, la profezia e chi la esercita non sono
realtà e figure di una storia ormai conclusa e irripetibile perché tutto è stato
detto, ma un punto fondamentale di una storia che ancora oggi continua
a scrivere i suoi capitoli, svolgendoli nel flusso di fatti ed eventi che sono la
sostanza della vita della Chiesa e dei credenti in essa. Il presente saggio si
inserisce nell’esigenza di presentare il compito del profeta oggi, identificandolo con il cristiano che vive la sua appartenenza ecclesiale, avendo acquisito
consapevolezza del suo battesimo nello Spirito. Un saggio, che fa sue le basi
bibliche e cerca di attualizzarne il messaggio in relazione alla vita di oggi.
La difesa della dignità dei poveri e della vita contenuta nei testi profetici,
apre una prospettiva che va oltre l’affermazione di una giustizia strettamente
retributiva. Dio difende il diritto e la vita dei poveri al di là di quanto stabilito
dalla legge positiva ed anche oltre ciò che i poveri stessi potrebbero avere
meritato. In questo continuo richiamo a compiere la giustizia verso i poveri, si
intravede il manifestarsi della grazia e della benevolenza divina, che non può
agire con le stesse limitazioni o regole di quella dell’uomo.
Dall’analisi dell’ambiente anticotestamentario e del contesto del giudaismo palestinese come pure del messaggio profetico, emergono indicazioni utili
circa il modello solidaristico presente nel patrimonio religioso ebraico. Si tratta
di distribuire i beni in elemosina ai poveri per praticare la giustizia davanti
a Dio ed evitare che la ricchezza diventi un bene definitivo21. La solidarietà
non è da confondere con un atteggiamento di volontariato o con la filantropia.
20
21

G. Baum, La dimension politique du culte divin, Revue Lumen Vitae 64 (2009) N. 3, p. 277–279.
G. de Virgilio, La novità della morale cristiana, Parole di vita 6 (2006), p. 41–47; R. Fabris,
La scelta dei poveri nella Bibbia, p. 134; G. Nervo, Giustizia e pace si baceranno. Educare alla
giustizia, Padova 2009, p. 5–99.
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La solidarietà trova la sua origine nell’essere tutti legati dallo stesso legame
che unisce il genere umano. E la riprova è nel fatto che la solidarietà è uno dei
valori sui quali si fondano le costituzioni dei paesi.

KOMPLEMENTARNOÆ SPRAWIEDLIWOCI I SOLIDARNOCI.
MYL PROROCKA VIII WIEKU PRZED CHR.
A PROFETYZM WSPÓ£CZESNY
(STRESZCZENIE)

Opracowanie koncentruje siê na ukazaniu relacji pomiêdzy sprawiedliwoci¹ a solidarnoci¹
widzian¹ przez pryzmat proroków VIII w. przed Chr., tj. Amosa, Ozeasza, Izajasza i Micheasza.
Sprawiedliwoæ by³a najczêstszym motywem, którym zajmowali siê prorocy. Mia³o to miejsce zw³aszcza w chwilach kryzysowych i podczas wielkich zmian historycznych w dziejach narodu wybranego.
S³owo prorockie by³o niejako prowokowane przez okrelone sytuacje historyczne, które z kolei
ukierunkowywa³y treciowo interwencje proroków. To wszystko uczyni³o ich wspó³uczestnikami
historii powszechnej. Prorocy k³adli szczególny nacisk na przywrócenie sprawiedliwoci, wspieranej
przez zasadê solidarnoci, która prowadzi do sprawiedliwego podzia³u tego wszystkiego, co jest
konieczne do prowadzenia godnego ¿ycia. Bycie solidarnym jest podstawowym obowi¹zkiem sprawiedliwoci. Zagadnienie solidarnoci, pocz¹wszy od Soboru Watykañskiego II, przewija siê nieustannie w dokumentach nauczania spo³ecznego Kocio³a. Magisterium podkrela równoæ wszystkich w zakresie godnoci i prawa do budowania wspólnego dobra ludzi i narodów. Da³ temu wyraz
Benedykt XVI w encyklice Caritas in veritate, podkrelaj¹c, ¿e solidarnoæ, pomagaj¹c w rozwoju
ubogich krajów, mo¿e byæ drog¹ do rozwi¹zania globalnego kryzysu, który aktualnie ma miejsce
w wiecie. Solidarnoæ jest wezwaniem do radykalnej zmiany sposobu i kultury stylu ¿ycia. Chodzi
o taki kszta³t struktur, które gwarantowa³yby podmiotowoæ cz³owieka i jego osobowy rozwój.

COMPLEMENTARY NATURE OF JUSTICE AND SOLIDARITY
PROPHETICAL THOUGH IN THE VIII CENTURY BC VERSUS
MODERN PROPHECY
(SUMMARY)
The following essay brings into focus the relationship between justice and solidarity as it was
seen by the prophets in the VIII century BC, that is Amos, Hosea, Isaiah and Micah. Justice belonged to
their favourite themes. They would take it up especially at times of national crisis and great turmoil in
the nation’s history. They were being provoked, so to say, by particular historical situations, which
would then give concrete direction to their intervention. All these made them to be the habitants of our
world and participants of the history. The prophets stressed the importance of restoring justice, complemented by solidarity, in order to ensure just redistribution of basic life necessities. Solidarity is the fruit
of justice. Beginning with the Second Vatican Council, this theme appears constantly in the Catholic
Social Teaching. The Church never ceases to insist on the equal dignity of all people and their right to
strive for the common good. In his encyclic Caritas in veritate, Benedict XVI says that solidarity in
assisting less developed countries can prove to be the way to solve the global crisis besetting modern
world. Solidarity calls for a radical change in the life style. It is about constructing such structures that
would ensure preservation of human dignity and personal development of every man.
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Polityka okrelana jako rozumna troska o dobro wspólne jest szczególnym miejscem wiadczenia o wartociach, które s³u¿¹ dobru cz³owieka1. Tylko
poprzez krzewienie wartoci spo³ecznoæ mo¿e prawdziwe siê rozwijaæ i osi¹gaæ cele, które s¹ w stanie zapewniæ szczêcie cz³owiekowi. W rozwa¿aniu nad
zagadnieniem wiadectwa wartoci w polityce trzeba wskazaæ na podmiot bêd¹cy nonikiem i koryfeuszem tych wartoci oraz na ich zakres znaczeniowy.
W uprawianiu polityki nie wystarcz¹ tylko teoretyczne za³o¿enia i mocne aksjologiczne fundamenty, trzeba te¿ odpowiedniej strategii, która pozwoli skutecznie, bez uciekania siê do nieetycznych kompromisów, pielêgnowaæ i rozwijaæ prawdziwe dobro zgodne z norm¹ moraln¹.
1. Protagonici krzewienia wartoci w polityce
Odpowiedzialnoæ za kszta³t ¿ycia spo³ecznego spoczywa na wszystkich
jego uczestnikach, którzy w miarê swoich mo¿liwoci powinni siê przyczyniaæ
do jego rozwoju. Postawa twórczego uczestnictwa zak³ada g³êbokie rozumienie w³asnej osobowej godnoci i misji, jak¹ cz³owiek, bêd¹cy istot¹ spo³eczn¹,
ma we wspólnocie, któr¹ tworzy wraz z innymi ludmi. Tylko osoba wiadoma
swojej godnoci i zdolna do refleksji nad swoj¹ przesz³oci¹ i przysz³oci¹,
mo¿e odpowiedzialnie uj¹æ kszta³t swojego zaanga¿owania w teraniejszoæ,
1

Por. ChL 42.
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w której przysz³o jej ¿yæ. Cz³owiek, bêd¹cy podstaw¹ i miar¹ wszelkich rozwi¹zañ spo³eczno-gospodarczych, jest te¿ g³ównym sprawc¹ wszelkich procesów, które zachodz¹ w jego rodowisku2. Dlatego te¿ bardzo wa¿ne jest uwiadomienie wszystkim ludziom wagi ich odpowiedzialnoci za formacjê samego
siebie oraz nieustanne podkrelanie koniecznoci uczenia siê wspó³dzia³ania
z innymi.
Ka¿dy obywatel na mocy pos³annictwa powierzonego mu przez Boga,
winien odkrywaæ podstawowe wyznaczniki anga¿owania siê w ¿ycie spo³eczne. Jednym z kryteriów pozwalaj¹cych oceniæ zaanga¿owanie spo³eczne jest
kategoria uczestnictwa. Ks. Janusz Nagórny rozumia³ j¹ w sensie antropologicznym jako okrelony sposób bycia osoby w ¿yciu spo³ecznym, poprzez
który ona nie tylko w nim dzia³a, ale te¿ wiadczy ca³ym swoim ¿yciem. We
w³aciwie pojêtym uczestnictwie mieszcz¹ siê dope³niaj¹ce siê postawy solidarnoci i sprzeciwu, które ujmuj¹ wsobny i zewnêtrzny wymiar ludzkiego
bytowania. £¹cz¹c siê z innymi, osoba nie przestaje byæ indywidualnym podmiotem, maj¹cym swoje w³asne powo³anie do realizacji wezwania Bo¿ego3.
W³¹czenie siê w ¿ycie spo³eczne jest nie tylko prawem, ale te¿ staje siê
obowi¹zkiem wyp³ywaj¹cym z wezwania do publicznego dawania wiadectwa
swej wiary. Wspó³czesne spo³eczeñstwa demokratyczne, w których obowi¹zuje chwalebna zasada, ¿e wszyscy mog¹ uczestniczyæ w zarz¹dzaniu sprawami publicznymi w klimacie prawdziwej wolnoci, potrzebuj¹ nowych form
szerszego udzia³u obywateli, chrzecijan i niechrzecijan, w ¿yciu publicznym.
Wszyscy bowiem poprzez g³osowanie mog¹ mieæ wp³yw na wybór ustawodawców i rz¹dz¹cych, na inne za sposoby mog¹ przyczyniaæ siê do okrelania
kierunków polityki i prawodawstwa, które w ich przekonaniu lepiej s³u¿¹ dobru wspólnemu. ¯ycie w demokratycznym systemie politycznym nie mog³oby
siê pomylnie rozwijaæ bez aktywnego, odpowiedzialnego i ofiarnego uczestnictwa wszystkich, choæ formy tego udzia³u, p³aszczyzny, na jakich on siê
dokonuje, zadania i odpowiedzialnoæ mog¹ byæ bardzo ró¿ne i wzajemnie siê
uzupe³niaæ4.
Szczególn¹ odpowiedzialnoæ za ¿ycie spo³eczne maj¹ ludzie anga¿uj¹cy
siê zawodowo w politykê5. Chodzi zarówno o etatowych dzia³aczy partii
2
3

Por. KDK 63.
Por. J. Nagórny, Solidarnoæ i sprzeciw u podstaw uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym. Refleksje
nad spo³ecznym nauczaniem Jana Paw³a II ze szczególnym uwzglêdnieniem adhortacji Christifideles
laici, Roczniki Teologiczne 3 (19911992), s. 9.
4 Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach dzia³alnoci i postêpowania katolików w ¿yciu politycznym, Watykan 2002, nr 1, w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/
kongregacje/kdwiary/nota_polityka_24112002.html (13 I 2010).
5 Por. A. Go³awski, Elity polityczne, w: S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon obywatela,
Warszawa 2008, s. 56.
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i stowarzyszeñ oraz pracowników organów samorz¹dowych i pañstwowych.
Winni oni rozumieæ swe pos³annictwo jako szczytn¹ s³u¿bê spo³eczn¹, która
prowadzi do osi¹gania dobra wspólnego. Zaufanie, jakiego spo³eczeñstwo
udziela im w postaci mandatu w³adzy staje siê wezwaniem do szczególnej
troskliwoci w strze¿eniu w³asnego serca przed uleganiem prywacie i traktowaniem s³u¿by publicznej jako okazji do wywy¿szania siebie. Korzystanie
z publicznych pieniêdzy zobowi¹zuje osobê anga¿uj¹c¹ siê w dzia³alnoæ na
niwie spo³ecznej do troski o krzewienie wartoci, które le¿¹ u podstaw funkcjonowania danej spo³ecznoci.
Podmiotem oddzia³ywania na ¿ycie spo³eczne jest rodzina jako wspólnota
¿ycia, w której cz³owiek przychodzi na wiat i zyskuje pierwsze zasady postêpowania w wiecie. Rodzina ukszta³towana przez zwi¹zek mê¿czyzny i kobiety, ³¹cz¹cych siê z mi³oci przez sakrament ma³¿eñstwa i otwieraj¹ca siê na
nowe ¿ycie, staje siê podstawowym elementem kszta³towania ¿ycia spo³ecznego. To w niej dziecko uczy siê cnót spo³ecznych i zaczyna kszta³towaæ swój
charakter. Podejmuj¹c pracê nad sob¹, m³ody cz³owiek w rodzinie znajduje
potwierdzenie, ale te¿ weryfikacjê swoich zdolnoci i talentów oraz rozpoznaje swe ograniczenia. Odkrywaj¹c umiejêtnoæ pracy i ucz¹c siê jej, w³anie w rodzinie odkrywa koniecznoæ s³u¿by drugiemu i zachowania szacunku dla odrêbnoci drugiej osoby. Rodzina, dziêki atmosferze mi³oci,
wnosi w ¿ycie poczucie pewnoci, co do dokonywanych wyborów dobra
i wskazuje na wartoci, które s¹ zdolne zapewniæ ³ad i bezpieczeñstwo w zbiorowoci ludzkiej.
Oddzia³ywanie rodziny nie ogranicza siê tylko do wymiaru domu, ale te¿
winno przejawiaæ siê w aktywnym uczestnictwie wspólnoty rodzinnej w ¿yciu
szerszej zbiorowoci, któr¹ jest s¹siedztwo, rodzinna miejscowoæ lub osiedle,
parafia, gmina i inne lokalne spo³ecznoci. Organizowanie siê rodzin w grupy
i stowarzyszenia jest najlepsz¹ form¹ wyra¿ania i skutecznej realizacji swoich
praw, ale te¿ staje siê drog¹ do uczenia dzieci uspo³ecznienia, które potem
przyniesie b³ogos³awione owoce w ich doros³ym ¿yciu. Pasja spo³ecznikowska, zaszczepiana dzieciom w rodzinie, opiera siê na optymistycznym przekonaniu rodziców, ¿e wiat jest stworzony przez Boga i mimo zranienia go przez
grzech pierworodny, mo¿e byæ ulepszany i d¹¿yæ do osi¹gania dobra, które
zamierzy³ dla niego Stwórca6.
Lokalne spo³ecznoci same w sobie s¹ podmiotami ¿ycia politycznego
i winny podejmowaæ odpowiedzialnoæ za sprawy o charakterze lokalnym oraz
reprezentowaæ w³asne interesy na szerszych forach, tam, gdzie s¹ podejmowa6 Por. M. Pokrywka, Rola rodziny w budowaniu cywilizacji mi³oci, Roczniki Teologiczne 3
(2007), s. 9395.
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ne decyzje polityczne o znaczeniu pañstwowym i miêdzynarodowym. Poprzez
anga¿owanie siê w spo³ecznoci mniejszego szczebla tworzy siê szeroki zastêp
liderów spo³ecznych umiej¹cych podnosiæ sprawy, które s¹ dla nich istotne.
Dziêki temu staj¹ siê oni zdolni do podejmowania w swoim czasie zadañ, które
s¹ coraz bardziej odpowiedzialne i maj¹ wiêksze znaczenie w ¿yciu politycznym. Powstaj¹ce stowarzyszenia i organizacje lokalne skupiaj¹ce ludzi wokó³
pewnych idei lub krêgów zainteresowañ, staj¹ siê inkubatorami przedsiêbiorczoci, w których rodzi siê zdolnoæ odkrywania poczucia dobra wspólnego
i ludzie ucz¹ siê osi¹gaæ postawione sobie cele.
Istotnym podmiotem ¿ycia spo³ecznego jest te¿ Koció³, który z punktu
widzenia cywilnoprawnego ma takie samo prawo do udzia³u w ¿yciu politycznym, jak wszystkie inne organizacje spo³eczne. Pañstwo demokratyczne
nie mo¿e w ¿aden sposób ograniczaæ tych praw, ani zg³aszaæ zastrze¿eñ, je¿eli
Koció³ w³¹czy³by siê w ¿ycie polityczne tej spo³ecznoci, z której wyrasta,
przy za³o¿eniu, ¿e sam respektuje zasady demokratycznie okrelonego uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym i niezbywalne prawa innych wspólnot7. Podstawow¹ form¹ zaanga¿owania Kocio³a w ¿ycie spo³eczne jest g³oszenie prawdy
ewangelicznej, która rzuca wiat³o na ca³oæ ludzkiego ¿ycia. Poprzez hierarchiê Koció³ strze¿e nienaruszonego depozytu wiary i moralnoci, które s¹
drogowskazami dla ka¿dego cz³owieka.
Katolicy anga¿uj¹cy siê w politykê dzia³aj¹ jako osoby przynale¿¹ce do
Kocio³a i maj¹ce jego wsparcie w zakresie formacyjnym, lecz nie s¹ upowa¿nieni do reprezentowania Kocio³a w ¿yciu politycznym. Gdy wierni wieccy
wype³niaj¹ wspólne powinnoci obywatelskie, kieruj¹c siê »g³osem sumienia
chrzecijañskiego« oraz zgodnie z wartociami, które ono dyktuje, spe³niaj¹
tak¿e w³aciwe sobie zadanie o¿ywiania duchem chrzecijañskim porz¹dku
doczesnego, respektuj¹c jego naturê i prawowit¹ autonomiê oraz wspó³dzia³aj¹c z innymi obywatelami z w³aciw¹ sobie kompetencj¹ i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ8.
Bior¹c udzia³ w ¿yciu spo³ecznym ka¿dy katolik ma obowi¹zek przyczyniaæ siê do owietlania aktywnoci ziemskiej wiat³em Ewangelii. Chodzi nade
wszystko o przekazywanie wartoci, które od wewn¹trz gwarantuj¹ integralny
rozwój cz³owieka i przyczyniaj¹ siê do pokojowego wspó³istnienia ludzi. W³aciwe rozeznanie w³asnego charyzmatu w ¿yciu spo³ecznym stanowi warunek
owocnego w³¹czenia siê w bieg spraw ziemskich.

7

J. Wróbel, Teologicznomoralne przes³anki uczestnictwa chrzecijan w ¿yciu politycznym, Roczniki Teologiczne 3 (1993), s. 63.
8 Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna, nr 1.
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2. Kanon wartoci o¿ywiaj¹cych ¿ycie spo³eczne
Wspó³czesne pañstwa oparte na paradygmacie wieckoci nie rozumiej¹,
jak wa¿na jest sfera ducha dla obywateli i odczytuj¹ istnienie religii jako zagro¿enie dla wolnoci dzia³ania struktur pañstwa. Opieraj¹c organizacjê ¿ycia
spo³ecznego na wartociach doczesnych, zawê¿aj¹ perspektywê cz³owieka do
zabiegania o pomno¿enie maj¹tku i korzystanie z nadarzaj¹cych siê przyjemnoci. W ten sposób ho³duj¹ sp³aszczonej wizji cz³owieka, która nie uwzglêdnia wszystkich wymiarów ludzkiej egzystencji. Zaniedbuj¹c wymiar duchowy
i wieczny powo³ania cz³owieka, pañstwo neguj¹ce sferê wartoci religijnych
zamyka go w ciasnych ramach doczesnoci i gubi fundament dla podstawowych rozstrzygniêæ moralnych. Brak odniesienia do rzeczywistoci transcedentalnych powoduje niezdolnoæ do ujêcia wszystkich dziedzin ¿ycia i uniemo¿liwia dostrze¿enie wyj¹tkowej godnoci osoby ludzkiej.
Podstawowym zadaniem polityków, kieruj¹cych siê duchem Ewangelii,
jest dawanie wiadectwa swej wiary i przekonywanie innych, ¿e sfera religijna
w ¿yciu cz³owieka jest bardzo istotna, gdy¿ umo¿liwia cz³owiekowi pe³ne
odnalezienie sensu ¿ycia i nadziei na pokonywanie trudnych wyzwañ9. Okazuje siê bowiem, ¿e tam gdzie brakuje religijnej wiary odwo³uj¹cej siê do racjonalnego poszukiwania fundamentu ludzkiej egzystencji, ³atwo pojawiaj¹ siê
ideologie i irracjonalne koncepcje szukaj¹ce t³umaczenia ludzkiego bytowania.
Odrzucanie wiary religijnej opartej na wielowiekowej tradycji nie oznacza
przecie¿ pustki ideowej, ale jest otwarciem siê na inne koncepcje, które
z dogmatycznym uporem próbuj¹ znaleæ integruj¹c¹ teoriê wiata. Wbrew
pozorom postawa katolików jest o wiele bardziej racjonalna i otwarta na nowe
argumenty ni¿ np. ludzi okrelaj¹cych siê jako niewierz¹cych, którzy zas³aniaj¹ siê niewiar¹ lub agnostycyzmem w obronie swej niezdolnoci do zmiany
zdania.
Domaganie siê uznania i szacunku dla ludzi wierz¹cych w Boga nie jest
narzucaniem innym koniecznoci wierzenia w Boga, ale jest wyrazem sprawiedliwego potraktowania wszystkich, którzy maj¹ prawo do wyra¿ania swych
najg³êbszych przekonañ. D¹¿enie do wiecznego zbawienia, zgodne ze wskazaniem Ewangelii, nie jest zagro¿eniem dla niewierz¹cych, ale wolnym wyborem
osób, które maj¹ w swoim ¿yciu argumenty przekonuj¹ce ich do takiego sposobu postêpowania. Katoliccy politycy winni wskazywaæ na niesprawiedliwoæ
sytuacji, w której wieszanie krzy¿a, noszenie oznak religijnych i g³oszenie
Ewangelii staje siê niedopuszczalnym prozelityzmem i nieuprawnion¹ ingerencj¹ w wolnoæ religijn¹, czy wrêcz mia³oby obra¿aæ uczucia niewierz¹cych
9

Por. J. Wróbel, Teologicznomoralne przes³anki uczestnictwa, s. 69.
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i powodowaæ ich szkody moralne. Kuriozalne stanowisko wojuj¹cego sekularyzmu dopuszcza g³oszenie najbardziej niedorzecznych opinii poza t¹ jedn¹,
która mimo jej zwalczania przetrwa³a ponad dwa tysi¹ce lat, ¿e Chrystus jest
prawdziwym Bogiem, który staj¹c siê cz³owiekiem odkupi³ rodzaj ludzki.
W takiej opcji g³oszenie has³a tolerancji dla inaczej myl¹cych, z zasady wyklucza chrzecijan, którym nie przyznaje siê prawa do otwartego g³oszenia
i obrony swoich racji.
Jak napisa³ o tym Benedykt XVI, ludzie niemaj¹cy Boga, nie maj¹ te¿
nadziei, gdy¿ tylko w Chrystusie mroczne wrota czasu, przysz³oci, zosta³y
otwarte na ocie¿10. Ewangelizacja pojêta jako g³oszenie Dobrej Nowiny
o Chrystusie, nios¹ca obok wiary, nadziei i mi³oci misjê cywilizacyjn¹, jest
darem dla spo³ecznoci ludzkiej, gdy¿ wskazuje na integraln¹ koncepcjê osoby.
Papieska analiza rozwoju wydarzeñ politycznych roku 1989 jednoznacznie
wskazuje na upadek systemu realnego komunizmu ze wzglêdu na le¿¹cy u jego
podstaw b³¹d antropologiczny. Parcjalne koncepcje cz³owieka sytuowa³y go
w niebezpiecznej dla niego przestrzeni uniemo¿liwiaj¹cej realizacjê swego powo³ania i neguj¹ce rozwój osobowy11. Jan Pawe³ II wyranie stwierdzi³, ¿e
podstawowy b³¹d socjalizmu ma charakter antropologiczny. Rozpatruje on
bowiem pojedynczego cz³owieka jako zwyk³y element i cz¹stkê organizmu
spo³ecznego, tak ¿e dobro jednostki zostaje ca³kowicie podporz¹dkowane dzia³aniu mechanizmu ekonomiczno-spo³ecznego; z drugiej strony utrzymuje on,
¿e dobro jednostki mo¿na urzeczywistniæ nie uwzglêdniaj¹c jej samodzielnego
wyboru i niezale¿nie od przyjêcia przez ni¹ w sposób indywidualny i wy³¹czny
odpowiedzialnoci za dobro czy z³o. Cz³owiek zostaje w ten sposób uto¿samiony z pewnym zespo³em relacji spo³ecznych, a jednoczenie zanika pojêcie
osoby jako samodzielnego podmiotu decyzji moralnych, który podejmuj¹c je,
tworzy porz¹dek spo³eczny. Skutkiem tej b³êdnej koncepcji osoby jest deformacja prawa, które okrela zakres wolnoci cz³owieka, a tak¿e sprzeciw wobec
w³asnoci prywatnej12.
W przemówieniu do cz³onków zgromadzenia parlamentarnego Organizacji Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie podczas audiencji 10 padziernika
2003 r. Jan Pawe³ II przypomnia³, ¿e spo³eczeñstwo ponosi szkodê, gdy religia zostaje zepchniêta do sfery prywatnej; cierpi¹ na tym równie¿ instytucje
spo³eczne i obywatelskie, gdy ustawodawstwo  wbrew prawu do wolnoci
religijnej  propaguje religijn¹ obojêtnoæ, relatywizm i religijny synkretyzm,
a mo¿e nawet usprawiedliwia takie postawy odwo³uj¹c siê do b³êdnie pojêtej
10
11

SpS 2.
Por. A. Zadroga, Przedsiêbiorczoæ z perspektywy nauki spo³ecznej Kocio³a. Zarys problematyki, Roczniki Teologiczne 3 (2008), s. 153154.
12 CA 13.
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zasady tolerancji. Natomiast poszanowanie tradycji religijnych, w których ka¿dy naród jest zakorzeniony i z którymi spo³eczeñstwa uto¿samiaj¹ siê w pewien okrelony sposób, jest korzystne dla wszystkich obywateli. Promocja
wolnoci religijnej mo¿e siê dokonywaæ równie¿ za pomoc¹ ustaw dotycz¹cych ró¿nych aspektów prawnego statusu poszczególnych religii, pod warunkiem, ¿e to¿samoæ i wolnoæ ka¿dej religii jest w pe³ni respektowana13.
Wolnoæ religijna jest jednym z najbardziej podstawowych praw osoby,
gdy¿ wed³ug niej mo¿e ona uk³adaæ swoje ¿ycie na ziemi i jednoczenie zyskuje
siê nadziejê ¿ycia wiecznego. St¹d te¿ ingerencja pañstwa w kwestie eschatologiczne staje siê naruszeniem osobowej godnoci, gdy¿ usi³uje arbitralnie okreliæ
jego najbardziej osobiste motywacje i sposób podejcia do ¿ycia. W orêdziu
na XXI wiatowy Dzieñ Pokoju 1 stycznia 1988 r. Jan Pawe³ II podkreli³, ¿e
wolnoæ religijna, niezbywalny wymóg godnoci ka¿dego cz³owieka, le¿y
u podstaw wszystkich praw ludzkich, a wiêc jest niezbêdnym czynnikiem dobra osoby i ca³ego spo³eczeñstwa, jak równie¿ osobistej realizacji ka¿dego14.
Soborowa deklaracja o wolnoci religijnej przypomina, ¿e postulat wolnoci
w spo³eczeñstwie ludzkim odnosi siê g³ównie do humanistycznych dóbr duchowych, przede wszystkim za do swobodnego wyznawania religii w spo³eczeñstwie15.
Uszanowanie prawa do wolnoci religijnej wymaga respektowania najbardziej podstawowego prawa osoby, jakim jest prawo do ¿ycia od naturalnego
poczêcia do naturalnej mierci. Polityk przyznaj¹cy siê do swej wiary uwiadamia sobie, ¿e kwestia obrony ¿ycia nienarodzonych nale¿y do istoty Ewangelii
¿ycia i jest zadaniem wszystkich chrzecijan i wszystkich ludzi dobrej woli.
Nie chodzi tu bowiem tylko o jak¹ kwestiê konfesyjn¹, która opiera siê jedynie na twierdzeniach maj¹cych pochodzenie religijne, ale o obiektywn¹ rzeczywistoæ ludzkiego ¿ycia, które, jak wiadcz¹ o tym wspó³czesne odkrycia
z zakresu genetyki, rozpoczyna siê w momencie zap³odnienia i trwa a¿ do
ca³kowitego ustania pracy mózgu. Obrona ¿ycia jest warunkiem zachowania demokracji, gdy¿ broni¹c najs³abszych spe³nia siê zasada, ¿e sprawiedliwoæ jest
oddaniem ka¿demu co siê s³usznie nale¿y. Demokracja powo³ana do obrony wartoci ¿ycia ka¿dego cz³owieka nie mo¿e staæ siê dyktatem aktywnej wiêkszoci
wobec mniejszoci pozbawionej prawa g³osu i niemaj¹cej szans na obronê16.
13

Jan Pawe³ II, Wolnoæ religijna warunkiem bezpieczeñstwa. Audiencja Jana Paw³a II dla
cz³onków zgromadzenia parlamentarnego OBWE (10 X 2003), w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/
W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/obwe_10102003.html (13 I 2010).
14 Jan Pawe³ II, Orêdzie na XXI wiatowy Dzieñ Pokoju 1 stycznia 1988, w: http://brewiarz.pl/
download/oredzia_sdp.pdf (13 I 2010).
15 DWR 1.
16 Por. A. Derdziuk, Przes³anie papie¿a Jana Paw³a II skierowane do rodaków w obronie ¿ycia
poczêtego, w: A.A. Napiórkowski (red.), Pamiêæ i to¿samoæ kap³ana w nauczaniu Jana Paw³a II,
Kraków 2006, s. 7881.

42

O. ANDRZEJ DERDZIUK OFMCAP

Jan Pawe³ II, mówi¹c o koniecznoci w³¹czania siê katolików w g³oszenie
Ewangelii ¿ycia, przypomina, ¿e ludzie powo³ani do s³u¿by cz³owiekowi
i dobru wspólnemu, maj¹ obowi¹zek opowiadaæ siê odwa¿nie po stronie ¿ycia,
zw³aszcza w sferze rozporz¹dzeñ prawnych. W systemie demokratycznym,
gdzie podstaw¹ praw i decyzji jest zgodna wola wielu obywateli, w wiadomoci osób sprawuj¹cych w³adzê mo¿e os³abn¹æ poczucie osobistej odpowiedzialnoci. Nikt jednak nie mo¿e siê od niej uchyliæ, zw³aszcza jeli sprawuje
funkcje ustawodawcze lub decyzyjne, które ka¿¹ mu odpowiedzieæ przed Bogiem, przed w³asnym sumieniem i przed ca³ym spo³eczeñstwem za ewentualne
decyzje sprzeczne z prawdziwym dobrem wspólnym17.
Konkretna troska o zapewnienie szansy przyjêcia i rozwoju ¿ycia ka¿dego
cz³owieka wyra¿a siê w podejmowaniu dzia³añ, które uczyni¹ ¿ycie spo³eczne
bardziej przyjazne dla dziecka poczêtego. Nale¿y zatem dbaæ o zapewnienie
nale¿ytej pomocy rodzinie i macierzyñstwu: polityka rodzinna musi byæ filarem
i motorem wszelkiej polityki spo³ecznej. Trzeba te¿ podejmowaæ dzia³ania spo³eczne i prawodawcze zdolne zapewniæ warunki autentycznej wolnoci w podejmowaniu decyzji dotycz¹cych ojcostwa i macierzyñstwa; konieczne jest te¿ oparcie na nowych zasadach polityki w sferze pracy, rozwoju miast, budownictwa
mieszkaniowego i us³ug tak, aby mo¿na by³o pogodziæ rytmy pracy z rytmem
¿ycia rodzinnego oraz zapewniæ rzeczywist¹ opiekê dzieciom i starcom18.
Czyni¹c rodzinê jednym z g³ównych przedmiotów duszpasterskiej troski,
Koció³ poleca wszystkim wierz¹cym podejmowanie dzia³añ na rzecz autentycznej promocji wartoci rodzinnych i ochronê rodziny przed atakami ze strony cywilizacji mierci19. Dotyczy to obrony sakramentalnoci ma³¿eñstwa, które odsy³a wspólnotê mê¿a i ¿ony do zawierzenia Bogu opartego na powo³aniu
przez Niego instytucji ma³¿eñstwa. Odwo³ywanie siê do Bo¿ego zamys³u dotycz¹cego osobowej wiêzi mi³oci w ma³¿eñstwie prowadzi do liczenia siê z Jego
prawami i niepodejmowania zmian niszcz¹cych naturalny przebieg rozwoju tej
mi³oci. Jeszcze innym wymiarem promocji wartoci rodzinnych jest strze¿enie nierozerwalnoci ma³¿eñstwa przez ukazywanie rozwodów jako nieszczêcia, które nie tylko bezpowrotnie usuwa szansê odbudowania mi³oci, ale te¿
objawia siê w niewymiernych nieszczêciach dzieci, które maj¹ zaburzony
proces dojrzewania i doznaj¹ zagubienia w ¿yciu.
Poszanowanie godnoci cz³owieka nie mo¿e koñczyæ siê jedynie na zapewnieniu prawa do przyjcia na wiat, ale winno te¿ anga¿owaæ pañstwo do
17
18
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EV 90.
Ibidem.
Por. J. Kowalski, Wêz³owe problemy ¿ycia spo³ecznego w nauczaniu Jana Paw³a II podczas IV
wizyty w kraju, w: K. Gryz (red.), Cz³owiek drog¹ Kocio³a. Moralne aspekty nauczania Jana Paw³a II,
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aktywnej polityki rodzinnej wspieraj¹cej rodzinê w zapewnieniu nale¿ytego
utrzymania i zagwarantowania zdolnoci do pe³nienia funkcji wychowawczej.
W systemie rynkowym pañstwo winno wspieraæ rodzinê przez odpowiednie
ustawodawstwo, które zapewni równe szanse rodzinom m³odym i da odpowiednie wsparcie rodzinom wielodzietnym. Ekonomiczna samowystarczalnoæ
rodziny jest najlepsz¹ drog¹ nie tylko do zapewnienia stabilnoci tej najmniejszej wspólnocie spo³ecznej, ale te¿ przyczynia siê do rozwoju gospodarczego
pañstwa, gdy¿ unika siê nak³adów na pokrywanie niewydolnoci rodzin, która
kosztuje o wiele wiêcej ni¿ wspieranie gospodarstw rodzinnych.
Ludzie ukszta³towani w duchu Ewangelii uwiadamiaj¹ sobie znaczenie
prawdy w ¿yciu spo³ecznym. Wzajemne zaufanie oparte na prawdomównoci
ma swój g³êbszy fundament w przekonaniu, ¿e istnieje mo¿noæ dojcia do
prawdy i wartoæ ta ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania osoby.
Wspó³czesna negacja mo¿noci dotarcia do prawdy uniemo¿liwia wzajemne
porozumienie ludzi i sprawia, ¿e powstaj¹ u³omne koncepcje cz³owieka i ¿ycia
spo³ecznego. Owocuje to zgubnymi skutkami dla cz³owieka, który nie mo¿e
siê rozwijaæ w rodowiskach opartych na k³amstwie i prowadz¹cych do zafa³szowania celu ludzkich d¹¿eñ. Wyzwalaj¹cy charakter prawdy ujawnia siê bowiem w jej ods³anianiu wspólnych fundamentów bytu, które wskazuj¹ drogi
uk³adania praktyki ¿ycia spo³ecznego.
Papie¿ Benedykt XVI przypomnia³ o roli prawdy w ekonomii, która musi
opieraæ siê na jasnych zasadach i rzeczywicie korelowaæ ze stanem faktycznym. W klimacie postmodernizmu, ten postulat jest jeszcze bardziej nagl¹cy.
Prawdy trzeba szukaæ, znajdowaæ j¹ i wyra¿aæ w »ekonomii« mi³oci, ale
z kolei mi³oæ trzeba pojmowaæ, ceniæ i ¿yæ ni¹ w wietle prawdy. W ten
sposób nie tylko przys³u¿ymy siê mi³oci owieconej prawd¹, ale przyczynimy
siê do uwiarygodnienia prawdy, ukazuj¹c jej si³ê uwierzytelniania i przekonywania w konkretnym ¿yciu spo³ecznym. Nie jest to bez znaczenia dzisiaj,
w kontekcie spo³ecznym i kulturowym relatywizuj¹cym prawdê, czêsto niezwracaj¹cym na ni¹ uwagi i jej niechêtnym20. Wspó³czesne odrzucanie prawdy prowadzi do relatywizowania odpowiedzialnoci i pozostawia ludzkoæ bez
mo¿liwoci wskazania winnych za zaniedbania.
Kongregacja Nauki Wiary w nocie doktrynalnej o niektórych aspektach
dzia³alnoci i postêpowania katolików w ¿yciu politycznym wzywa polityków
do troski o rozwój gospodarczy, s³u¿¹cy cz³owiekowi i dobru wspólnemu,
respektuj¹cy nakazy sprawiedliwoci spo³ecznej i ludzkiej solidarnoci oraz
zasadê pomocniczoci, wedle której »prawa wszystkich osób, rodzin i grup
spo³ecznych oraz ich realizacja powinny byæ uznawane«21. Pañstwo winno
20
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strzec sprawiedliwoci, która gwarantuje równe dla wszystkich prawo. Zasada
sprawiedliwoci okrela obowi¹zki pañstwa wed³ug sprawiedliwoci rozdzielczej, za sprawiedliwoæ legalna reguluje obowi¹zki obywateli wzglêdem pañstwa. Domaganie siê sprawiedliwoci wyp³ywa z poszanowania praw ka¿dej
osoby, która cieszy siê niezbywaln¹ godnoci¹ oraz ma prawo do bycia reprezentowan¹ w ¿yciu spo³ecznym22.
Zgodnie z tzw. czwórmianem Janowym istotnymi wartociami w ¿yciu
spo³ecznym, na które winien zwracaæ katolik zaanga¿owany w politykê, jest
mi³oæ, która przybiera kszta³t solidarnoci23. Jan Pawe³ II zdefiniowa³ j¹ jako
mocn¹ i trwa³¹ wolê anga¿owania siê na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra
wszystkich i ka¿dego, wszyscy bowiem jestemy naprawdê odpowiedzialni za
wszystkich24. Oparcie ¿ycia spo³ecznego na mi³oci nie oznacza sentymentalnego wspó³czucia ani powierzchownego rozrzewnienia wobec z³a, ale jest
czynn¹ postaw¹ cz³owieka rozumnego, który dziêki sile mi³oci odkrywa swoj¹ twórcz¹ pomys³owoæ w zakresie konkretnego zaradzania potrzebom braci.
Mi³oæ bowiem le¿y u podstaw wszystkich odniesieñ cz³owieka i jest najg³êbszym powo³aniem osoby, która nie inaczej osi¹ga sw¹ pe³niê, jak tylko na
drodze uczynienia z siebie bezinteresownego daru25. Poprzez mi³oæ ujawnia
siê w³aciwa miara cz³owieka, do którego nie mo¿na odnosiæ siê inaczej ni¿
w perspektywie normy personalistycznej, oznaczaj¹cej w istocie, ¿e w³aciwym stosunkiem do bliniego jest mi³oæ.
Kanon wartoci, o które winien zabiegaæ polityk kieruj¹cy siê Ewangeli¹
opiera siê na wskazaniach Jezusa nauczaj¹cego swoim s³owem i przyk³adem
¿ycia. Odnoszenie siê do Osoby Zbawiciela wskazuje na koniecznoæ personalistycznego potraktowania swego powo³ania do wdra¿ania wartoci, które nie
tylko stanowi¹ najg³êbsze bogactwo wewnêtrzne osoby, ale te¿ s¹ osobotwórcze w odniesieniu do innych. Oznacza to, ¿e cz³owiek w autentycznym zaanga¿owaniu na rzecz dobra wspólnego winien szczerze szukaæ prawdy o dobru
osoby i mieæ g³êbok¹ wiadomoæ swej odpowiedzialnoci za stwarzanie odpowiednich warunków dla rozwoju innych ludzi. Chrystonomizm chrzecijañskiej moralnoci pozwala na pe³ne zrozumienie cz³owieka, który nie inaczej
dochodzi do prawdy o sobie, jak tylko w wietle prawdy przyniesionej przez
Zbawiciela.
Jednym z zagro¿eñ wspó³czesnego wiata jest autonomiczne i arbitralne
tworzenie wartoci bêd¹cych w istocie antywartociami, którym nadaje siê
22 Por. J. Sellin, Pojednanie w polityce, w: J. Nagórny, K. Je¿yna (red.), Wezwanie do pojednania
w perspektywie Jubileuszu Roku 2000, Lublin 2000, s. 140141.
23 Por. PT 45.
24 SRS 38.
25 Por. KDK 24.
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rangê niepodwa¿alnych za³o¿eñ przyjêtych na drodze plebiscytu. Dlatego Jan
Pawe³ II przestrzega³, ¿e w trosce o przysz³oæ spo³eczeñstwa i rozwój zdrowej demokracji trzeba pilnie odkryæ na nowo istnienie wartoci ludzkich
i moralnych, nale¿¹cych do samej istoty i natury cz³owieka, które wynikaj¹
z prawdy o cz³owieku oraz wyra¿aj¹ i chroni¹ godnoæ osoby: wartoci zatem,
których ¿adna jednostka, ¿adna wiêkszoæ ani ¿adne pañstwo nie mog¹ tworzyæ, zmieniaæ ani niszczyæ, ale które winny uznaæ, szanowaæ i umacniaæ26.
Tylko jednoznaczne oparcie ¿ycia spo³ecznego na prawdzie czynionej w mi³oci daje szansê osi¹gniêcia szczêcia przez cz³owieka.
3. Strategie wdra¿ania wartoci w polityce
W³¹czanie siê w dzia³alnoæ polityczn¹ wi¹¿e siê ze szczególn¹ odpowiedzialnoci¹ za wartoci, które nie tylko powinny byæ wyznawane, ale te¿ stosowane w codziennym ¿yciu i dzia³aniu oraz wprowadzane w miarê mo¿liwoci
w ¿ycie spo³eczne. Zak³ada to zatem podejmowanie odpowiednich strategii,
które bêd¹ skuteczne w nasycaniu ¿ycia spo³ecznego pozytywnymi wartociami odpowiadaj¹cymi godnoci osoby ludzkiej. Mentalizowanie oraz promocja
wartoci przez propagowanie wzorców osobowych godnych naladowania jest
tylko jednym z elementów pos³ugi osób zaanga¿owanych w kszta³towanie oblicza spo³ecznoci, w której ¿yj¹. Istotne jest nade wszystko g³êbokie zrozumienie miejsca wartoci w ¿yciu spo³ecznym, które nie s¹ kagañcem narzucanym z konfesyjnych racji przez w¹sk¹ grupê z ca³ej spo³ecznoci. Chodzi tu
raczej o dog³êbne zrozumienie procesów spo³ecznych, które zasadzaj¹ siê na
moralnym rozwoju cz³owieka. O ile cz³owiek, bêd¹c podstawow¹ drog¹ rozwoju spo³ecznego, sam bêdzie wewnêtrznie zintegrowany i zdolny do wiadczenia innym ¿yczliwoci i mi³oci, o tyle spo³ecznoæ bêdzie w stanie pokonywaæ napotykane trudnoci i pod¹¿aæ w przysz³oæ w nadziei osi¹gniêcia
pokoju i zadowalaj¹cego poziomu ¿ycia.
Cz³owiek jako istota rozumna ma prawo wybieraæ wartoci, którymi
w ¿yciu siê kieruje i nawet najszczytniejsze cele w postaci wdra¿ania go w styl
¿ycia ewangelicznego, nie usprawiedliwiaj¹ podejmowania dzia³añ, które
w sposób nieuprawniony bêd¹ ingerowa³y w ¿ycie poszczególnych jednostek
i narusza³y ich wolnoæ. Wysi³ki w celu promowania wartoci winny zatem
uwzglêdniaæ naturê cz³owieka, który ma prawo byæ przekonywany i przekonany, ale nie mo¿e byæ zmuszany do wyznawania wznios³ych zasad. Podejmowanie trudu wychowania do wartoci i ich publicznego wiadczenia znajduje
26
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niekiedy pomoc w instytucjach ¿ycia spo³ecznego i pos³uguje siê odpowiednimi ustaleniami o charakterze prawnym. Dla dobra obecnych i przysz³ych pokoleñ konieczne jest bowiem zachowanie pewnych postaw spo³ecznych, które
umo¿liwiaj¹ wzajemne wspó³¿ycie.
Trzeba wyranie podkreliæ, ¿e poszanowanie wolnoci osobowej nie
oznacza tolerancji dla wszystkich zachowañ jednostki, która nie chce respektowaæ ³adu spo³ecznego i niszczy dobro wspólne o charakterze duchowym b¹d
materialnym. Obrona wartoci poprzez ustanawianie prawa jest podstawowym
obowi¹zkiem pañstwa, które winno zabezpieczaæ to, co stanowi duchowe dziedzictwo narodu. Wartoci, a szczególnie te najcenniejsze, których respektowanie przyczynia siê do najwzniolejszego rozwoju osoby ludzkiej, s¹ tak delikatn¹ materi¹, ¿e w ¿yciu publicznym ³atwo ustêpuj¹ pseudowartociom, które
sw¹ brutalnoci¹ oraz ³atwizn¹, potrafi¹ odwieæ wielu ludzi, zw³aszcza m³odych, od starania siê o wy¿szy poziom ducha i intelektu27. Wra¿liwoæ serca
i umys³u stêpiona przez uleganie negatywnym wzorcom, mo¿e prowadziæ do
lekcewa¿enia tego, co piêkne i wznios³e. Dlatego potrzebna jest ustawowa
ochrona szczytnych wartoci, które nie powinny byæ deptane i publicznie wymiewane.
Jednym z najistotniejszych elementów wp³ywania na kszta³t ¿ycia spo³ecznego, jest osobiste wiadectwo wiernoci Ewangelii. Spo³ecznoæ ludzka
pojêta jako wspólnota duchowa jest zwi¹zana niewidzialnymi wiêzami, które
sprawiaj¹, ¿e sposób podejcia do ¿ycia jednych wp³ywa w tajemniczy sposób
na innych. Tajemnica Kocio³a Chrystusowego, dowiadczaj¹ca misterium obcowania wiêtych, naznaczona jest te¿ niewidzialnym zwi¹zkiem grzeszników,
którzy w swoim ¿yciu daj¹ miejsce z³u. Dlatego osobista wiêtoæ i przylgniêcie do Chrystusa przez wiarê i sakramenty jest wa¿ne dla chrzecijañskiego
polityka, aby nie bieg³ na pró¿no. Modlitwa i codzienna wiernoæ swemu powo³aniu w zakresie ¿ycia rodzinnego i uczciwego spe³niania swych obowi¹zków maj¹ niezast¹piony walor oddzia³ywania na innych.
Skutecznoæ dzia³añ na niwie spo³ecznej wymaga ³¹czenia siê w grupy,
które, maj¹c narzêdzia i taktyki dzia³ania, s¹ w stanie zapewniæ funkcjonowanie odpowiednich struktur gwarantuj¹cych krzewienie i strze¿enie wartoci. Na
wspó³czesnym etapie ludzkoci takimi strukturami s¹ partie polityczne, które
s¹ tworzone przez ludzi kieruj¹cych siê okrelon¹ wizj¹ ¿ycia spo³ecznego
i przyjmuj¹cych w³aciwe dla nich strategie dzia³ania. Partia ma byæ najpierw
grup¹ ludzi nastawionych ideowo, którzy w spo³eczeñstwie chc¹ siê przyczyniæ do realizowania dobra wspólnego. Cel ten mo¿e byæ osi¹gniêty przez zdo27

Por. J. Mazur, Zdrowie i choroba w kontekcie poprawnoci politycznej, w: S. Janeczek,
W. Bajor, M.M. Macio³ek (red.), Gaudium in litteris. Ksiêga jubileuszowa ku czci ksiêdza arcybiskupa
Stanis³awa Wielgusa, Lublin 2009, s. 940941.
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bycie i utrzymanie w³adzy umo¿liwiaj¹cej wprowadzanie w ¿ycie postulatów
zawartych w manifecie ideowym partii. Jednak program dzia³añ partii nie
mo¿e siê ograniczaæ do samego zdobycia w³adzy, ale winien okrelaæ zasady
s³u¿by spo³eczeñstwu, którego jest reprezentantem we w³adzach kraju. Zagro¿eniem dla partii jest skoncentrowanie siê na poszukiwaniu apana¿y p³yn¹cych
z w³adzy, co ³atwo prowadzi do korupcji i zaw³aszczenia pañstwa.
W programie ideowym partii skupiaj¹cych polityków chrzecijañskich
winno znaleæ siê miejsce dla ochrony wartoci ewangelicznych. Drog¹ do ich
realizacji jest promowanie i krzewienie zasad moralnych oraz denuncjowanie
patologii i fa³szu28. Temu celowi s³u¿y ustanawianie prawa, które wskazuje
priorytety dzia³ania i normy ¿ycia spo³ecznego. Choæ prawo nie mo¿e zast¹piæ
moralnoci, to jednak mo¿e kszta³towaæ opiniê spo³eczn¹ i dlatego ma istotny
walor wychowawczy. St¹d te¿ prawo stanowione w pañstwie nie mo¿e sprzeciwiaæ siê prawu moralnemu, gdy¿ ze swej natury staje siê wówczas deprawowaniem sumieñ i nie mo¿e byæ obowi¹zuj¹ce dla ludzi kieruj¹cych siê prawd¹
Bo¿¹ janiej¹c¹ w sercu otwartym na prawdziwe dobro osoby.
Chrzecijañski polityk, uczestnicz¹c w stanowieniu prawa, musi mieæ
wiadomoæ u³omnoci ludzkich rozwi¹zañ, które nie bêd¹ w stanie w sposób
doskona³y chroniæ wszystkich wartoci. Niekiedy powstaj¹ sytuacje, w których
trudno jest znaleæ rozwi¹zanie zadowalaj¹ce wszystkich. Szczególny problem sumienia móg³by powstaæ w przypadku, w którym g³osowanie w parlamencie mia³oby zdecydowaæ o wprowadzeniu prawa bardziej restryktywnego,
to znaczy zmierzaj¹cego do ograniczenia liczby legalnych aborcji, a stanowi¹cego alternatywê dla prawa bardziej permisywnego, ju¿ obowi¹zuj¹cego lub
poddanego g³osowaniu. Takie przypadki nie s¹ rzadkie. Mo¿na bowiem zauwa¿yæ, ¿e podczas gdy w niektórych czêciach wiata nadal prowadzi siê
kampanie na rzecz wprowadzenia ustaw dopuszczaj¹cych przerywanie ci¹¿y,
popierane nieraz przez potê¿ne organizacje miêdzynarodowe, w innych natomiast krajach  zw³aszcza tych, które dowiadczy³y ju¿ gorzkich konsekwencji
takiego permisywnego ustawodawstwa  pojawia siê coraz wiêcej oznak ponownego przemylenia sprawy. W omawianej tu sytuacji, jeli nie by³oby mo¿liwe odrzucenie lub ca³kowite zniesienie ustawy o przerywaniu ci¹¿y, parlamentarzysta, którego osobisty absolutny sprzeciw wobec przerywania ci¹¿y
by³by jasny i znany wszystkim, post¹pi³by s³usznie, udzielaj¹c swego poparcia
propozycjom, których celem jest ograniczenie szkodliwoci takiej ustawy
i zmierzaj¹cych w ten sposób do zmniejszenia jej negatywnych skutków na
p³aszczynie kultury i moralnoci publicznej. Tak postêpuj¹c bowiem, nie
28 Por. J. Nagórny, Nowy cz³owiek w polityce, w: A.J. Nowak, T. Paszkowska (red.), Homo
novus, Lublin 2002, s. 309310.
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wspó³dzia³a siê w sposób niedozwolony w uchwalaniu niesprawiedliwego prawa, ale raczej podejmuje siê s³uszn¹ i godziw¹ próbê ograniczenia jego szkodliwych aspektów29.
Nawet oskar¿enia katolików o karierowiczostwo lub chêæ zdominowania
innych obywateli, które s¹ najczêciej podnoszone przez ludzi domagaj¹cych
siê cis³ego ograniczenia praw ludzi wierz¹cych, nie powinny uczniów Chrystusa powstrzymywaæ przed d¹¿eniem do podjêcia udzia³u we w³adzy. W tym
zakresie jasno wypowiedzia³ siê Jan Pawe³ II w posynodalnej adhortacji Christifideles laici. Aby o¿ywiaæ duchem chrzecijañskim doczesn¹ rzeczywistoæ
s³u¿¹c osobie i spo³eczeñstwu, wieccy nie mog¹ rezygnowaæ z udzia³u
w »polityce«, czyli w ró¿nego rodzaju dzia³alnoci gospodarczej, spo³ecznej
i prawodawczej, która w sposób organiczny s³u¿y wzrastaniu wspólnego dobra; Ojcowie synodalni stwierdzali wielokrotnie, ¿e prawo i obowi¹zek uczestniczenia w polityce dotyczy wszystkich i ka¿dego; formy tego udzia³u, p³aszczyzny, na jakich on siê dokonuje, zadania i odpowiedzialnoæ mog¹ byæ bardzo ró¿ne i wzajemnie siê uzupe³niaæ30. Ludzie wierz¹cy maj¹ s³uszne prawo
do bycia reprezentowanymi we wszelkich rodzajach w³adz i zapewnienia sobie
mo¿liwoci zgodnego z Ewangeli¹ wp³ywania na bieg spraw. Niekiedy unikanie
podjêcia odpowiedzialnoci wyra¿onej w formie przyjêcia funkcji spo³ecznych
i przejêcia w³adzy, mo¿e byæ powa¿nym zaniedbaniem, które jest traktowane
jako ucieczka od realizacji wezwania Bo¿ego. Pocz¹wszy od podstawowego
obowi¹zku brania udzia³u w g³osowaniach i wyborach, a¿ do pe³nienia odpowiedzialnych funkcji samorz¹dowych i pañstwowych, chrzecijanin winien
okazaæ pos³uszeñstwo g³osowi sumienia do wype³nienia swych powinnoci
wobec blinich.
Katolicy winni wspó³pracowaæ z innymi w dziele skutecznego wprowadzania sprawiedliwoci spo³ecznej i odwa¿nego krzewienia innych wartoci.
Jednak¿e fakt, ¿e tak¿e inni maj¹ podobne d¹¿enia, zmusza do poszukiwania
jakiej formy kompromisu, je¿eli spo³eczeñstwo ma zagwarantowaæ ka¿demu
mo¿liwie jak najwiêcej wolnoci31. W okrelaniu zakresu mo¿liwego kompromisu pozostaj¹ aktualne wskazania b³. Jana XXIII zawarte w encyklice Pacem
in terris  Gdy to siê zdarza, ci, którzy chlubi¹ siê mianem katolików, musz¹ jak
najbardziej dbaæ o to, aby postêpowaæ zawsze zgodnie z w³asnym sumieniem
i nie uciekaæ siê do takich kompromisów, z powodu których b¹d religia, b¹d
te¿ nieskazitelnoæ obyczajów mog³yby ponieæ szkodê. Równoczenie jednak
winni przyj¹æ postawê pe³n¹ obiektywnej ¿yczliwoci dla pogl¹dów innych,
nie staraæ siê obracaæ wszystkiego na w³asn¹ korzyæ i okazywaæ gotowoæ do
29
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lojalnej wspó³pracy w d¹¿eniu do osi¹gniêcia wspólnymi si³ami tego, co albo
jest dobre z samej swej natury, albo te¿ do dobrego prowadzi32.
Podjêcie odpowiedzialnoci za ¿ycie spo³eczne jest znamieniem dojrza³oci osoby, która uwiadamia sobie swoje powo³anie do troski o innych. Przekraczanie horyzontu w³asnych spraw pozwala na lepszy rozwój w³asnej osobowoci i zapewnia wiêksz¹ realizacjê dobra wspólnego. Ró¿ni uczestnicy ¿ycia
spo³ecznego maj¹ w³aciwe sobie zadania, które winny mieæ charakter komplementarny i wzajemnie siê uzupe³niaæ. Zasady ¿ycia spo³ecznego w postaci
solidarnoci, pomocniczoci i preferencyjnej troski o ubogich zakorzenione s¹
w prawdzie o wyj¹tkowej godnoci osoby, która le¿y u podstaw wszelkich
instytucji spo³ecznych. Promowanie wartoci zachowuj¹cych szczególne miejsce osoby jest drog¹ do w³aciwego rozwoju spo³ecznoci. Do podstawowego
kanonu tych wartoci nale¿¹ ponadto poszanowanie wolnoci i sprawiedliwoci
oraz zagwarantowanie swobody otwarcia na dzia³anie ³aski Bo¿ej. Wród strategii zapewniaj¹cych wdro¿enie wartoci w ¿ycie spo³eczne trzeba uwzglêdniæ
osobiste wiadectwo uczciwoci i wiêtoci, a tak¿e ³¹czenie siê w partie, które
maj¹ na celu przejêcie w³adzy i doprowadzenie do uchwalenia w³aciwego
prawa egzekwowanego przez sprawny aparat instytucji w³adzy samorz¹dowej
i pañstwowej.

DAS ZEUGNIS FÜR DIE WERTE IN DER POLITIK
(ZUSAMMENFASSUNG)

Politik, verstanden als rationale Sorge um das Gemeinwohl, ist ein besonderer Ort, wo
Zeugnis über die Werte, die dem menschlichen Wohl dienen, abgelegt wird. Nur über die Propagierung der Werte kann sich die Gemeinschaft wirklich entfalten und die Ziele erreichen, dank deren
der Mensch sein Wohl erreichen kann. Subjekte und privilegierte Träger der Werte in der Politik
sind ein jeder Christ, wie auch die Familie und die Lokalgemeinschaften. Eine große Verantwortung in diesem Bereich obliegt den Politikern. Besondere Aufgabe eines Politikers, der sich nach
dem Geist des Evangeliums richtet, ist das Zeugnis seines Glaubens. Er soll auch andere zu
überzeugen versuchen, dass für das Leben des Menschen die religiöse Dimension wesentlich ist.
Sie hilft, den tiefen Lebenssinn zu finden und die Hoffnung zu schöpfen, welche beim meistern der
großen Herausforderungen entscheidend wichtig ist. Es zeigt sich, dass dort, wo der religiöse
Glaube fehlt, der auf die rationale Suche nach dem Fundament menschlicher Existenz verweist,
verbreiten sich Ideologien und irrationale Konzepte des Wesens des Menschen. Unter den Werten,
die im gesellschaftlichen Leben gepflegt werden sollen, sind vor allem: Religionsfreiheit, Achtung
des Lebens der menschlichen Person, Sorge um die Wahrheit und Gerechtigkeit und um die
Grundvoraussetzungen für die Entfaltung der Person in der Liebe. In der Politik reicht es heute
nicht aus, richtige theoretische Grundkenntnisse und feste axiologische Fundamente zu haben.
Man braucht auch eine entsprechende Strategie, die es erlabt  ohne auf die unethische Kompro32
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misse zurückgreifen zu müssen  das wahre, mit der moralischen Norm konforme Wohl des
Menschen zu pflegen und zu entfalten. Diese Strategie wird in den Lokalgemeinschaften und im
Engagement der Parteien herausgearbeitet.

VALUES IN POLITICS
(SUMMARY)

Human society can develop and reach happiness only if it promotes the values that serve the
ultimate well-being of the men. When the art of politics is being understood as the quest to achieve
the common good, then there is a place within it for those values. Every Christian, family and local
society are the transmitters, as it were, of the values in politics. Those politicians who let themselves to be guided by the Gospel, bear exceptional responsibility in that their primary task is giving
testimony to their faith, and convincing others about the importance of the whole religious sphere
in human life as the only force capable to give sense to human existence and to sustain hope in
overcoming various difficult challenges in life. Where there is lack of a religious faith engaged in
a quest for rational foundations of human existence, than there flourish various ideologies and
irrational concepts of the human existence. Among the values that should be cherished and developed in social life are religious freedom and respect for human life, as well as ensuring that truth,
justice and proper conditions help everyone to lead ones life in the atmosphere of love. In politics,
it is not enough to profess good theoretical assumptions and sound axiological foundations. One
needs to add a proper and efficient strategy to it, both to avoid compromising the ethical norms,
and to cherish and improve the real common good in accordance with the moral norms. This
strategy is implemented by local communities and political parties.
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Nauczanie spo³eczne Kocio³a od czasów papie¿a Leona XIII opowiada
siê za ograniczon¹ interwencj¹ pañstwa w sferze gospodarczej. Interwencja
taka musi mieæ zawsze na wzglêdzie dwie granice: godnoæ ludzkiej osoby
i dobro wspólne ca³ego spo³eczeñstwa1. Wielu komentatorów katolickiej nauki
spo³ecznej widzi w tym narzêdzie przeciwstawienia siê nadmiernemu indywidualizmowi spo³ecznemu i liberalizmowi gospodarczemu. Ludwik von Mises2,
austriacki ekonomista i filozof, najwiêkszy obroñca kapitalizmu i krytyk socjalizmu w XX w., twierdzi, ¿e w gospodarce wolnorynkowej posiadanie prywatnych rodków produkcji zawsze wi¹¿e siê z obowi¹zkiem spo³ecznym i interwencja pañstwa w ¿adnym wypadku nie jest tu konieczna. Celem naszej analizy bêdzie wykazanie, ¿e zasadê powszechnego u¿ywania i uniwersalne przeznaczenie dóbr mo¿na osi¹gn¹æ w granicach wyznaczonych przez w³asnoæ
prywatn¹, a zadanie pañstwa powinno ograniczaæ siê jedynie do jej ochrony
jako niezbêdnego rodka do osi¹gniêcia tego celu.
1 W. Piwowarski, Interwencjonizm, w: idem (red.), S³ownik katolickiej nauki spo³ecznej, Warszawa 1993, s. 71n.
2 Ludwik von Mises (18811973) urodzi³ siê we Lwowie. Studiowa³ prawo i ekonomiê na
Uniwersytecie Wiedeñskim, gdzie póniej przez 25 lat wyk³ada³ ekonomiê jako privatdozent. W latach
19341940 wyk³ada³ w Genewie. Zmuszony do emigracji podczas wojny z powodu swojego ¿ydowskiego pochodzenia wyjecha³ w 1940 r. do Stanów Zjednoczonych i zamieszka³ w Nowym Jorku. Mises jest
uwa¿any za najwa¿niejszego przedstawiciela austriackiej szko³y ekonomii. Szko³a ta nie jest dzisiaj
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Natura w³asnoci prywatnej
Wed³ug austriackiego ekonomisty prywatna w³asnoæ produkcji jest podstawow¹ instytucj¹ gospodarki rynkowej. Jest ona wynalazkiem cz³owieka
i pojawi³a siê w pocz¹tkowym okresie historii, kiedy ludzie w³asnymi si³ami
i z w³asnego nadania przyw³aszczyli sobie to, co wczeniej by³o niczyj¹ w³asnoci¹. Taki sposób rozumowania jest bliski koncepcji w. Tomasza z Akwinu,
który uwa¿a³, ¿e w³asnoæ prywatna pochodzi z ustalenia ludzkiego prawa pozytywnego3. Sobór Watykañski II dodaje, ¿e w³asnoæ daje osobie sposobnoæ do
wykonywania ró¿nych zadañ w spo³eczeñstwie i w ¿yciu spo³ecznym4.
Z ekonomicznego punktu widzenia w³acicielem jest tylko ten, kto
w sposób fizyczny dysponuje jakim ekonomicznym dobrem5 . Ten sposób
mylenia Misesa wpisuje siê w katolick¹ tradycjê, dla której prawo do posiadania jakiej w³asnoci jako prywatnego dobytku nale¿¹cego do jednej osoby
by³o ju¿ w takim rozumieniu podkrelone przez Leona XIII w encyklice Rerum
novarum. Papie¿ przypomina, ¿e fundamentalnym prawem cz³owieka jest prawo do u¿ywania rzeczy materialnych, by zaspokoiæ jego realne potrzeby6.
Koció³ naucza, ¿e w³asnoæ indywidualna ma swój pocz¹tek w ludzkiej
pracy. Dziêki inteligencji i wolnoci cz³owiek przyw³aszcza sobie czêæ ziemi
i czyni z niej swoje mieszkanie7. W ten sam sposób pocz¹tek w³asnoci widzi
równie¿ Mises, dla którego wszelka w³asnoæ pochodzi w pierwszej kolejnoci
z przyw³aszczenia i trwa tak d³ugo, a¿ w³aciciel zrezygnuje z niego dobrowolnie lub straci go wbrew swojej woli8.
Taki sposób rozumowania wpisuje siê w chrzecijañsk¹ tradycjê zakazu
kradzie¿y. Przykazanie siódme Nie kradnij ma formê negatywn¹, ale zakaz ten
nale¿y rozumieæ jako normê wynikaj¹c¹ z nakazu pozytywnego (Wj 20,15).
Stanowi ono bardzo mocny dowód, ¿e wol¹ Bo¿¹ wyra¿on¹ w natchnionym
s³owie biblijnym jest posiadanie przez ludzi dóbr ziemskich na w³asnoæ9.
zaliczana do ekonomii g³ównego nurtu ze wzglêdu na odmiennoæ metody badawczej oraz na przedmiot
analizy. Powsta³a w latach siedemdziesi¹tych XIX w. i jej twórc¹ by³ C. Menger. Jej pocz¹tki siêgaj¹
XV w., gdy naladowcy w. Tomasza z Akwinu na Uniwersytecie w Salamance w Hiszpanii, przez
wiele generacji odkrywali i wyjaniali prawa poda¿y i popytu, przyczynê inflacji, dzia³anie kursów
dewizowych oraz subiektywn¹ naturê wartoci ekonomicznej (³¹czy wartoæ towaru z jego u¿ytecznoci¹), która póniej zosta³a rozwiniêta przez Mengera i nale¿y do g³ównych osi¹gniêæ szko³y.
3 T.E. Woods, Koció³ a wolny rynek. Katolicka obrona wolnej gospodarki, Warszawa 2007,
s. 341; STh II-II, q. 66, art. 7.
4 KDK 71.
5 L. von Mises, Socialism, An Economic and Sociological Analysis, Indianapolis 1981, s. 27.
6 RN 7.
7 CA 31.
8 L. von Mises, Socialism, s. 36.
9 M. Wojciechowski, W³asnoæ prywatna w Biblii, w: Kradzie¿ a rozwój gospodarczy, Warszawa
2006, s. 109.
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Kwestionowanie prywatnej w³asnoci i wszelkie próby jej ograniczenia s¹
wiêc sprzeczne z przykazaniami Bo¿ymi. Opieraj¹c siê na Misesa definicji
w³asnoci prywatnej, mo¿emy powiedzieæ, ¿e siódme przykazanie broni naturalnej wiêzi miêdzy cz³owiekiem a potrzebnymi mu rzeczami materialnymi
i wytworami jego pracy, gdy¿ ¿aden cz³owiek nie mo¿e obejæ siê bez dóbr
doczesnych10.
Granica ludzkich wyborów
Austriacki ekonomista twierdzi, ¿e cz³owiek w ramach wolnego rynku ma
swobodê dzia³ania w sferze prywatnej w³asnoci i jego wybory s¹ ostateczne11.
Tradycja chrzecijañska nigdy nie podtrzymywa³a prawa w³asnoci jako absolutnej i nienaruszalnej zasady12. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e prawo powszechnego u¿ywania i uniwersalne przeznaczenie dóbr nie os³abia, nie niweczy prawa prywatnej w³asnoci, które ³¹czy siê nierozdzielnie z wolnoci¹
cz³owieka13.
Mises wykaza³, ¿e socjalistyczne centralne planowanie i obalenie w³asnoci prywatnej prowadzi do wyeliminowania ekonomicznej kalkulacji, a to
oznacza koniec wszelkiej ekonomicznej racjonalnoci. Pieniê¿na kalkulacja
jest niezbêdn¹ busol¹, która umo¿liwia poruszanie siê ludziom w spo³ecznym
systemie podzia³u pracy14. Pozbawienie cz³owieka mo¿liwoci prywatnego posiadania jest wiêc powa¿n¹ przeszkod¹ w swobodnym podejmowaniu decyzji.
Jan Pawe³ II naucza, ¿e cz³owiek pozbawiony w³asnoci prywatnej oraz mo¿liwoci zarabiania na ¿ycie dziêki w³asnej przedsiêbiorczoci nie jest w stanie
zrozumieæ swojej godnoci jako osoby i nie potrafi tworzyæ autentycznej ludzkiej wspólnoty15.
Nieprawne przyw³aszczenie cudzej w³asnoci nie wystêpuje tylko w systemach totalitarnych. Mises trafnie zauwa¿a, ¿e wszyscy sprawuj¹cy w³adzê
polityczn¹ maj¹ wrodzon¹ tendencjê do rozci¹gania sfery swojej dominacji, by
kontrolowaæ ¿ycie swoich obywateli. Jedyn¹ przeszkod¹, która stoi na ich
drodze, jest instytucja w³asnoci prywatnej. Stawia ona granice autorytarnym
dzia³aniom rz¹dów, stwarzaj¹c jednostce niezbêdn¹ przestrzeñ dla jej autonomicznego rozwoju intelektualnego i materialnego16 . Poza sfer¹ prywatnej w³a10
11
12
13
14
15
16

A. Chafuan, Religijne korzenie w³asnoci prywatnej, w: Kradzie¿ a rozwój gospodarczy, s. 34.
L. von Mises, Ludzkie dzia³anie, Warszawa 2007, s. 612.
LE 14.
M.A. Kr¹piec, Ludzka wolnoæ i jej granice, Lublin 2000, s. 188.
L. von Mises, Economic Calculation in the Socialist Commonwealth, Auburn 1990, s. 17.
CA 13.
L. von Mises, Liberalizm w tradycji klasycznej, Kraków 2004, s. 97.
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snoci i rynku rozci¹ga siê  wed³ug austriackiego filozofa  sfera przymusu
i przemocy. Taki sam sposób postrzegania roli w³asnoci prywatnej jest obecny
w nauczaniu Soboru Watykañskiego II. Wed³ug ojców Soboru indywidualne
formy posiadania dóbr pozostawiaj¹ ka¿demu cz³owiekowi niezbêdn¹ przestrzeñ koniecznie potrzebn¹ dla autonomii osobistej i rodzinnej i nale¿y je
uwa¿aæ za poszerzenie niejako wolnoci ludzkiej17. Z tego powodu Koció³
domaga siê, by w³asnoæ dóbr by³a sprawiedliwie dostêpna dla wszystkich18
i odrzuca uciekanie siê do form wspólnego posiadania19.
Suwerennoæ konsumenta
Mises trafnie zauwa¿a, ¿e w przedkapitalistycznych systemach spo³ecznych, gdzie przewa¿a³a ekonomiczna samowystarczalnoæ poszczególnych gospodarstw rodzinnych, posiadanie dóbr produkcyjnych lub konsumpcyjnych
oznacza³o posiadanie ich tylko dla siebie. W systemie wolnorynkowym w³aciciel dóbr produkcyjnych jest zmuszony do ich u¿ywania w celu lepszego zaspokojenia potrzeb konsumentów. Sam fakt posiadania rodków produkcji
zmusza go ju¿ do podporz¹dkowania siê ¿yczeniom klientów20, gdy¿ ostatecznym celem ka¿dej produkcji jest konsumpcja. Dla precyzyjnego okrelenia,
jakie rodzaje dóbr maj¹ byæ produkowane z wykorzystaniem rzadkich zasobów znajduj¹cych siê w posiadaniu spo³eczeñstwa, nale¿y w³aciwie odczytaæ
preferencje konsumenta. W celu opisania tego stanu austriacki ekonomista przyjmuje pojêcie suwerennoci konsumenta21. Mises twierdzi, ¿e wbrew utartemu
pogl¹dowi, wed³ug którego klasa bur¿uazyjna sprawuje nad wszystkimi rz¹dy,
jest dok³adanie odwrotnie. Przedsiêbiorca nie mo¿e prowadziæ swojej firmy
w dowolny sposób, je¿eli nie chce zbankrutowaæ. Jest on w³acicielem rodków produkcji, ale w istocie jest tylko tymczasowym ich szafarzem, gdy¿ musi
produkowaæ zgodnie z popytem i ¿yczeniami konsumentów22.
17
18
19
20
21

KDK 71.
CA 6.
RN 12.
L. von Mises, Ludzkie dzia³anie, s. 57980.
Termin suwerennoæ konsumenta zosta³ spopularyzowany przez W.H. Hutta. Poprzez wywieranie si³y swoich wyborów konsumenci w systemie wolnorynkowym dostarczaj¹ producentom zarówno motywacji, jak równie¿ rodków, by u¿ywaæ surowców w sposób, jaki jest preferowany przez
konsumentów. W.H. Egger, The Contributions of W. H. Hutt, The Review of Austrian Economics 1
(1994), s. 113. Doktrynê suwerennoci konsumenta krytykowa³ M.N. Rothbard, który twierdzi³, ¿e
w ca³kowicie wolnym spo³eczeñstwie ka¿da jednostka jest suwerenem wobec swojej w³asnej osoby
i mienia. Konsumenci nie maj¹ w³adzy, która mog³aby zmusiæ producentów do wykonywania konkretnych prac i zawodów. R.P. Murphy, Mises i Rothbard o suwerennoci konsumenta, w: http://www.mises.pl/128 (5 I 2010).
22 L. von Mises, Biurokracja, Lublin 1998, s. 37. Równie¿ w: idem, Ludzkie, s. 234235.
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Ka¿de odchylenia od linii wyznaczonej przez popyt konsumentów dokonane w wyniku b³êdu, z³ej oceny sytuacji, nieudolnoci lub wiadomej decyzji,
ogranicza dochód, a w najgorszym wypadku przyczynia siê do ich znikniêcia
z rynku. Konsumenci okrelaj¹ nie tylko ceny dóbr konsumpcyjnych, ale równie¿ ceny wszystkich rodków produkcji. Ka¿dy grosz wydany przez konsumenta wyznacza kierunek wszystkich procesów produkcyjnych i ma istotny
wp³yw na organizacjê wszystkich dzia³añ biznesowych. W kapitalistycznym
systemie bycie bogatym jest wynikiem sukcesu odniesionego w zaspokajaniu
potrzeb konsumentów, a uzyskane bogactwo mo¿na utrzymaæ tylko przez ci¹g³¹ obs³ugê klientów w najbardziej skuteczny sposób23.
Kupuj¹c lub wstrzymuj¹c siê od dokonywania zakupów na wolnym rynku, konsument okazuje swoje natychmiastowe preferencje i ¿yczenia. Upodobania konsumenta mog¹ byæ otwarte na krytykê z filozoficznego punktu widzenia, ale ocena wartoci jest zawsze osobist¹ i subiektywn¹ spraw¹. Konsument wybiera to, co uwa¿a, ¿e s³u¿y mu lepiej do osi¹gniêcia jego celów. Nikt
nie jest powo³any do tego, aby okrelaæ, co mog³oby cz³owieka uczyniæ szczêliwszym lub mniej szczêliwym24. W gospodarce wolnorynkowej wybór celu
dzia³ania jest dla cz³owieka osobist¹, subiektywn¹ i indywidualn¹ spraw¹. Nikt
i nic w gospodarce wolnorynkowej nie zmusza cz³owieka do mylenia i zachowywania siê w kategoriach homo oeconomicus. Ka¿de ludzkie dzia³anie ma
swój koszt i zysk, ale alokacja rodków do celów zale¿y w pe³ni od cz³owieka
podejmuj¹cego dzia³ania.
Dla szko³y austriackiej samopoczucie i dobrobyt s¹ pojêciami subiektywnymi. Wartoæ dóbr rynkowych jest relacj¹, która jest g³êboko zakorzeniona
w osobistych, subiektywnych aktach wartociowania i zale¿y od indywidualnej
oceny i konkretnego wyboru. Subiektywnoæ u Misesa oznacza osobê, która jest
wiadomym podmiotem w dzia³aniu. Nale¿y odró¿niæ j¹ od subiektywizmu
etycznego, który twierdzi, ¿e prawda moralna jest subiektywna i jest tworem
osobowej wiadomoci25. Dynamiczna relacja pomiêdzy osob¹ i czynem oraz
podmiotowa postaæ cz³owieka realizuje siê na p³aszczynie jego subiektywnoci.
Prze¿ycie sprawczego stosunku osoby do czynu pozwala na prze¿ycie wartoci
moralnej, która kszta³tuje siê i dojrzewa w tym dynamicznym uk³adzie26. W³asnoæ prywatna stwarza wiêc jednostce przestrzeñ, w której powinna posiadaæ
autonomiê wyborów i dzia³ania oraz byæ niezale¿na od pañstwowego przymusu.
Po³¹czenie wolnoci z subiektywnoci¹ u Misesa daje gwarancjê, ¿e dzia³anie cz³owieka odpowiada jego godnoci, która przynale¿y tylko cz³owiekowi
23
24
25
26

Idem, Ludzkie dzia³anie, s. 234235.
Idem, Profit and Loss, w: idem (red.), Planning for Freedom, South Holland 1952, s. 118119.
G. Gronbacher, Personalizm ekonomiczny, Lublin 1999, s. 23.
K. Wojty³a, Osoba i czyn, w: W. Chudy (red.), Karol Wojty³a. Osoba i czyn oraz inne studia
antropologiczne, Lublin 2000, s. 105107.
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jako osobie. Austriacki filozof rozpoznaje zasadniczy element wolnego rynku,
który bardzo czêsto nie jest zauwa¿any. Wolnorynkowa ekonomia charakteryzuje siê tym, ¿e ka¿dy dzia³aj¹cy cz³owiek jest rodkiem i zarazem celem dla
samego siebie oraz rodkiem dla innych ludzi w ich próbach osi¹gniêcia w³asnych celów i korzyci27. Pojêcie suwerennoci konsumenta nie oznacza wiêc
z jego strony tyranii i ucisku. Cz³owiek jest w pe³ni wolny, aby przeciwstawiæ
siê upodobaniom konsumentów. Mo¿e nie sprzedawaæ dóbr lub us³ug tym, wobec których ma zastrze¿enia natury molarnej, ale musi byæ wtedy gotowy na to,
aby zrezygnowaæ z zysku, jaki móg³by uzyskaæ z takiego przedsiêwziêcia.
Czêciowa konfiskata w³asnoci prywatnej
Mises podkrela, ¿e instytucja prywatnej w³asnoci rodków produkcji
istnieje tylko w wolnym spo³eczeñstwie opartym na podziale pracy. Porz¹dek
spo³eczny, który znosi w³asnoæ prywatn¹, pozbawia konsumentów ich autonomii i niezale¿noci, a tym samym stoi równie¿ na przeszkodzie upowszechniania zasady powszechnego przeznaczenia dóbr28. Ca³kowita konfiskata w³asnoci prywatnej, która jest równoznaczna z wprowadzeniem socjalizmu, zosta³a
jednoznacznie odrzucona przez Leona XIII29. Jan Pawe³ II uzupe³nia argumenty swoich poprzedników i dodaje, ¿e podstawowy b³¹d socjalizmu ma charakter antropologiczny, gdy¿ zniesienie w³asnoci prywatnej pozbawia cz³owieka
przestrzeni, w której ma mo¿liwoæ zarabiania na ¿ycie w³asn¹ przedsiêbiorczoci¹ i zamyka mu drogê do tworzenia autentycznej ludzkiej wspólnoty30.
Mises stawia przed nami ca³kiem inny problem moralny dotycz¹cy czêciowej konfiskaty w³asnoci prywatnej, która dotyczy sfery podatków. Porednim rodzajem ³amania prawa w³asnoci jest pañstwowy interwencjonizm,
który obci¹¿a swoich obywateli nadmiernymi podatkami. Katolicka nauka spo³eczna nie sprzeciwia siê p³aceniu podatków, ale w oparciu o Bibliê naucza, ¿e
chodzi tu o wolne i odpowiedzialne pos³uszeñstwo wobec w³adzy, która szanuje sprawiedliwoæ i zapewnia realizacjê dobra wspólnego31 . Jan XXIII w encyklice Mater et magistra porusza zagadnienie polityki podatkowej i stwierdza,
¿e obci¹¿enia podatkowe powinny byæ dostosowane do mo¿liwoci p³atniczych obywateli, ale równoczenie dodaje, ¿e w³adza powinna kierowaæ siê
27
28
29
30
31
32

L. von Mises, Ludzkie dzia³anie, s. 223.
Idem, Liberty and Property, w: http://mises.org/libprop.asp (5 I 2010).
RN 12.
CA 13.
KNSK 379380.
MM 132.
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m¹droci¹ i sprawiedliwoci¹ w ustalaniu op³at podatkowych32. W dalszej czêci encykliki papie¿ wskazuje, ¿e za pomoc¹ wielkoci podatków powinno siê
odbudowywaæ równowagê gospodarcz¹ kraju. Dla Misesa takie stanowisko
jest ju¿ nie do przyjêcia, gdy¿ celem podatków nie jest próba sprawiedliwego
kszta³towania stosunków spo³ecznych33.
Austriacki ekonomista odrzuca ideê podatku sprawiedliwego, gdy¿ podatki powinny byæ przeznaczone tylko na utrzymanie skromnego rz¹du, poch³aniaæ niewielk¹ cz¹stkê ogólnej sumy dochodów ka¿dego obywatela i nie powinny przekroczyæ pewnego umiarkowanego poziomu, gdy¿ mog¹ zamieniæ
siê w narzêdzie destrukcji gospodarki rynkowej34. Mises podkrela, ¿e cech¹
gospodarki wolnorynkowej jest to, ¿e rz¹d nie ingeruje w zjawiska ekonomiczne. Wysokie podatki s¹ nie tylko zagro¿eniem dla wolnego rynku, ale równie¿
nie spe³niaj¹ celu, dla którego zosta³y ustanowione. Podatek progresywny, którego celem jest doprowadzenie do doskona³ej równoci finansowej wszystkich
obywateli, uderza paradoksalnie w mniej zamo¿nych i jest autodestrukcyjny,
gdy¿ hamuje proces tworzenia siê kapita³u35. Dzieje siê tak dlatego, gdy¿ tylko
nieskonsumowana czêæ dochodów mo¿e byæ gromadzona jako kapita³, a ludzie o wy¿szych dochodach, w przeciwieñstwie do ludzi biedniejszych,
oszczêdzaj¹ i konsumuj¹ tylko niewielk¹ czêæ dochodu, przeznaczaj¹c resztê
na inwestycje. Pobieranie wysokich podatków od osób lepiej zarabiaj¹cych
i wykorzystywanie ich w celu finansowania wydatków publicznych jest bezporednim konsumowaniem kapita³u, który poci¹ga za sob¹ zmniejszanie krañcowej wydajnoci pracy i co za tym idzie, zmniejszenie zarobków.
Takie stanowisko Misesa nie odbiega od póniejszego nauczania Jana
Paw³a II, który uwa¿a³, ¿e czuwanie nad realizowaniem praw ludzkich
w dziedzinie gospodarczej i kierowanie nimi nie nale¿y do pañstwa, a do
poszczególnych ludzi oraz ró¿nych grup i zrzeszeñ, z których sk³ada siê spo³eczeñstwo36.
Prawo w³asnoci nie jest prawem absolutnym
Ekonomia wolnorynkowa zmierza do stworzenia obszaru, w którym jednostka ma wolnoæ mylenia, wyboru i dzia³ania. Mises nie przeczy temu, ¿e
ludzie mog¹ u¿ywaæ swojej wolnoci w sposób egoistyczny, ale dyskusji
33
34
35
36

L. von Mises, Ludzkie dzia³anie, s. 623.
Ibidem, s. 625.
L. von Mises, Interwencjonizm, Kraków 2005, s. 86.
CA 48.
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o polityce podatkowej nie mo¿na sprowadzaæ tylko do moralnej intuicji odwo³uj¹cej siê do sprawiedliwoci spo³ecznej37.
Jednym z argumentów austriackiego ekonomisty na rzecz kapitalizmu
i w³asnoci prywatnej jest nieporównywalna skutecznoæ wysi³ku produkcyjnego. Ta wydajnoæ sprawi³a, ¿e mo¿liwy sta³ siê jednoczenie gwa³towny
wzrost liczby ludnoci i podniesienie ich standardu ¿ycia. w. Tomasz z Akwinu twierdzi³, ¿e posiadanie na w³asnoæ rzeczy jest dla cz³owieka konieczne
z trzech powodów: cz³owiek bardziej troszczy siê o rzeczy prywatne ni¿
wspólnotowe, sprawy materialne traktuje w sposób bardziej uporz¹dkowany
i wp³ywa na zachowanie pokojowych stosunków miêdzyludzkich38.
Warto podkreliæ, ¿e posiadanie dóbr zewnêtrznych umo¿liwia cz³owiekowi wype³nienie przykazania przyodziania nagich, nakarmienia g³odnych czy
udzielenia schronienia (por. Mt 25, 35-26). Rozdawanie cudzej w³asnoci nie
jest dobroczynnoci¹. Benedykt XVI w encyklice Deus caritas est przypomina, ¿e sprawiedliwy porz¹dek spo³eczeñstwa i pañstwa jest centralnym zadaniem polityki, ale opinia, wed³ug której sprawiedliwe struktury czyni¹ dzie³a
charytatywne zbytecznymi, zawiera w sobie materialistyczn¹, upokarzaj¹c¹
koncepcjê cz³owieka39.
Mises twierdzi stanowczo, ¿e koordynacja niezale¿nych dzia³añ wszystkich jednostek w gospodarce wolnorynkowej dokonuje siê dziêki funkcjonowaniu rynku i nie ma absolutnie ¿adnej potrzeby wymuszania wspó³pracy za
pomoc¹ specjalnych nakazów i zakazów40. Wyeliminowanie w³asnoci prywatnej lub na³o¿enie na ni¹ pewnych ograniczeñ przez prospo³eczn¹ politykê gospodarcz¹ rz¹du jest wed³ug Misesa niedozwolone, gdy¿ takie dzia³anie nada³oby gospodarce rynkowej inny kierunek rozwoju ni¿ ten, który rynek obra³by
pod wp³ywem motywu zysku.
Wed³ug nauczania spo³ecznego Kocio³a nadu¿ywanie lub nieu¿ywanie
w³asnoci prywatnej nie mo¿e byæ podstaw¹ do jej utraty41. Jest to potwierdzenie poszanowania dóbr drugiego cz³owieka, która zabrania kradzie¿y, ale
wspó³czesne nauczanie nak³ada pewne ograniczenia na w³asnoæ prywatn¹,
odwo³uj¹c siê do zasady solidarnoci.
37 F.A. von Hayek trafnie zauwa¿a, ze pos³ugiwanie siê tym terminem staje siê rzeczywistym
odpowiednikiem zadania wprowadzenia sprawiedliwoci dystrybutywnej. Rzekomy cel sprawiedliwoci
spo³ecznej, którym jest wyeliminowanie ekonomicznych nierównoci, bez wziêcia pod uwagê prostego
faktu, ¿e dysproporcje s¹ w g³ównej mierze wynikiem w³asnych wyborów jednostek, mo¿e byæ osi¹gniêty jedynie przez kontrolowanie ludzkich wyborów. F.A. von Hayek, Zgubna pycha rozumu.
O b³êdach socjalizmu, Warszawa 2004, s. 178181.
38 STh, I-II q. 66 a. 2.
39 DCE 28.
40 L. von Mises, Ludzkie dzia³anie, s. 212213.
41 QA 47.
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Sobór Watykañski II naucza, ¿e nie mamy do czynienia z kradzie¿¹, gdy
w skrajnej potrzebie bierze siê z cudzego maj¹tku rzeczy konieczne do prze¿ycia w danej chwili42. Ojcowie Soboru odwo³uj¹ siê tutaj do nauczania w.
Tomasza z Akwinu, ale podkrelaj¹, ¿e musz¹ byæ spe³nione wszystkie wymagane warunki moralne. Martin de Azpilcueta, który by³ podobnie jak wszyscy
scholastycy pod wp³ywem Akwinaty, dodaje, ¿e ten, kto bierze rzecz, gdy
znajduje siê w nadzwyczajnej potrzebie, jest zobowi¹zany do zadoæuczynienia, gdy bêdzie mia³ w przysz³oci tak¹ mo¿liwoæ43.
Tradycyjne nauczanie Kocio³a mówi, ¿e prawo w³asnoci nie jest prawem absolutnym, ale sprawiedliwoæ, która nak³ada na u¿ywanie w³asnoci
pewne normy, nie mo¿e podwa¿aæ przykazania Nie kradnij. Micha³ Wojciechowski trafnie zauwa¿a, ¿e ¿ycie w Biblii ma wiêksz¹ wartoæ ni¿ w³asnoæ
i dlatego g³oduj¹cy nie grzeszy, gdy jest zmuszony do kradzie¿y (por. Prz
6,30)44. W³asnoæ ma tylko charakter rzeczowy i dlatego nie mo¿e byæ wysuwana ponad inne wartoci.
Biblia przestrzega nas przed kultem w³asnoci prywatnej, który stanowi
form¹ ba³wochwalstwa. To niebezpieczeñstwo nie dotyczy tylko ludzi bardzo
bogatych, gdy¿ zbytnia troska o rzeczy materialne zagra¿a te¿ ludziom o maj¹tku umiarkowanym (Mt 6,19-21). Wystêpuj¹ca w Biblii krytyka bogactwa
skierowana jest przeciwko nieprawym zyskom i przeciwko tym, którzy wzbogacili siê ponad przeciêtn¹ i odwrócili siê od Boga i blinich. W przypowieci
o bogaczu i £azarzu potêpiony zostaje bogacz za swoj¹ obojêtnoæ na los
ubogich, a nie za sam fakt posiadania maj¹tku. w. Pawe³ mówi, ¿e cz³owiek
skupiony na Bogu wznosi siê ponad kwestie materialne, umie byæ biednym
i umie korzystaæ z maj¹tku (Flp 4,12). W wietle nauczania biblijnego w³asnoæ prywatna jest rozumiana w kategoriach s³usznoci i normalnoci, choæ
relacja do Boga oraz mi³oæ bliniego stoj¹ wy¿ej. Korzystanie z w³asnoci
mo¿e prowadziæ do jej nadu¿ywania, przed którym przestrzega Biblia, ale nie
ma tutaj mowy o wprowadzaniu ¿adnych ograniczeñ na rzecz tych, którzy nie
przyczyniaj¹ siê do produkcji dóbr materialnych.

42

Siódme przykazanie zabrania kradzie¿y, która polega na przyw³aszczeniu dobra drugiego
cz³owieka wbrew racjonalnej woli w³aciciela. Nie mamy do czynienia z kradzie¿¹, jeli przyzwolenie
mo¿e byæ domniemane lub jeli jego odmowa by³aby sprzeczna z rozumem i z powszechnym przeznaczeniem dóbr. Ma to miejsce w przypadku nag³ej i oczywistej koniecznoci, gdy jedynym rodkiem
zapobiegaj¹cym pilnym i podstawowym potrzebom (po¿ywienie, mieszkanie, odzie¿...) jest przejêcie
dóbr drugiego cz³owieka i skorzystanie z nich. Zob. KKK 2408.
43 M. de Azpilcueta, Manula de confesores y penitents, Salamanka 1556, s. 206. Przytaczam za
A. Chafuen, Religijne korzenie w³asnoci prywatnej, s. 32.
44 M. Wojciechowski, W³asnoæ prywatna w Biblii, s. 114.
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Ograniczenia w³asnoci prywatnej
Problemem, o którym mówi Mises, nie jest nadu¿ywanie prawa w³asnoci, a jego ograniczanie. Za porednictwem ustaw i rozporz¹dzeñ, pañstwo
mo¿e rzeczywicie ingerowaæ w rozmaity sposób w kszta³towanie stosunków
w³asnociowych. Nale¿y podkreliæ, ¿e porz¹dkuj¹ce zadania pañstwa w dziedzinie dób materialnych musi odbywaæ siê przy ca³kowitym poszanowaniu
w³asnoci prywatnej45.
Katolicka nauka spo³eczna podkrela, ¿e istnieje cis³y zwi¹zek pomiêdzy
cz³owiekiem jako podmiotem pracy oraz prawem do owoców tej pracy
w postaci w³asnoci prywatnej46. Zwi¹zek ten wed³ug Misesa zosta³ powa¿nie
naruszony przez wprowadzenie sytemu rezerw cz¹stkowych i pieni¹dza fiducjarnego, narzuconego przez rz¹d swoim obywatelom bez oparcia w dobrach
materialnych (jak np. kruszce), który wyzwala sztuczn¹ kreacjê pieni¹dza
i wysoce szkodliwe, powracaj¹ce recesje gospodarcze47. Najlepszym systemem monetarnym, zarówno dla gospodarki wolnorynkowej, jak i z perspektywy Kocio³a, by³by pieni¹dz towarowy ze stuprocentowym pokryciem48. Ustanowienie takiego wymogu dla umów bankowego depozytu na ¿¹danie przyczyni³oby siê do stworzenia systemu w pe³ni zgodnego z zasadami prywatnej
w³asnoci, który zapobiega³by podwójnej dostêpnoci tej samej iloci pieni¹dza na rynku49, a tym samym typowej tragedii dobra wspólnego, czyli zjawiska, do którego dochodzi, gdy prawa w³asnoci stron trzecich nie s¹ dostatecznie zdefiniowane i chronione50.
Koció³ nie pochwala praktyk, które porednio lub bezporednio czyni³by
prawo w³asnoci rzecz¹ iluzoryczn¹. Jedynym wyj¹tkiem jest wyw³aszczenie,
które wed³ug nauczania papie¿y jest dopuszczalne po spe³nieniu odpowiednich
warunków, do których nale¿y s³uszne odszkodowanie pierwotnym w³acicie45
46
47

KDK 71; SRS 42; CA 40, 48.
LE 14.
L. von Mises, Ludzkie dzia³anie, s. 670n. W dziele The Theory of Money and Credit (1912)
austriacki ekonomista wykaza³, stosuj¹c po raz pierwszy teoriê u¿ytecznoci krañcowej do pieni¹dza, ¿e
pieni¹dz jest po¿¹dany, gdy mo¿na go wymieniæ na inne dobra, a nie dla samego siebie. Mises udowodni³ równie¿, ¿e wahania poziomu aktywnoci gospodarczej, zwane cyklami koniunkturalnymi, wywo³ywane s¹ przez niekontrolowany wzrost bankowego kredytu.
48 T.E. Woods, Koció³ a wolny rynek, s. 226.
49 H.J. de Soto, Pieni¹dz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Warszawa 2009, s. 566n.
Nale¿y podkreliæ, ¿e zrozumienie w³aciwej roli pieni¹dza, który mia³oby równoczenie istotny wp³yw
na zmianê oceny wspó³czesnej bankowoci i zwi¹zanym z nim zjawiskom gospodarczym, jest ci¹gle
prawdziwym wyzwaniem dla katolickiej nauki spo³ecznej. Wiêcej o implikacjach moralnych, które
wynikaj¹ z bankowoci z rezerw¹ czêciow¹, jak podkrela inny wspó³czesny ekonomista ze szko³y
austriackiej  zob. J.G. Hülsmann, The Ethics of Money Production, Auburn 2008.
50 Ibidem, s. 298.
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lom za utracon¹ w³asnoæ51. Papie¿ Pawe³ VI ma tu na myli g³ównie wyw³aszczenie gruntów, gdy zaistnieje nieodzowna potrzeba podjêcia takich kroków przez pañstwo52. W nauczaniu Magisterium podkrela siê, ¿e musi tu
chodziæ o rodki, których koniecznie wymaga wspólne dobro, ale trudno jest
obroniæ taki tok rozumowania, gdy decyzja polega na arbitralnym powo³ywaniu siê na dobro ogó³u. Wed³ug Misesa taka interwencja mo¿e byæ w dalszej
perspektywie sprzeczna z interesem spo³ecznym, gdy¿ pañstwo próbuje autorytatywnie ustaliæ nowe granice korzystania z praw w³asnoci, które s¹
sprzeczne z granicami wyznaczonymi w naturalny sposób przez prywatn¹ w³asnoæ rodków produkcji53.
Nie jest to jedyne ograniczenie na³o¿one na w³asnoæ prywatn¹, które
mo¿na by³o spotkaæ w katolickim nauczaniu spo³ecznym obok nauczania, które broni³o prawa do w³asnoci prywatnej. Pius XI twierdzi³, ¿e pewne rodzaje
dóbr pañstwa powinny byæ zastrze¿one dla pañstwa, gdy¿ ich posiadanie daje
tak¹ potêgê, ¿e mo¿e zagra¿aæ pañstwu. Z perspektywy gospodarki wolnorynkowej nie do utrzymania jest tak¿e pogl¹d g³oszony przez Jana XXIII, ¿e
pañstwo powinno prowadziæ w pewnym stopniu dzia³alnoæ gospodarcz¹
i wykonanie swych przedsiêwziêæ gospodarczych powierzaæ obywatelom, którzy odznaczaj¹ siê fachowoci¹ i wzorow¹ uczciwoci¹. Dowiadczenie z samorz¹dami pracowniczymi pokaza³o, ¿e próba zdegradowania w³asnoci prywatnej do samej tylko sfery posiadania i konsumpcji z pominiêciem ca³ej jej
funkcji porz¹dkuj¹cej, przynios³o ¿a³osne rezultaty. W³asnoæ prywatna kieruje
siê swoj¹ wewnêtrzn¹ si³¹ rozporz¹dzania i efektywnego wykorzystania dóbr
materialnych, której nie mo¿na niczym innym zast¹piæ54.
Nale¿y podkreliæ, ¿e w katolickiej nauce spo³ecznej nastêpowa³a powolna ewolucja pogl¹du na zachodz¹cy zwi¹zek pomiêdzy w³asnoci¹ prywatn¹
a zasad¹ powszechnego przeznaczenia dóbr. W ostatniej swojej encyklice spo³ecznej Centesimus annus Jan Pawe³ II stwierdzi³, ¿e w³asnoæ prywatna jest
gwarancj¹ tworzenia pracy i ludzkiego rozwoju dla wszystkich. Papie¿ zwróci³
ju¿ na to uwagê wczeniej w encyklice Laborem exercens, w której wykaza³,
¿e przejêcie rodków produkcji przez pañstwo nie mo¿e byæ równoznaczne
z uspo³ecznieniem, gdy¿ o uspo³ecznieniu mo¿na mówiæ dopiero wtedy, gdy
zostanie zabezpieczona podmiotowoæ spo³eczeñstwa. Cel ten mo¿na osi¹gn¹æ
tylko wtedy, kiedy ka¿dy na podstawie swojej pracy bêdzie móg³ uwa¿aæ sie51 Pius XII, Przemówienie z 11.03.1945, Utz-Groner, nr 2919. Przytaczam za A. Rauscher,
W³asnoæ prywatna w s³u¿bie cz³owieka, w: M. Novak, M. Rauscher, M. Ziêba, Chrzecijañstwo, demokracja, kapitalizm, t³um. W. Büchner, Poznañ 1993, s. 107.
52 PP 24.
53 L. von Mises, Interwencjonizm, s. 31.
54 Ibidem, s. 109; H. de Soto, Tajemnica kapita³u, ChicagoWarszawa, s. 86.
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bie równoczenie za wspó³gospodarza wielkiego warsztatu pracy55. To, jak
pokaza³ Mises, ma miejsce jedynie w gospodarce wolnorynkowej, w której
podmiotowoæ spo³eczeñstwa jest gwarantowana przez suwerennoæ konsumentów. O tym, co ma byæ produkowane, nie decyduj¹ przedsiêbiorcy, farmerzy czy kapitalici, lecz konsumenci56. Decyduj¹ nie tylko o cenach dóbr konsumpcyjnych, lecz tak¿e o cenach wszystkich czynników produkcyjnych. W³asnoæ rodków produkcji nie jest wiêc przywilejem, ale spo³ecznym zobowi¹zaniem57. Kapitalici s¹ zmuszeni do tego, aby jak najlepiej dbaæ o potrzeby
konsumentów i w ten sposób realizowaæ uniwersalne przeznaczenie dóbr. Zosta³o to zauwa¿one przez Jana Paw³a II, który w encyklice Centesimus annus
pisze, ¿e zdolnoæ rozpoznawania w porê potrzeb innych oraz uk³adów czynników produkcyjnych najbardziej odpowiednich do ich zaspokojenia jest wa¿nym ród³em bogactwa wspó³czesnego cz³owieka58. Wed³ug papie¿a w³asnoæ
rodków produkcji jest s³uszna tylko wtedy, gdy s³u¿y u¿ytecznej pracy59. Ta
funkcja w³asnoci prywatnej wed³ug Misesa w ca³ej pe³ni mo¿e zostaæ zrealizowana tylko w gospodarce wolnorynkowej. Ten, kto nie wykorzystuje swojej
w³asnoci do najlepszego obs³u¿enia konsumentów, zostaje ukarany stratami,
a je¿eli z tych strat nie wyci¹ga nauki i nie zmienia swojego postêpowania, to
traci ca³y swój maj¹tek60.
Swoboda dzia³ania w sferze prywatnej w³asnoci
We wspó³czesnym nauczaniu spo³ecznym Kocio³a przewija siê myl, ¿e
w³adza publiczna ma prawo do pilnowania, by nikt nie nadu¿ywa³ prywatnej
w³asnoci na szkodê dobra publicznego61. Jan Pawe³ II dodaje i wyjania, ¿e
zastêpcze interwencje pañstwa powinny byæ w miarê mo¿liwoci ograniczone
w czasie, by nie doprowadziæ do powstania w pewnym sensie nowego typu
pañstwa  pañstwa dobrobytu62. Mises twierdzi, ¿e w gospodarce wolnorynkowej nie ma potrzeby wymuszania wspó³pracy za pomoc¹ nakazów i zakazów, gdy¿ nie ma konfliktu miêdzy dostosowaniem siê jednostki do potrzeb
wysi³ku produkcyjnego spo³eczeñstwa, a jej w³asnymi celami.
Ojcowie soborowi sugeruj¹, ¿e w³asnoæ czêstokroæ bywa okazj¹ do chciwoci, która staje siê pretekstem do kwestionowania samego prawa. Taki spo55
56
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sób mylenia Mises uwa¿a za niew³aciwy, gdy¿ jego autorzy nie dostrzegaj¹
znaczenia si³, które potêpiaj¹ jako niemoralne funkcjonowanie rynku63. Rynek
nie ma do czynienia z jednostkami idealnymi. Musi braæ pod uwagê cz³owieka
takiego, jakim on jest. Zast¹pienie motywu zysku, który jest wiod¹cym czynnikiem prywatnej w³asnoci rodków produkcji, przez motywy moralne, by³by
przyczyn¹ zniszczenia celowoci i wydajnoci rynku. Egoizm, chciwoæ, d¹¿enie jednostki do osi¹gniêcia w³asnych celów nie s¹ sprzeczne z ca³okszta³tem
spo³ecznego procesu produkcji tak d³ugo, jak cz³owiek w dzia³aniu na rzecz
w³asnych interesów pozostaje w przestrzeni wyznaczonej mu przez granice
w³asnoci prywatnej64.
W spo³ecznym nauczaniu Kocio³a jednym z g³ównych argumentów za
w³asnoci¹ prywatn¹ jest to, ¿e jest ona konieczna do utrzymania i ochrony
rodziny. Leon XIII naucza³, ¿e w³asnoæ rodzinna, do której rodzina ma pierwszeñstwo jako instytucja pierwotna w stosunku do pañstwa, jest czynnikiem
jednoci rodziny i umocnieniem trwa³oci rodzinnej wspólnoty65. Pozwala ona
ka¿dej rodzinie na przejmowanie dziedzictwa, które nastêpnie przekazuje dzieciom. W³asnoæ rodzinna zapewnia tak¿e autonomiê rodziny i chroni przed
ingerencj¹ pañstwa w ¿ycie rodzinnej wspólnoty, do której ma prawo wkraczaæ
tylko wtedy, gdy rodzina potrzebuje takiej pomocy66. W³asnoæ prywatna zapewnia rodzinie konieczn¹ ¿yciow¹ przestrzeñ rozwoju jednostek i ich talentów. Pius XI powtarza naukê Leona XIII i podkrela, ¿e dobra materialne
posiadane na w³asnoæ przez cz³owieka musz¹ s³u¿yæ do osi¹gniêcia celu ostatecznego, jakim jest wieczna szczêliwoæ67. Mises nie mówi o ostatecznym
celu dzia³ania cz³owieka, gdy¿ ta kwestia wychodzi poza dziedzinê ekonomii,
ale jego sposób rozumowania jest mimo to podobny, gdy¿ w³asnoæ prywatna
jest dla niego podstaw¹ dla swobodnego dzia³ania w gospodarce wolnorynkowej, a wiêc daje gwarancjê osi¹gniêcia wyznaczonych celów przez dzia³aj¹cego w jej ramach wolnego cz³owieka.
Mises  jako klasyczny libera³  k³adzie nacisk na jednostkê, ale nale¿y
podkreliæ, ¿e ma³¿eñstwo postrzegane jest przez niego jako wolny kontrakt
miêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹ na równych prawach68. Co wiêcej, ma³¿eñstwo
jest dla niego nieuniknion¹ spo³eczn¹ instytucj¹, która jest naturalnym dostosowaniem siê jednostki do spo³ecznego porz¹dku i naturaln¹ drog¹ do wype³nienia wszystkim wynikaj¹cych z tego zadañ i obowi¹zków wobec rodziny69.
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Ka¿da próba zniesienia lub ograniczenia w³asnoci prywatnej jest wiêc wymierzona nie tylko przeciwko wolnoci jednostki, ale zmierza do rozbicia modelu
tradycyjnej rodziny. W³asnoæ prywatna pomaga chroniæ rodzinê i dlatego, jak
s³usznie zauwa¿a Mises, marksizm zawsze próbowa³ zwalczaæ ideê tradycyjnej
rodziny razem z prawem do w³asnoci prywatnej70.
Logika daru
Austriacki ekonomista popiera prywatne posiadanie rodków produkcji
g³ównie dlatego, ¿e mog¹ byæ one u¿yte w bardziej wydajny i praktyczny
sposób. Nale¿y podkreliæ, ¿e w granicach wyznaczonych przez w³asnoæ prywatn¹, która nie jest ograniczana przez dzia³ania pañstwa, powstaje równie¿
bezpieczna przestrzeñ dla pe³ni osobowego rozwoju. Pozwala ona ka¿demu
cz³owiekowi wchodziæ w wolne relacje z innymi wolnymi osobami i realizowaæ siebie jako ten, który nie mo¿e odnaleæ siebie w pe³ni inaczej, jak tylko
poprzez bezinteresowny dar z siebie samego71.
Rynek sam z siebie nie mo¿e jednak kierowaæ siê bezinteresownoci¹,
gdy¿ rzeczy stworzone i same spo³eczeñstwa ciesz¹ siê w³asnymi prawami
i cz³owiek powinien je szanowaæ, uznaj¹c metody w³aciwe naukom spo³ecznym i ekonomicznym. Tak pojêta suwerennoæ dzia³alnoci ekonomicznej zosta³a zauwa¿ona przez Benedykta XVI i nazwana logik¹ rynku w odró¿nieniu od logiki pañstwa i logiki daru bez rekompensaty. Papie¿ wyranie odró¿nia te trzy elementy spo³ecznego systemu i nie oczekuje, ¿e jeden z tych
elementów przejmie logikê w³aciw¹ drugiemu. Papie¿ podkrela tylko, ¿e w celu
zapewnienia autentycznie ludzkiego rozwoju spo³eczeñstwa zasada bezinteresownoci jako wyraz braterstwa musi byæ przez wolne osoby uwzglêdniona
w ekonomii i polityce72. Koció³ naucza, ¿e w³asnoæ prywatna jest narzêdziem respektowania zasady powszechnego przeznaczenia dóbr73 i zachêca do
uznania spo³ecznej roli wszelkich form prywatnego posiadania74, ale nigdy
w sposób pe³ny nie bêdzie ona zrealizowana bez uwzglêdnienia logiki daru bez
rekompensaty. Benedykt XVI po raz kolejny przypomina nam, ¿e mi³oæ zawsze i wszêdzie pozostaje drog¹ najdoskonalsz¹75, bez której nie mo¿e byæ
integralnego ludzkiego rozwoju.
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Analiza myli Misesa prowadzi nas ostatecznie do konkluzji, ¿e zasadê
powszechnego u¿ywania i uniwersalne przeznaczenie dóbr mo¿na w pe³ni zrealizowaæ tylko w ramach wolnorynkowych struktur opartych na pe³nym poszanowaniu w³asnoci prywatnej bez koniecznoci odwo³ywania siê do interwencji pañstwa. Odpowiada to spo³ecznemu nauczaniu Kocio³a, dla którego w³asnoæ prywatna jest nie tylko narzêdziem respektowania zasady powszechnego
przeznaczenia dóbr, ale równie¿ naturalnym przed³u¿eniem sfery ludzkiej wolnoci i razem z osob¹ stanowi ca³oæ sam¹ w sobie, nadaj¹c im now¹ jakoæ
w relacjach osobowych w spo³eczeñstwie. Austriacki filozof i ekonomista pomaga dostrzec, ¿e interwencjonizm redukuje ludzk¹ osobê do jednego z mechanicznych elementów w spo³ecznym systemie podzia³u pracy i prowadzi do
zaniku w cz³owieku pojêcia osoby jako samodzielnego podmiotu decyzji moralnych. Pañstwo niejednokrotnie traktuje niewinnego cz³owieka tak, jakby jego byt
nale¿a³ do niego i jakby mog³o nim swobodnie rozporz¹dzaæ. John F. Crosby
trafnie zauwa¿a, ¿e takie pogwa³cenie praw osoby jest prób¹ rozporz¹dzania
tym, co jest w³asnoci¹ osoby i dopuszczenia siê pewnego rodzaju kradzie¿y
samego bycia osob¹76.
Nasza analiza prowadzi do stwierdzenia, ¿e tylko pe³ne poszanowanie
w³asnoci prywatnej, które wed³ug Misesa jest fundamentem gospodarki wolnorynkowej, stwarza spo³eczne warunki dla afirmacji ludzkiej godnoci, gwarantuje niezbêdn¹ przestrzeñ wolnoci negatywnej dla realizowania ¿yciowego
powo³ania oraz daje szansê i mo¿liwoæ praktykowania mi³oci bliniego.

SOZIALE DIMENSION VOM PRIVATEIGENTUM
IN DER FREIEN MARKTWIRTSCHAFT NACH LUDWIG VON MISES
(ZUSAMMENFASSUNG)

Nach Ludwig von Mises, eines der größten Verteidiger des Kapitalismus und Kritiker des
Sozialismus im 20 Jh., stellt das Privateigentum der Produktionsmittel das Fundament der freien
Marktwirtschaft dar. Ohne das Recht auf Privateigentum ist die rationale Vorausplanung nicht
machbar; ohne das Erstellen der ökonomischen Berechnungen wird die ganze Ökonomie verunmöglicht. Im Rahmen der freien Marktwirtschaft hat der Mensch die Freiheit des Handelns im
Bereich des Privateigentums. Seine Entscheidungen sind in diesem Bereich letztgültig und sollten
durch den Staat keinesfalls eingeschränkt werden. Der österreichische Marktforscher betont, dass
in der freien Marktwirtschaft der Besitzer seine Produktionsmittel entsprechend dem Wunsch der
Konsumenten einzusetzen hat, wenn er nicht Konkurs gehen soll. Das Besitzen der Produktionsmittel
ist also immer mit einer sozialen Verpflichtung verbunden. Die Kirche lehrt, dass das Recht auf das
Privateigentum nicht absolut gesetzt werden darf und anregt, die soziale Bedeutung jeglicher Form
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des Privateigentums anzuerkennen. Der von Mises geprägte Begriff der Souveränität des Konsumenten erlaubt es, die soziale Dimension des Privateigentums in der freien Wirtschaft zu begreifen.
Dadurch wird das Handeln des Menschen der ihm und nur ihm als Person zukommenden Würde
entsprechen. Das siebte Gebot Du sollst nicht stehlen soll die soziale Dimension des Rechtes auf
Privateigentum bewahren. Um die integrale Entfaltung der Liebe zu sichern, wie Papst Benedikt
XVI in seiner Enzyklika Caritas in veritate betont, muss die Logik des Markts jedoch durch die
Logik der Gabe ohne Entschädigung ergänzt werden.

THE SOCIAL DIMENSION OF PRIVATE PROPERTY
IN THE FREE MARKET ECONOMY FROM THE PERSPECTIVE
OF LUDWIG VON MISES
(SUMMARY)

According to Ludwig von Mises, the greatest advocate of capitalism and critic of socialism
in the 20th century, private ownership of the means of production is the fundamental institution of
market economy. Without the right to private property rational calculation is impossible and
without economic calculation there can be no economy. In the confines of the free market economy an individual has a freedom of action in the sphere of private property. His choices within this
realm are final and should not be in any case limited by government. The Austrian economist
emphasizes that in the free market system an owner of means of production, if he does not want to
go bankrupt, is forced to use them in accordance with the wishes of the consumers. Ownership of
the means of production is therefore always connected with the social obligation and referring to
state intervention is not necessary. The church teaches that there is no absolute right to private
property and calls for recognition of the social function of any form of private ownership. Mises
notion of consumer sovereignty allows us to comprehend the social dimension of the right to
private property in the free market economy and guarantees that human action will always correspond to human dignity which belongs only to the human being as a person. The seventh commandment You shall not steal is a guarantee that the right to private property will preserve its
social dimension, but for an integral development of human love the logic of the market  as it is
taught by Benedict XVI in Caritas in veritate  must always be supplemented by a logic of
unconditional gift.
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Wprowadzenie
Rzeczywistoæ spo³eczna, w której ¿yjemy, sk³ania do formu³owania pewnych pytañ. Dla chrzecijan jednym z najistotniejszych jest nastêpuj¹ce: jakie
miejsce zajmuje i jak¹ rolê odgrywa w wiecie polityki i ekonomii chrzecijañstwo? Udzielenie odpowiedzi na to pytanie nie jest ³atwe. Niemniej jednak
nale¿y podj¹æ tak¹ próbê1.
Tak¹ prób¹ udzielenia odpowiedzi na tak postawione pytanie jest dzie³o
Michaela Novaka, wspó³czesnego amerykañskiego politologa, ekonomisty,
teologa i filozofa. Ka¿dy, kto zamierza okreliæ miejsce i rolê chrzecijañstwa
w wiecie polityki i ekonomii, powinien koniecznie zapoznaæ siê z tym dzie³em.
1 W polskiej literaturze filozoficzno-teologicznej jest dostêpnych wiele publikacji, które podejmuj¹ to zagadnienie, np.: K. Samuelsson, Protestantyzm a kapitalizm, w: J. Grosfeld (wybór i t³um.),
Religia i ekonomia, Warszawa 1989, s. 192215; M. Ziêba, Koció³ wobec liberalnej demokracji,
w: M. Novak, A. Rauscher, M. Ziêba, Chrzecijañstwo, demokracja, kapitalizm, Poznañ 1993, s. 113153;
E. Böckenförde, Wolnoæ, pañstwo, Koció³, wybór i t³um. P. Kaczorowski, Kraków 1994; E. Lopes,
Kwestie etyczne w polityce ekonomicznej, t³um. L. Balter, Communio 9 (1994), s. 325335; R. Grant,
Wczesne chrzecijañstwo i wytwarzanie kapita³u, w: P. Berger (red.), Etyka kapitalizmu, t³um. H. Woniakowski, Kraków 1994, s. 1341; R. Neuhaus, Biznes i ewangelia, prze³. B. Szlachta, Poznañ 1994;
idem, Bogactwo i beztroska: byæ bogatym, bogactwo tworzyæ, w: P. Berger (red.), Etyka kapitalizmu,
s. 171190; R. Charles, D. Maclaren, Koció³ w wiecie wspó³czesnym, prze³. J. Grosfeld, Poznañ 1995;
V. Possenti, Demokracja a chrzecijañstwo, t³um. L. Balter, Communio 92 (1996), s. 7387; M. Ziêba,
Papie¿e i kapitalizm, Kraków 1998; W.J. Hoye, Demokracja a chrzecijañstwo, prze³. S. Jopek, Kraków
2003.
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M. Novak ukazuje interesuj¹c¹ ideê miejsca i roli chrzecijañstwa w systemach
spo³ecznych zbudowanych na sposób wolnorynkowy i demokratyczny. Z punktu
widzenia wspó³czesnego chrzecijañstwa idea ta jest godna uwagi z tego wzglêdu, ¿e obecnie wiêkszoæ chrzecijan ¿yje w pañstwach kapitalistyczno-demokratycznych.
Michael Novak urodzi³ siê w 1933 r. na Morawach. Ukoñczy³ historiê
i filozofiê religii na Uniwersytecie Harvarda. Jest wa¿n¹ osobistoci¹ amerykañskiej i wiatowej polityki, by³ m.in. bliskim wspó³pracownikiem prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana, a tak¿e Radia Wolna Europa.
Nale¿y do American Enterprise Institute (Amerykañski Instytut Przedsiêbiorczoci)2. Pierwsze studia powiêci³ zagadnieniu etnicznoci w Stanach Zjednoczonych. Wykazywa³ w nich trwa³oæ wp³ywów kultury krajów macierzystych
danych grup spo³ecznych, wchodz¹cych w sk³ad spo³eczeñstwa amerykañskiego,
a tak¿e wp³yw na ich sposób funkcjonowania w porz¹dku publicznym. Polemizowa³ w ten sposób z popularn¹ w owym czasie teori¹ tzw. tygla kulturowego
w USA3. Obecnie zajmuje siê zagadnieniami zwi¹zanymi z funkcjonowaniem
i etyczno-wiatopogl¹dowymi fundamentami wolnorynkowej gospodarki i demokracji. W wielu pracach, powiêconych temu zagadnieniu, ukazuje g³êbok¹
zgodnoæ kapitalizmu i demokracji ze spo³eczn¹ nauk¹ Kocio³a katolickiego.
Najwa¿niejsze z owych dzie³ zosta³y przet³umaczone na jêzyk polski. S¹ to:
Duch demokratycznego kapitalizmu (The Spirit of Democratic Capitalism, 1982,
1991)4, Liberalizm  sprzymierzeniec czy wróg Kocio³a (Catholic Social Thought
and Liberal Institutions: Freedom with Justice, 1984, 1989)5, Wolne osoby
i dobro wspólne (Free Persons and the Common Good, 1989)6 oraz Chrzecijañstwo, kapitalizm i demokracja (Morality, Capitalism and Democracy, 1990)7.
2 Jest to instytucja powsta³a na prze³omie lat trzydziestych i czterdziestych XX w. Promuje
wolnorynkow¹ gospodarkê i demokratyczne zasady w polityce. Zasadnicz¹ dewiz¹ g³oszon¹ przez Instytut jest: wspó³zawodnictwo idei jest fundamentem wolnego spo³eczeñstwa. Instytut sponsoruje badania naukowe, konferencje itp., które promuj¹ kapitalizm i demokracjê. Posiada trzy g³ówne piony
badawcze: Studiów Polityki Gospodarczej, Studiów Spo³ecznych i Politycznych, Studiów Obronnych
i Polityki Zagranicznej. Wielu cz³onków Instytutu zajmuje lub zajmowa³o wa¿ne urzêdy w amerykañskiej administracji.
3 Jednym z najwa¿niejszych dzie³ Novaka, pochodz¹cym z tego okresu, jest Przebudzenie etnicznej Ameryki (The Rise of the Unmeltable Ethnics, 1972, 1996; wyd. polskie Warszawa 1985).
4 M. Novak, Duch demokratycznego kapitalizmu, prze³. T. Stanek, Poznañ 2001.
5 Idem, Liberalizm  sprzymierzeniec czy wróg Kocio³a, prze³. W. Büchner, Poznañ 1993. Polskie wydanie jest nieco zmodyfikowane w stosunku do orygina³u, gdy¿ wydawca w porozumieniu
z Novakiem, chc¹c je dostosowaæ do polskich warunków, zrezygnowa³ z trzech rozdzia³ów i w ich
miejsce umieci³ dwa rozdzia³y, pochodz¹ce z innej ksi¹¿ki Novaka, która jeszcze w ca³oci na jêzyk
polski nie zosta³a przet³umaczona. Chodzi tutaj o dzie³o The Catholic Ethic and the Spirit of Capitalism
(1993).
6 Idem, Wolne osoby i dobro wspólne, prze³. G. £uczkiewicz, Kraków 1998.
7 Idem, Chrzecijañstwo, kapitalizm i demokracja, t³um. W. Büchner, w: M. Novak, A. Rauscher,
M. Ziêba (red.), Chrzecijañstwo, s. 1149.
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Oprócz wymienionych prac, w jêzyku polskim dostêpne s¹ artyku³y, w których
Novak porusza zagadnienia z zakresu problematyki spo³ecznej8. Dostêpna jest
tak¿e ksi¹¿ka napisana przez Novaka wspólnie z córk¹ Jan¹ Tato, dlaczego
wierzysz? (Tell Me Why: A Father Answers His Daughters Questions About
God, 1998)9. Warto te¿ odnotowaæ, ¿e Novak prowadzi w³asn¹ stronê internetow¹. S¹ tam dostêpne jego artyku³y, informacje o publikacjach i dzia³alnoci
naukowo-dydaktycznej10.
W polskiej literaturze mo¿na ju¿ odnotowaæ opracowania powiêcone
myli Novaka. Jest ich jednak bardzo ma³o i ¿adne nie skupia siê wprost na
ukazaniu jego koncepcji miejsca i roli chrzecijañstwa w wiecie polityki
i ekonomii11. Wydaje siê zatem, ¿e warto przybli¿yæ polskiemu czytelnikowi tê
koncepcjê Novaka.
W poni¿szych rozwa¿aniach zamierzam nakreliæ kluczowe idee owej
koncepcji. Po pierwsze, wska¿ê moralno-wiatopogl¹dowe przekonania le¿¹ce
zdaniem Novaka u podstaw kapitalizmu i demokracji. Po drugie, uka¿ê, w jaki
sposób postrzega on rolê religii w kapitalistyczno-demokratycznym porz¹dku
spo³ecznym. Po trzecie, naszkicujê, do jakich spostrze¿eñ prowadzi Novaka
teologiczna refleksja nad tym porz¹dkiem.

8

Na dwie z takich publikacji M. Novaka bêdê siê powo³ywa³: Bogactwo i cnota: rozwój
chrzecijañskiej doktryny ekonomicznej, w: P. Berger (red.), Etyka kapitalizmu, s. 69105; Przysz³oæ
spo³eczeñstwa obywatelskiego, t³um. R. Legutko, w: R. Legutko, J. Kloczowski (red.), Oblicza demokracji, Kraków 2002, s. 241251. Oprócz nich warto wymieniæ jeszcze np.: Papie¿ wolnoci, papie¿
tworzenia, Ethos 1112 (1990), s. 368397; Koció³ a liberalizm, Goæ Niedzielny 21 (1994), s. 1, 12;
Czy(m) jest sprawiedliwoæ spo³eczna?, Azymut 4 (2001), s. 56; Dwug³os: katolicy wobec wojny
w Iraku. Moralne podstawy interwencji, Tygodnik Powszechny 10 (2003), s. 7; Którzy ³akn¹ sprawiedliwoci , Tygodnik Powszechny 31 (2006), s. 11; Papie¿ Caritapolis, Tygodnik Powszechny 29
(2009), s. 5.
9 M. Novak, J. Novak, Tato, dlaczego wierzysz?, t³um. M. Brzeziñska, Poznañ 2001.
10 http://www.michaelnovak.net
11 Wed³ug wiedzy autora polskimi opracowaniami ca³ociowo omawiaj¹cymi spo³eczn¹ myl
Novaka s¹ tylko: P. Setlak, Michaela Novaka koncepcja ¿ycia spo³ecznego, Tarnobrzeg 2008; M. Kaute,
Kapitalizm, demokracja, nauka spo³eczna Kocio³a katolickiego w myli politycznej Michaela Novaka,
Bielsko-Bia³a 2009. S¹ dostêpne tak¿e bardzo krytyczne polskie omówienia jednej z najwa¿niejszych
ksi¹¿ek Novaka Liberalizm: P. Jarecki, Nawracanie na liberalizm, £ad 15 (1994), s. 1, 4; F. J. Mazurek,
Czy mo¿liwy jest liberalizm katolicki?, Zeszyty Spo³eczne KIK 4 (1996), s. 2027; idem, Czy mo¿liwy
jest liberalizm katolicki?, Spo³eczeñstwo 6 (1996), s. 135165. Skrótowe prezentacje myli Novaka
i wzmianki o nim mo¿na odnaleæ równie¿ m.in. w: A. Krzy¿anowski, Kapitalizm a moralnoæ, Wroc³aw 1989; J. Szacki, Liberalizm po komunizmie, Kraków 1994; S. Kowalczyk, Liberalizm i jego
filozofia, Katowice 1995; idem, Idea sprawiedliwoci spo³ecznej a myl chrzecijañska, Lublin 1998;
idem, Filozofia wolnoci, Lublin 1999; Cz. Bartnik, Personalizm, Lublin 2000; S. Kowalczyk, U podstaw demokracji. Zagadnienia aksjologiczne, Lublin 2001; M. Borkowska, J. Ga³kowski (red.), Etyka
w biznesie, Lublin 2002; A. Zwoliñski, Etyka bogacenia siê, Kraków 2002. Warto te¿ tu wspomnieæ, ¿e
Novak by³ wielokrotnie zapraszany do Krakowa z odczytami na spotkania prowadzonego przez Zakon
Dominikanów Instytutu Tertio Millennio.
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Etos demokratycznego kapitalizmu  amerykañski eksperyment
Zanim przedstawiê kluczowe idee koncepcji Novaka, konieczna jest istotna uwaga. Zdaniem Novaka kapitalizm i demokracja s¹ cile ze sob¹ powi¹zane. Oznacza to, ¿e kapitalizm i demokracja warunkuj¹ siê wzajemnie, tworz¹c
razem jeden system spo³eczny  demokratyczny kapitalizm.
W dziele Duch demokratycznego kapitalizmu znajduje siê fragment,
w którym Novak dok³adnie opisuje, czym jest ten system: [...] po³¹czenie
trzech systemów: gospodarki w przewa¿aj¹cej mierze rynkowej; pañstwowej
polityki szacunku wobec praw jednostki do ¿ycia, wolnoci i d¹¿enia do szczêcia; oraz systemu instytucji kulturalnych opartego o [powinno byæ opartego
na;  Z.K.] idea³y powszechnej wolnoci i sprawiedliwoci. Krótko mówi¹c,
trzy zbie¿ne, dynamiczne systemy funkcjonuj¹ce w ramach jednego ustroju:
demokratyczna administracja pañstwowa, gospodarka oparta na rynku i bodcach ekonomicznych oraz moralno-kulturalny system cechuj¹cy siê pluralizmem i  w najszerszym sensie  liberalizmem. Systemy spo³eczne Stanów
Zjednoczonych, Niemiec Zachodnich i Japonii (a tak¿e kilkunastu innych
pañstw wiata) obrazuj¹ ten typ ustroju12.
Zdaniem Novaka pocz¹tków demokratycznego kapitalizmu nale¿y doszukiwaæ siê na kontynencie Ameryki Pó³nocnej pod koniec XVIII stulecia13.
Wtedy to Ojcowie Za³o¿yciele14 Stanów Zjednoczonych zdecydowali siê wypróbowaæ zupe³nie now¹ formê porz¹dku spo³ecznego. Ich zamierzeniom
sprzyja³o geograficzne po³o¿enie Stanów Zjednoczonych. Dziêki niemu nie
zagra¿a³y nowo tworzonemu pañstwu odleg³e europejskie potêgi ówczesnego
wiata. Równie¿ na samym kontynencie amerykañskim nie istnia³ ¿aden licz¹cy siê konkurent. Jedynym problemem, z którym Ojcowie Za³o¿yciele musieli
siê zmierzyæ, by³y pewne napiêcia generowane przez ró¿nice wiatopogl¹dowe, religijne i narodowe ówczesnych Amerykanów. Budowniczy Stanów Zjednoczonych, rozwa¿aj¹c ró¿ne opcje rozwi¹zania tego problemu, doszli do przekonania, ¿e koniecznie nale¿y zorganizowaæ odpowiednie instytucje polityczne, ekonomiczne i kulturalne, które pozwol¹ ¿yæ w pokoju obok siebie ludziom
o bardzo ró¿nym czasami spojrzeniu na rzeczywistoæ. Z jednej strony, nale¿a³o stworzyæ takie instytucje, które pozwol¹ poszczególnym grupom i pojedynczym obywatelom pozostaæ w pewnej niezale¿noci od ca³ej spo³ecznoci
i w³adzy pañstwa, ale te¿ równoczenie  z drugiej strony  zapewni¹ pañstwu
12
13
14

M. Novak, Duch, s. 26.
Zob. idem, Wolne osoby, s. 6177.
Wród nich najwa¿niejszymi s¹: T. Jefferson (17431826), J. Adams (17351826), B. Franklin
(17061790), A. Hamilton (17571804), G. Washington (1732-1799) i J. Madison (17511836).
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i spo³ecznoci jednoæ. Postanowiono zatem sferê ¿ycia politycznego oprzeæ
na zasadach demokratycznych, ekonomiê poddaæ regu³om wolnorynkowej konkurencji, a sferê moralno-kulturaln¹ uniezale¿niæ od wp³ywów w³adzy pañstwowej. Ca³oæ porz¹dku opieczêtowano i zabezpieczono w³aciwe jego funkcjonowanie spisan¹ konstytucj¹15 , w której okrelono fundamenty ideowo-ustrojowe.
Demokratyczny kapitalizm ze wzglêdu na miejsce i sposób jego powstania mo¿na wed³ug Novaka okreliæ te¿ mianem amerykañskiego eksperymentu (amerykañskiego  gdy¿ powsta³ w Ameryce Pó³nocnej; eksperymentu
 poniewa¿ nie by³o wczeniej podobnego precedensu w dziejach ludzkoci).
Trzy cechy tego eksperymentu Novak uznaje za kluczowe. Po pierwsze, wyranie zosta³y w nim odró¿nione od siebie spo³eczeñstwo i pañstwo. Po drugie,
w konstytucji zosta³y okrelone nienaruszalne fundamenty ca³ego porz¹dku.
I po trzecie, troska o podtrzymywanie pewnych przekonañ moralno-wiatopogl¹dowych, le¿¹cych u podstaw ca³ego porz¹dku, zosta³a z³o¿ona na barkach
spo³eczeñstwa, a nie pañstwa16.
Warto tutaj zauwa¿yæ, ¿e zbudowany w ten sposób system ma pewn¹ specyficzn¹ strukturaln¹ wadê. Bardzo precyzyjnie przedstawi³ j¹ Ernst-Wolfgang
Böckenförde, wspó³czesny niemiecki filozof i prawnik. Zauwa¿y³ mianowicie,
¿e ka¿dy system wzorowany na amerykañskim eksperymencie ma swoj¹
ideow¹ podstawê w czym, czego sam nie jest w stanie sobie zagwarantowaæ,
a bez czego nie mo¿e istnieæ i sprawnie funkcjonowaæ. Obywatele pañstwa
zbudowanego na wzór amerykañskiego eksperymentu nie mog¹ zostaæ przez
w³asny rz¹d przymuszeni do zaakceptowania idei moralno-wiatopogl¹dowych, le¿¹cych u fundamentów ca³ego systemu. Chodzi o to, ¿e instytucje
pañstwowe nie mog¹ w tym wzglêdzie pos³u¿yæ siê ¿adnymi rodkami przymusu wobec w³asnych obywateli. Taki przymus nie jest bowiem zgodny
z ogóln¹ koncepcj¹ ca³ego systemu, którego g³ównym zadaniem jest zabezpieczanie, a nie naruszanie, wolnoci obywateli. St¹d te¿ obywatele owe przekonania mog¹ przyj¹æ jedynie w sposób ca³kowicie wolny od jakichkolwiek nacisków rz¹dowych17.
Historyczne dowiadczenie wskazuje wed³ug Novaka, ¿e przyjêcie przez
dane spo³eczeñstwo owych przekonañ jest koniecznym warunkiem do tego,
aby by³o w ogóle mo¿liwe zbudowanie w nim systemu demokratycznego kapitalizmu. Doskona³ym przyk³adem próby niew³aciwego budowania amerykañskiego eksperymentu s¹ wspó³czesne pañstwa Ameryki £aciñskiej. Spo³e15 Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej zosta³a og³oszona 17 wrzenia 1787 r.
By³a pierwszym takim aktem prawnym w historii i do dnia dzisiejszego  co niezwykle znamienne
 wci¹¿ obowi¹zuje.
16 Zob. M. Novak, Wolne osoby, s. 6364.
17 Zob. E. Böckenförde, Wolnoæ, s. 99121.
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czeñstwa tych pañstw nie przyjê³y etosu demokratycznego kapitalizmu i nie
uda³o siê im przez to zbudowaæ dobrze funkcjonuj¹cej demokracji i wolnorynkowej gospodarki18. Wskazuj¹c w³anie na to latynoamerykañskie dowiadczenie, Novak stwierdza: [...] logika demokracji i logika rynku nie tylko
umacniaj¹ siê nawzajem. Obie wymagaj¹ pewnej podstawy moralno-kulturalnej. Bez pewnych moralnych i kulturowych za³o¿eñ [...] ani demokracja, ani
kapitalizm nie mog¹ zdaæ egzaminu19.
Dobrym komentarzem do powy¿szego stwierdzenia Novaka s¹ rozwa¿ania Macieja Ziêby, dominikanina, wspó³czesnego wybitnego polskiego znawcy
katolickiej nauki spo³ecznej. Ziêba zauwa¿a, ¿e mechanizmy polityczne, ekonomiczne, kulturalne wystêpuj¹ce w systemie demokratycznego kapitalizmu s¹
jedynie przys³owiowym wierzcho³kiem góry lodowej. Oznacza to, ¿e opieraj¹
siê one na istniej¹cym prawie, które z kolei opiera siê na pewnym spo³ecznym
konsensusie. Ów konsensus dotyczy podstawowych zasad moralnych, które
same opieraj¹ siê na pewnej prefilozofii, czyli powszechnie przyjêtych przekonaniach odnonie do cech rzeczywistoci, sensu i celu ludzkiego ¿ycia, relacji
pomiêdzy jednostkami i spo³eczeñstwem20.
Wed³ug Novaka moralno-wiatopogl¹dowymi ideami le¿¹cymi u fundamentów demokratycznego kapitalizmu s¹: 1) wiadomoæ ludzkiej u³omnoci
i niewystarczalnoci; 2) przekonanie o ludzkim racjonalnym zachowywaniu siê;
3) zaufanie do ludzkiej praktycznej m¹droci, dziêki której ludzie dostrzegaj¹
pope³niane przez siebie b³êdy; 4) przekonanie, ¿e ludzie s¹ w stanie w³asne
b³êdy naprawiæ; 5) liczenie siê z mo¿liwoci¹ nieprzewidzianych konsekwencji
podejmowanych przez ludzi dzia³añ; 6) zaakceptowanie porz¹dku istniej¹cego
w wiecie; 7) wielkodusznoæ wobec mniejszoci; 8) moralny optymizm, czyli
wiara w to, ¿e ludzie w wiêkszoci przypadków wybieraj¹ dobro; 9) uznanie
rodziny za podstawowe rodowisko ludzkiego ¿ycia i rozwoju. Niezwyk³oæ
tych idei polega zdaniem Novaka na tym, ¿e s¹ one do bezspornego zaakceptowania przez wszystkich ludzi, tzn. zarówno niewierz¹cych, jak i wierz¹cych,
egoistów i altruistów, bojaliwych i odwa¿nych, naiwnych i przebieg³ych.
Wszystkie owe idee wydaj¹ siê bowiem wyrastaæ z praktycznego ludzkiego
dowiadczenia, które jest wspólne wszystkim ludziom, niezale¿nie od czasu
i miejsca. Nale¿y to rozumieæ w ten sposób, ¿e do zaakceptowania wymienionych
idei wystarczy jedynie to, ¿e cz³onkowie danej spo³ecznoci zwyczajnie bêd¹
ludmi dobrej woli, tzn. takimi, którzy uczciwe rozwa¿¹ miejsce cz³owieka jako
takiego w rzeczywistoci, a tak¿e jego naturalne mo¿liwoci i ograniczenia21.
18
19
20
21

Zob. M. Novak, Duch, s. 313358.
Ibidem, s. 28.
Zob. M. Ziêba, Koció³, s. 115116.
Zob. M. Novak, Duch, s. 65200.
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Amerykañski filozof, analizuj¹c znaczenie wymienionych idei dla w³aciwego funkcjonowania demokratycznego kapitalizmu, zauwa¿a, ¿e [...] system
moralno-kulturalny jest g³ówn¹ dynamiczn¹ si³¹, kryj¹c¹ siê za powstaniem tak
demokratycznego systemu politycznego, jak i liberalnego systemu gospodarczego. System moralno-kulturalny jest warunkiem sine qua non systemów politycznego i gospodarczego. Zaniedbanie go le wró¿y22. Oznacza to, ¿e spo³eczeñstwa, ¿yj¹ce w ramach amerykañskiego eksperymentu, powinny
przede wszystkim troszczyæ siê o nieustann¹ obecnoæ we w³asnym etosie
owych idei. Jeli to zostanie zaniedbane, zniszczeniu ulegnie ca³y system.
Szczególna odpowiedzialnoæ w tym wzglêdzie spoczywa zdaniem Novaka na
szeroko rozumianych rodowiskach kulturo- i opiniotwórczych, a wiêc na instytucjach, takich jak: uniwersytety, prasa czy te¿ ró¿ne zwi¹zki wyznaniowe23.
Religia a przysz³oæ demokratycznego kapitalizmu
 wady amerykañskiego eksperymentu
Badaj¹c kondycjê amerykañskiego eksperymentu, Novak stwierdza, ¿e
obecnie najs³abszym jego ogniwem jest system moralno-kulturalny. S³aboæ ta
polega na tym, ¿e nie wype³nia on zadania, jakie zosta³o przed nim postawione
przez Ojców Za³o¿ycieli. W ich zamyle instytucje, takie jak: uniwersytety,
wolna prasa czy zwi¹zki wyznaniowe mia³y podtrzymywaæ i nieustannie odnawiaæ w wiadomoci obywateli moralno-wiatopogl¹dowe przekonania le¿¹ce
u fundamentów demokratycznego kapitalizmu. Zdaniem Novaka bez trudu
daje siê zauwa¿yæ nie tylko to, ¿e owe przekonania od jakiego czasu zaczê³y
znikaæ z etosu spo³eczeñstw. Daje siê tak¿e zauwa¿yæ rozpowszechnianie siê
postaw wprost szkodliwych dla w³aciwego funkcjonowania amerykañskiego
eksperymentu, takich jak: hedonizm, bezwzglêdna pogoñ za zyskiem, mierzenie osi¹gniêtego sukcesu poziomem bogactwa, brak poczucia solidarnoci
z ubo¿sz¹ czêci¹ spo³eczeñstwa czy absolutyzacja wolnoci. Za taki stan nale¿y obwiniaæ przede wszystkim instytucje sk³adaj¹ce siê na system moralno-kulturalny. Dlatego te¿ umocnienie i odnowienie amerykañskiego eksperymentu powinno siê zacz¹æ od uzdrowienia jego instytucji moralno-kulturalnych24.
Novak, wskazuj¹c potrzebê uzdrowienia owych instytucji, zwraca uwagê,
¿e nale¿y byæ wiadomym tak¿e pewnej specyficznej wady demokratycznego
kapitalizmu. Chodzi o to, ¿e w miarê stopniowego bogacenia siê i uzyskiwania
22
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Ibidem, s. 216.
Zob. ibidem, s. 201218.
Zob. idem, Liberalizm, s. 298301.
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coraz wiêkszej politycznej wolnoci przez spo³eczeñstwa w nim ¿yj¹ce, stopniowo wyp³ukuj¹ siê z ich wiadomoci owe fundamentalne idee. Dzieje siê
tak, poniewa¿ wraz ze wzrostem ogólnego poziomu bogactwa i coraz wiêksz¹
demokratyzacj¹ ¿ycia politycznego danego pañstwa, jego obywatele przywi¹zuj¹ coraz mniejsz¹ wagê do podtrzymywania i odnawiania w m³odych pokoleniach owych idei. Novak zauwa¿a, ¿e dzieje siê to w sposób naturalny, tzn.
amerykañski eksperyment sam z siebie generuje ten proces. St¹d te¿ nale¿y
mówiæ o swoistej ironicznej wadzie tego porz¹dku. Jest ona bowiem wpisana
w sam¹ jego naturê i jej unikniêcie jest niemo¿liwe25.
Warto w tym miejscu powiedzieæ, ¿e Novak nie jest pierwszym autorem,
który zauwa¿y³ ow¹ ironiczn¹ wadê. Ju¿ Alexis de Tocqueville, francuski
XIX-wieczny wybitny przedstawiciel klasycznego liberalizmu, przeczuwa³, ¿e
ród³a tego problemu (ironicznej wady) tkwi¹ w wolnorynkowym sposobie
organizacji gospodarki i demokratycznym funkcjonowaniu sfery polityki.
W swoim najwa¿niejszym dziele O demokracji w Ameryce przestrzega³ przed
tym, ¿e kapitalistyczna organizacja ¿ycia ekonomicznego ze swej natury sk³ania obywateli do troski o wzrost bogactwa. Wskutek wolnorynkowych mechanizmów zostaj¹ oni stopniowo odci¹gani od wielkich idei i spraw ducha, a s¹
kierowani ku sprawom zwi¹zanym z pomna¿aniem maj¹tku. Francuski filozof
zwraca³ uwagê, ¿e proces ten wydaje siê byæ tym szybszy i groniejszy, im
s³abszy jest poziom duchowego ¿ycia poszczególnych obywateli i im moralnie
ni¿szy jest etos danej spo³ecznoci. Za koniec tego procesu uwa¿a³ m.in. nieograniczon¹ pogoñ za zyskiem, hedonizm i zanik poczucia solidarnoci u cz³onków
danego spo³eczeñstwa. Zdaniem autora O demokracji w Ameryce rozpowszechnienie siê tego typu postaw w spo³eczeñstwie, w d³u¿szej perspektywie czasu
oka¿e siê destrukcyjne dla w³aciwego funkcjonowania amerykañskiego eksperymentu26.
De Tocqueville zauwa¿y³, ¿e tak¿e demokratyzacja ¿ycia politycznego
generuje pewne zagro¿enie dla amerykañskiego eksperymentu. Demokracja
niesie ze sob¹ ryzyko rozpowszechniania siê konformistycznych postaw wród
obywateli. Zdaniem francuskiego myliciela demokratyczne procedury rozstrzygania sporów mog¹ pojedynczym obywatelom sugerowaæ, i¿ s³usznoæ
w danej kwestii le¿y zawsze po stronie wiêkszoci. Jeli nie opr¹ siê oni tej
sugestii, to spo³eczeñstwo demokratycznego kapitalizmu w miarê up³ywu czasu bêdzie stawa³o siê coraz bardziej jednolite. W konsekwencji nie da siê
prowadziæ rzetelnego namys³u nad kwestiami dotycz¹cymi ró¿nych problemów. Do prowadzenia takiego namys³u nieodzowne wydaj¹ siê byæ bowiem
25
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Zob. idem, Duch, s. 4550.
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ró¿nice zdañ miêdzy dyskutuj¹cymi stronami. W jednolitym za spo³eczeñstwie takich ró¿nic bêdzie zwyczajnie brakowa³o. Chodzi o to, ¿e o wszystkim
zawsze bêdzie decydowa³a wiêkszoæ, która z czasem bêdzie stawa³a siê coraz
potê¿niejsza i bêdzie obejmowa³a coraz szersze krêgi spo³eczeñstwa. Zdaniem
de Tocquevillea na skutek tego procesu poziom moralny ca³ego spo³eczeñstwa
i jego pojedynczych cz³onków bêdzie siê raczej systematycznie obni¿a³ ni¿
podnosi³. W d³u¿szej perspektywie czasu bêdzie to destrukcyjne dla demokratycznego kapitalizmu27.
Jeli wemie siê pod uwagê strukturaln¹ s³aboæ amerykañskiego eksperymentu, na któr¹ zwróci³ uwagê Böckenförde, to ironiczna wada, któr¹ na
d³ugo przed Novakiem dobrze zanalizowa³ de Tocqueville, jawi siê jako szczególnie grona. Niebezpieczeñstwo polega na tym, ¿e w³adze polityczne w ramach demokratycznego kapitalizmu s¹ w jakim sensie bezradne wobec skutków, jakie powoduje ironiczna wada. Nawet bowiem wówczas, gdy ju¿ bardzo wyranie zaczynaj¹ siê ujawniaæ jej zgubne skutki, rz¹dz¹cy nie mog¹
pos³u¿yæ siê rodkami przymusu, aby odnowiæ w wiadomoci obywateli moralno-wiatopogl¹dowe idee le¿¹ce u fundamentów demokratycznego kapitalizmu. W ramach amerykañskiego eksperymentu idee te mog¹ byæ przez obywateli przyjête tylko w sposób ca³kowicie wolny.
Zdaniem Novaka, maj¹c na uwadze owe dwie wady (strukturaln¹ i ironiczn¹), analiza kondycji demokratycznego kapitalizmu prowadzi do nastêpuj¹cego spostrze¿enia: Jeli [...] zasadnicza wada naszej ekonomii politycznej
tkwi nie tyle w naszym systemie politycznym [...] i nie tyle w naszym systemie
gospodarczym [...], lecz raczej w naszym systemie moralno-kulturalnym,
wówczas mo¿emy traktowaæ tê prognozê bardziej optymistycznie, ni¿ mog³o
siê wydawaæ na pierwszy rzut oka. Je¿eli owa fatalna wada tkwi nade wszystko w naszych ideach i w moralnoci, to wolno nam przyj¹æ, ¿e jej ród³em nie
jest nasz przeklêty los, lecz my sami; dlatego dziêki ³asce Boga mo¿emy siê
poprawiæ. S³uszne idee wypieraj¹ czêsto idee niefortunne. I nawet wówczas,
gdy z³o przyjmuje postaæ spo³ecznej i osobistej destrukcji, zdrowe obyczaje
oddzia³uj¹ w sposób twórczy. Jeli z³o tkwi w nas samych  a zw³aszcza
w naszych moralnych, intelektualnych i kulturalnych elitach  mamy znakomit¹ okazjê, by co zrobiæ. Oto jedyna rzecz, jakiej domagaæ siê mo¿e wolna
kobieta i wolny mê¿czyzna. Szansa. Nie gwarancja, lecz w³anie szansa28.
27 Ibidem, t. 1, s. 252266. Zwiêz³e omówienie ró¿nych zagro¿eñ, jakie niesie ze sob¹ demokracja, zob. tak¿e np.: J. Salij, Teokratyczne roszczenia wspó³czesnej demokracji, Ethos 2122 (1993),
s. 107121; M. Schooyans, Totalitarne zagro¿enie demokracji, t³um. K. Dery³o, ibidem, s. 123130;
K. Schipperges, Spo³eczeñstwo egalitarne i zwi¹zane z nim zagro¿enia, t³um. L. Balter, w: Naród,
s. 257276.
28 M. Novak, Liberalizm, s. 297.
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Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e Novak, przestrzegaj¹c przed skutkami
strukturalnej i ironicznej wady demokratycznego kapitalizmu, nie postuluje
poszukiwania jakich lepszych od ju¿ istniej¹cych rozwi¹zañ na p³aszczynie
polityki i ekonomii. Wolnorynkowa gospodarka i demokratyczna polityka,
mimo pewnych wad, wydaj¹ siê byæ wystarczaj¹co dobre. Pierwsza przynios³a
wielu spo³eczeñstwom niespotykany dot¹d sukces ekonomiczny, natomiast
druga  skutecznie chroni ludzk¹ wolnoæ. Zdaniem Novaka nale¿y podj¹æ
zupe³nie inne kroki w celu odnowienia i uratowania amerykañskiego eksperymentu przed samozniszczeniem siê. Nale¿y, opieraj¹c siê na religii, uzdrowiæ
instytucje moralno-kulturalne tego porz¹dku i odnowiæ tym samym w etosie
danych spo³eczeñstw idee stoj¹ce u jego fundamentów.
Warto tu zauwa¿yæ, ¿e Novak, stawiaj¹c taki postulat, zdaje siê nawi¹zywaæ do spostrze¿enia, którego dokona³ w XVII w. John Locke. W Licie
o tolerancji stwierdzi³ on, ¿e dla ateisty nie mog¹ byæ wiête ¿adne porêczenia, ¿adne uk³ady, ¿adne przysiêgi, które s¹ wiêzami spo³eczeñstwa: do tego
stopnia, ¿e w nastêpstwie negacji Boga, ju¿ bodaj w samej myli to wszystko
traci sw¹ wartoæ29. Locke w przywo³anym stwierdzeniu wyra¿a myl, ¿e nie
da siê zbudowaæ ¿adnego stabilnego porz¹dku spo³ecznego bez oparcia jego
moralnych fundamentów na religijnej wierze w istnienie jakiej Opatrznoci, tzn.
istoty od cz³owieka wy¿szej, maj¹cej wgl¹d w ludzkie sumienie, zdolnej do
os¹dzenia, nagradzania lub te¿ ukarania cz³owieka w zale¿noci od pope³nionych
przez niego czynów. W wietle spostrze¿enia Lockea postulat Novaka sprowadza siê do wskazania, ¿e amerykañski eksperyment, targany pewnymi si³ami
zdolnymi zniszczyæ go od wewn¹trz, potrzebuje wsparcia ze strony jakiej instytucji wobec siebie w pewnym sensie zewnêtrznej. I jest ni¹ w³anie religia.
Zaznaczyæ tutaj od razu nale¿y, ¿e Novakowi ca³kowicie obca jest idea
budowania jakiej wersji pañstwa wyznaniowego czy te¿ sankcjonowania nakazów i zakazów religijnych prawem pañstwowym. Twierdzi on tylko, ¿e bez
odnowienia w spo³ecznociach demokratycznego kapitalizmu ¿ycia religijnego
niemo¿liwe bêdzie odbudowanie i umocnienie etosu amerykañskiego eksperymentu. Zaznacza przy tym, ¿e na prawdziwie religijne ¿ycie nie sk³adaj¹ siê
tylko praktyki kultyczne czy postne, ale tak¿e gotowoæ do pomocy chorym,
s³abym, troska o lokalne spo³ecznoci i zaanga¿owanie w tworzenie ludzkiej
historii. Mog³oby siê tutaj wydawaæ, ¿e Novak postuluje zbudowanie lub te¿
odnowienie w spo³eczeñstwie jakiej formy akonfesyjnej religijnoci. Tak nie
jest, poniewa¿ w dziele Novaka z owym postulatem oparcia siê na religii
nieod³¹cznie wi¹¿e siê wskazanie chrzecijañstwa jako religii wyj¹tkowo predestynowanej do odnowy amerykañskiego eksperymentu30.
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Teologia demokratycznego kapitalizmu
 chrzecijañskie podstawy etosu amerykañskiego eksperymentu
Trzeba tutaj zaznaczyæ, ¿e istotnym celem chrzecijañstwa nie jest jednak
o¿ywianie w danym spo³eczeñstwie etosu demokratycznego kapitalizmu.
Chrzecijañstwo mo¿e siê do tego przyczyniaæ tylko niejako przy okazji wype³niania swojej g³ównej misji, któr¹ jest g³oszenie Dobrej Nowiny31. Novak
zdaje sobie z tego sprawê i wyranie podkrela, ¿e nie nale¿y w ¿adnym
wypadku mieszaæ istoty chrzecijañstwa z przetrwaniem i odnow¹ amerykañskiego eksperymentu. Jednak jego zdaniem chrzecijanie powinni uwiadomiæ sobie, ¿e bez kapitalizmu i demokracji bêdê znacznie ubo¿si ekonomicznie
i mniej wolni politycznie32. Chodzi o to, i¿ chrzecijanie  po pierwsze  powinni doceniæ niew¹tpliwe dobrodziejstwa, jakie dla nich samych i dla ca³ej ludzkoci nios¹ wolnorynkowa gospodarka i demokratyczna organizacja ¿ycia politycznego. I po drugie, dla umo¿liwienia jak najszerszej liczbie ludzi skorzystania z tych dobrodziejstw, warto podj¹æ próbê odnowy etosu demokratycznego
kapitalizmu. Wed³ug Novaka dla chrzecijan owo w³¹czenie siê w odnawianie
etosu demokratycznego kapitalizmu jest w jakim sensie nawet koniecznoci¹.
Koniecznoæ ta wyp³ywa z tego, ¿e moralno-wiatopogl¹dowe fundamenty
amerykañskiego eksperymentu jawi¹ siê jako nierozerwalnie powi¹zane
z niektórymi istotnymi chrzecijañskimi prawdami wiary. Teologiczna refleksja
nad owymi fundamentami wskazuje, ¿e jest przynajmniej szeæ takich prawd.
Pierwsz¹ z nich jest tajemnica Trójcy wiêtej. Novak dochodzi do przekonania, ¿e tajemnica ta, nierozerwalnie ³¹cz¹c siê z dogmatem o stworzeniu
wiata przez Boga, ukazuje Stwórcê jako objawiaj¹cego siê pod wieloma postaciami w stworzonym i kierowanym przez siebie wiecie. Chrzecijanie,
uwiadamiaj¹c sobie tê prawdê o Bogu i stworzeniu, oraz ¿yj¹c zgodnie z jej
przes³aniem, ucz¹ siê dostrzegania ogromnej wartoci ró¿norodnoci i wieloci
w wiecie. Istotne jest przy tym, ¿e owa wieloæ i ró¿norodnoæ z chrzecijañskiego punktu widzenia nie oznacza w ¿adnym wypadku chaosu czy te¿ czego
niepo¿¹danego. Przeniesienie takiego spojrzenia na p³aszczyznê ¿ycia spo³ecznego owocuje docenianiem wartoci wieloci i ró¿norodnoci wspólnot, stowarzyszeñ czy te¿ punktów widzenia. Dla chrzecijanina wieloæ i ró¿norodnoæ
nie s¹ wiêc czym niepo¿¹danym, ale wprost przeciwnie  s¹ tym, co prowadzi
do bogactwa rzeczywistoci spo³ecznej i o co nale¿y siê troszczyæ. Wed³ug
Novaka prawda o Trójcy wiêtej pobudza zatem chrzecijan do zaanga¿owania siê na rzecz tworzenia wieloci i ró¿norodnoci stowarzyszeñ, wspólnot
31
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i organizacji spo³ecznych, a tak¿e wzywa do sprzeciwiania siê wszelkim tendencjom ujednolicania ¿ycia spo³ecznego. Novak s¹dzi, ¿e podejmuj¹c te wezwania chrzecijanie przyczyni¹ siê do odnowy w spo³ecznociach etosu demokratycznego kapitalizmu33.
Wed³ug amerykañskiego myliciela dogmat o Trzech Osobach Boskich
ma dla chrzecijan jeszcze inne znaczenia w aspekcie ¿ycia spo³ecznego. Ukazuje bowiem Stwórcê jako ¿yw¹, rozumn¹, dobr¹, woln¹ i nieustannie dzia³aj¹c¹ Osobê, która kocha, wspiera i dotrzymuje z³o¿onych cz³owiekowi obietnic.
Tajemnica Trójcy wiêtej uczy w ten sposób chrzecijan nie tylko doceniania
i troski o ró¿norodnoæ i wieloæ, ale tak¿e pozwala zaufaæ Bo¿ej Opatrznoci
i wskazuje, ¿e cz³owiek nie musi liczyæ jedynie na swoje si³y w przezwyciê¿aniu ró¿nych trudnoci i w tworzeniu dobrej rzeczywistoci spo³ecznej. Uwiadomienie sobie przez chrzecijan przy tym tak¿e, ¿e ka¿dy cz³owiek jest stworzony na obraz i podobieñstwo Boga, pomaga w dostrzeganiu w dzia³aniu
innych ludzi  równie¿ niechrzecijan  odbicia Bo¿ej m¹droci i podejmowania wraz z nimi przedsiêwziêæ dla wspólnego dobra34.
Drug¹ prawd¹ wiary jest dogmat o Wcieleniu. Zdaniem Novaka wiara, ¿e
Syn Bo¿y sta³ siê cz³owiekiem w cile okrelonym czasie i miejscu, uwiadamia chrzecijanom wartoæ ludzkiej historii i niejako zmusza ich do podjêcia
odpowiedzialnoci za jej aktywne kszta³towanie. Ponadto dogmat ten uzmys³awia chrzecijanom, i¿ musz¹ liczyæ siê w owym kszta³towaniu z ludzk¹ s³aboci¹ moraln¹ i intelektualn¹. I chocia¿ chrzecijanie zawsze w perspektywie
swojego dzia³ania winni widzieæ Królestwo Niebieskie, to jednak obce chrzecijañskiej postawie s¹ mrzonki o zbudowaniu raju na ziemi (idealnego ustroju
spo³ecznego). Innymi s³owy, wed³ug amerykañskiego filozofa wiara we Wcielenie zabrania chrzecijanom snucia tego typu wizji, a zobowi¹zuje ich do
pe³nego wykorzystywania tych sporód instytucji spo³ecznych, które s¹ aktualnie najlepsze i s¹ dostêpne35.
Trzeci¹ chrzecijañsk¹ prawd¹ jest przekonanie, ¿e Bóg nie rozwi¹zuje za
cz³owieka wszystkich problemów, ale ¿e rozwi¹zanie wielu z nich pozostawi³
ludzkiej kreatywnoci. Wiele zatem zale¿y od samego cz³owieka, zw³aszcza
jeli chodzi o organizacjê ¿ycia spo³ecznego. Wed³ug Novaka, poniewa¿ demokratyczny kapitalizm wyj¹tkowo dobrze pobudza ludzk¹ kreatywnoæ, dlatego
te¿ dla chrzecijan wiara, ¿e Bóg w ludzkie rêce z³o¿y³ rozwi¹zanie wielu
problemów, jest w konsekwencji równoznaczna z docenieniem wartoci wolnego rynku i demokracji. Owa wiara jest przy tym tak¿e wezwaniem do aktywnego w³¹czenia siê w coraz lepsze kszta³towanie ¿ycia spo³ecznego36.
33
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W procesie odpowiedniego urz¹dzania ¿ycia spo³ecznego problemem
okazuje siê byæ oczywisty fakt, ¿e ka¿de ludzkie dzie³o zawsze jest naznaczone jak¹ wad¹, brakiem i niedoskona³oci¹. Zdaniem Novaka jest to zauwa¿alne zw³aszcza na p³aszczynie moralnej. Od wad, braków i niedoskona³oci nie
jest wiêc wolny tak¿e amerykañski eksperyment37. W Duchu demokratycznego kapitalizmu czytamy na ten temat: Wolna ekonomia nosi na sobie szkar³atne piêtno grzechu. wiat³a neonów przyci¹gaj¹ do salonów masa¿u i pism
dla doros³ych (tzn. dla m³odzie¿y). Demokratyczne, kapitalistyczne spo³eczeñstwo przekazuje obraz cz³owieka nie takim, jakim mo¿e powinien on byæ, ale
takim jakim jest, bowiem zosta³o ono zbudowane na znajomoci b³¹dz¹cego
ludzkiego serca i szacunku dla niego38.
Wed³ug Novaka chrzecijanin, próbuj¹c zrozumieæ niedoskona³oæ ludzkich dzie³, winien uzmys³owiæ sobie treci kryj¹ce siê za prawd¹ o grzechu
pierworodnym. Prawda ta wziêta w aspekcie ¿ycia spo³ecznego pozwala zrozumieæ, ¿e niedoskona³oæ  zw³aszcza moralna  spo³ecznych rozwi¹zañ demokratycznego kapitalizmu jest bardziej konsekwencj¹ z³ych sk³onnoci
tkwi¹cych w cz³owieku ni¿ wadliwoci¹ samych rozwi¹zañ instytucjonalnych.
St¹d te¿ zdaniem amerykañskiego filozofa kolejn¹  ju¿ czwart¹  chrzecijañsk¹ prawd¹, istotn¹ w teologicznym spojrzeniu na amerykañski eksperyment,
jest dogmat o grzechu pierworodnym i jego skutkach. W wietle tego dogmatu,
jeli chodzi o naprawê demokratycznego kapitalizmu, bardziej w³aciwa
z chrzecijañskiego punktu widzenia wydaje siê byæ troska o odnowienie
i podniesienie poziomu moralnego spo³eczeñstwa ni¿ poszukiwanie lepszych
rozwi¹zañ instytucjonalnych39.
Na pi¹t¹ prawdê wskazuj¹ zdaniem Novaka s³owa Chrystusa: Oddajcie
Cezarowi to, co nale¿y do Cezara, a Bogu to, co nale¿y do Boga (Mt 21,22).
Chrzecijanin, maj¹c na uwadze te s³owa, jest w stanie zaakceptowaæ, ¿e
w przestrzeni ¿ycia spo³ecznego amerykañskiego eksperymentu istnieje
i musi istnieæ sfera, co do której nie mo¿na siê domagaæ, aby by³a z zasady
chrzecijañska40. Chodzi o to, ¿e w przestrzeni ¿ycia publicznego demokratycznego kapitalizmu jest i musi byæ miejsce dla wszystkich ludzi, niezale¿nie
od wyznania, koloru skóry, pogl¹dów czy te¿ moralnoci. Oznacza to, ¿e chocia¿ moralno-wiatopogl¹dowe fundamenty demokratycznego kapitalizmu
maj¹ chrzecijañskie zabarwienie, to jednak z uwagi na wy¿ej przywo³ane
s³owa Chrystusa nie mo¿e zostaæ on zaw³aszczony przez chrzecijan41.
37
38
39
40
41

Zob. idem, Chrzecijañstwo, s. 2223.
Idem, Duch, s. 101.
Zob. ibidem, s. 398.
Zob. ibidem, s. 398401.
Zob. ibidem, s. 86.
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I w koñcu ostatni¹  szóst¹  prawd¹ jest chrzecijañskie rozumienie
mi³oci (caritas). Wed³ug Novaka wyp³ywa ono z biblijnej koncepcji Boga,
który w wolnych i rozumnych istotach widzi dla siebie partnerów do dialogu
i decyduje siê budowaæ z nimi wspólnotê. Na wzór tej relacji Boga do cz³owieka chrzecijañskie rozumienie mi³oci pokazuje, jak winny byæ kszta³towane
stosunki miêdzyludzkie. Ich fundamentem ma byæ zaakceptowanie w mi³oci
odrêbnoci drugiego cz³owieka, który ma prawo do w³asnych aspiracji i korzystania ze swoich uzdolnieñ. Próbê takiego w³anie ukszta³towania stosunków
miêdzyludzkich daje siê zdaniem Novaka zauwa¿yæ w ramach demokratycznego kapitalizmu. Amerykañski eksperyment zosta³ bowiem w taki sposób
zaprojektowany, aby umo¿liwiæ ludziom akceptacje w³asnej odrêbnoci i mimo
niej mieæ mo¿liwoæ wspólnego skutecznego poszukiwania dobrych rozwi¹zañ
ró¿nych problemów spo³ecznych42.
Podsumowuj¹c, nale¿y powiedzieæ, ¿e wed³ug Novaka teologiczna refleksja wskazuje na przynajmniej szeæ chrzecijañskich prawd, które s¹ powi¹zane z ideami moralno-wiatopogl¹dowymi wchodz¹cymi w sk³ad etosu
amerykañskiego eksperymentu. S¹ to: 1) prawda o Bogu Stworzycielu, który
jest Trójc¹ wiêt¹; 2) prawda o Wcieleniu Syna Bo¿ego; 3) prawda o ludzkiej
rozumnoci i zdolnoci cz³owieka do bycia twórczym; 4) prawda o grzechu
pierworodnym i jego skutkach; 5) prawda o byciu przez cz³owieka istot¹ woln¹; 6) chrzecijañskie rozumienie mi³oci.
Zakoñczenie
Na podstawie przeprowadzonych rozwa¿añ mo¿na stwierdziæ, ¿e zdaniem Novaka demokracja i kapitalizm do w³aciwego funkcjonowania potrzebuj¹ obecnoci w spo³eczeñstwie pewnych konkretnie okrelonych idei
moralno-wiatopogl¹dowych. Z uwagi na doæ specyficzne mankamenty demokratycznego kapitalizmu owe idee w d³u¿szej perspektywie czasu mog¹
zostaæ utrzymane tylko w takim spo³eczeñstwie, które jest religijne i w którym
chrzecijañstwo jest bardzo ¿ywotn¹ si³¹. I w koñcu wed³ug amerykañskiego
myliciela teologiczna refleksja pozwala wskazaæ chrzecijañskie prawdy, które
s¹ g³êboko powi¹zane z ideami tworz¹cymi etos demokratycznego kapitalizmu.
Maj¹c na uwadze powy¿sze, z badañ przeprowadzonych przez Novaka
wy³ania siê interesuj¹ca idea miejsca i roli chrzecijañstwa we wspó³czesnym
wiecie ekonomii i polityki. Po pierwsze, porz¹dek demokratycznego kapitalizmu jest zbudowany na fundamencie chrzecijañskiej wizji wiata i cz³owieka.
42

Zob. ibidem, s. 401406.
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Po drugie, bez sta³ej aktywnej obecnoci chrzecijan w wiecie ekonomii i polityki, dalsze istnienie demokratycznego kapitalizmu jest zagro¿one. Jeli bowiem chrzecijanie zupe³nie znikn¹ z ¿ycia ekonomiczno-politycznego tego
systemu albo te¿ nie bêd¹ w nim odgrywali wiêkszej roli, to w wiadomoci
danych spo³eczeñstw stopniowo bêd¹ tak¿e zanikaæ idee tworz¹ce etos demokratycznego kapitalizmu. Nieuniknionym za skutkiem tego procesu wydaje
siê byæ ca³kowita destrukcja amerykañskiego eksperymentu. Mo¿na wiêc
powiedzieæ, ¿e z przemyleñ poczynionych przez Novaka wy³ania siê postulat,
aby wspó³czeni katecheci, kaznodzieje, teolodzy wskazywali chrzecijanom
¿yj¹cym w ramach demokratycznego kapitalizmu, jak siê w nim odnaleæ
i aktywnie ¿yæ zgodnie ze swoj¹ wiar¹. Wed³ug Novaka tylko wówczas, gdy
temu postulatowi uczyni siê zadoæ, jest szansa na dalsze istnienie i rozwój
amerykañskiego eksperymentu.

ORT UND ROLLE DES CHRISTENTUMS
IM DEMOKRATISCHEN KAPITALISMUS
NACH MICHAEL NOVAK
(ZUSAMMENFASSUNG)

Novak versteht Demokratie und Kapitalismus als untrennbar miteinander verbundene Elemente eins gesellschaftlichen Systems. Aus diesem Grund gebraucht er die Bezeichnung demokratischer Kapitalismus. Seine Wurzel reichen bis zur Zeit der Entstehung der Vereinigten Staaten von
Amerika. Damals wurden zum ersten Mal die freie Marktwirtschaft und die demokratische Politik
in ein System verbunden. Heute bezeichnet man politisch-soziale Systeme der meisten Staaten der
westlichen Zivilisation mit dem Namen des demokratischen Kapitalismus. Eine vertiefte Analyse
der Funktionsweise dieser Gesellschaftsordnung zeigt, dass sie auf das Annehmen durch die Gesellschaft bestimmter ethisch-weltanschaulichen Überzeugungen angewiesen ist, sollte sie richtig
funktionieren. An den Anfängen des Aufbaus des demokratischen Kapitalismus waren diese Überzeugungen in den damaligen Gesellschaften allgemein akzeptiert, heute jedoch ist das nicht mehr
der Fall. Als Ursache für diese Situation lassen sich spezifische Prozesse benennen, die der Kapitalismus und die Demokratie von sich aus generieren. Ihre Folge ist das Schrumpfen von den oben
genannten Überzeugungen im kollektiven Bewusstsein. Dadurch droht dem demokratischen Kapitalismus eine totale Destruktion. Das Heilmittel ist die Erneuerung der fundamentalen Überzeugungen. Die theologische Reflexion zeigt, dass sie mit den grundlegenden christlichen Wahrheiten
tief verbunden sind. Aus diesem Grund sollten, so Novak, gerade Christen am gesellschaftlichen
Leben in den kapitalistischen Demokratien so aktiv, wie nur möglich, teilnehmen. Dadurch können
die Grundüberzeugungen im Bewusstsein der Gesellschaften ständig erneuert werden.
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PLACE AND ROLE OF CHRISTIANITY IN DEMOCRATIC
CAPITALISM ACCORDING TO MICHAEL NOVAK
(SUMMARY)

According to Michael Novak, democracy and capitalism are two different elements of the
same social system that are inextricably linked with each other. Because of that link he calls this
system a democratic capitalism. Its origins can be tracked down to the beginnings of the United
States of America. It was then that the free market economy and democracy were for the first time
in history forged into one political system. Democratic capitalism can be found in most modern
states belonging to the so called western civilisation. An analysis of this system shows that in order
to ensure its correct implementation and smooth functioning, the society must adopt a world view
that is centred around a certain set of moral norms. Whereas at the beginning of the democratic
capitalism these norms were being universally acknowledged by various societies, it is no longer
the case. It is the result of various specific processes that are being self-generated by the capitalism
and democracy themselves. They result in a gradual decline of the moral norms in the social
consciousness, which in turn threatens the democratic capitalism itself with a total destruction.
Redemption lies in their renewal in the social consciousness. Theological reflection reveals that the
world view centered around moral norms is deeply linked to some of the most important Christian
beliefs. That is why Novak advocates full participation of Christians in the public domain of the
democratic capitalism as means of constant renewal of that world view in the social consciousness.
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Ewangelizacja jest zadaniem dla ca³ego Kocio³a, jednak pod pewnymi
wzglêdami jest równie¿ wezwaniem dla katolików wieckich. Zaanga¿owania
w to dzie³o domagaj¹ siê od nich bowiem nowe problemy pojawiaj¹ce siê nie
tylko w samym Kociele, ale nade wszystko w ¿yciu spo³ecznym1. Dziêki ich
apostolstwu mo¿liwa staje siê odnowa porz¹dku spo³ecznego w duchu chrzecijañskim. Jedn¹ z wa¿niejszych rzeczywistoci stanowi¹cych cel ich pos³annictwa jest wiat ekonomii.
W adhortacji apostolskiej Christifideles laici Jan Pawe³ II wskazuje na
koniecznoæ zaanga¿owania wieckich wyznawców Chrystusa w wiat ekonomii w kontekcie problemów systemowych oraz sposobu organizacji i funkcjonowania przedsiêbiorstwa jako wspólnoty osób pracuj¹cych. Papie¿ stwierdza:
W kontekcie radykalnych przemian zachodz¹cych w wiecie gospodarki
i pracy wieccy musz¹ przede wszystkim anga¿owaæ siê w rozwi¹zywanie bardzo powa¿nych problemów rosn¹cego bezrobocia, walczyæ o jak najszybsze
po³o¿enie kresu licznym niesprawiedliwociom wynikaj¹cym z niew³aciwej
organizacji pracy, zabiegaæ o to, aby miejsce pracy sta³o siê miejscem wspólnoty osób ciesz¹cych siê poszanowaniem ich podmiotowoci i prawa do
uczestnictwa, walczyæ o rozwój nowej solidarnoci pomiêdzy tymi, którzy
uczestnicz¹ we wspólnej pracy oraz o stworzenie nowego typu przedsiê1

s. 397.

Por. J. Zab³ocki, wieccy w odnowie porz¹dku doczesnego, Ateneum Kap³añskie 3 (1990),
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biorstw, o zrewidowanie systemów handlowych i finansowych, a tak¿e o zmianê systemu wymiany technologicznej2.
Celem niniejszego artyku³u jest ukazanie implikacji, jakie poci¹ga za
sob¹ prawda o powo³aniu katolików wieckich do zaanga¿owania siê w ¿ycie
gospodarcze i bêd¹cego jego szczególnym przejawem  rodowisko ludzkiej
pracy. Wydaje siê, ¿e trzeba i warto rozpocz¹æ od (1) krótkiego rozwa¿enia
podstaw zaanga¿owania wieckich katolików w ¿ycie doczesne w ogóle. Dopiero bowiem na tym tle przedstawione dalej szczegó³owe zagadnienia zostan¹
odpowiednio zakorzenione. Nastêpnie (2) zostan¹ zaprezentowane kwestie
zwi¹zane wymiarem makroekonomicznym ¿ycia gospodarczo-spo³ecznego.
St¹d istotna stanie siê próba odpowiedzi na pytanie, w któr¹ stronê powinny iæ
rozwi¹zania pewnych systemowych problemów tego ¿ycia, m.in. dziêki chrzecijañskiemu zaanga¿owaniu wieckich katolików. Przedmiotem koñcowych
rozwa¿añ (3) bêdzie wskazanie i rozwa¿enie problemów moralnych w wymiarze mikroekonomicznym, a wiêc na p³aszczynie funkcjonowania przedsiêbiorstwa3.
G³ównym ród³em dla niniejszych rozwa¿añ s¹ wypowiedzi Magisterium
Ecclesiae zawarte w Kompendium nauki spo³ecznej Kocio³a, opracowanym
przez Papiesk¹ Radê Iustitia et Pax4, jednak szczególnie cenne jest nauczanie
Jana Paw³a II w kwestiach spo³eczno-ekonomicznych zawarte w adhortacji
o powo³aniu i misji wieckich w Kociele i w wiecie Christifideles laici. Jest
to praca badawcza z zakresu teologii moralnej, do której w sposób szczególny
przynale¿y nauczanie spo³eczne Kocio³a5, w du¿ej mierze o charakterze
zbieraj¹cym dotychczasowe wypowiedzi Magisterium na zadany temat.
1. Podstawy zaanga¿owania katolików wieckich w wiecie
W Konstytucji dogmatycznej o Kociele Lumen gentium Soboru Watykañskiego II, przy okreleniu to¿samoci katolików wieckich, czytamy:
Przez pojêcie »wieccy« rozumie siê wszystkich wiernych, którzy nie s¹
cz³onkami stanu duchownego i stanu zakonnego prawnie ustanowionego
2
3

ChL 43.
W niniejszym studium zostanie pominiêta wa¿na kwestia realizacji misji ewangelizacyjnej
przez wiernych wieckich w indywidualnym ¿yciu zawodowym. Wydaje siê bowiem, ¿e temat apostolstwa w pracy i poprzez wykonywan¹ pracê jest na tyle obszerny, ¿e zas³uguje i wymaga odrêbnego
opracowania. Warto jedynie pokrótce wskazaæ, ¿e w tym przypadku niezmiernie cenne staje siê zw³aszcza dawanie wiadectwa chrzecijañskiego podejcia do obowi¹zków zawodowych i poprzez to stwarzanie okazji do innych form aposto³owania wród najbli¿szych wspó³pracowników.
4 Wydanie polskie: Kielce 2005.
5 Por. SRS 41; CA 55.
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w Kociele. S¹ to wierni, którzy wcieleni przez chrzest w Chrystusa, ustanowieni jako Lud Bo¿y, stawszy siê na swój sposób uczestnikami kap³añskiej,
prorockiej i królewskiej misji Chrystusa, sprawuj¹ w³aciwe ca³emu ludowi
chrzecijañskiemu pos³annictwo w Kociele i w wiecie. [...] Szczególnym
[...] ich zadaniem jest tak rozwietlaæ wszystkie sprawy doczesne, z którymi s¹
cile zwi¹zani, i tak nimi kierowaæ, aby siê ustawicznie dokonywa³y i rozwija³y po myli Chrystusa i aby s³u¿y³y chwale Stworzyciela i Odkupiciela6.
Odwo³uj¹c siê do tego stanowiska Soboru w kwestii specyfiki powo³ania
ludzi wieckich, warto jeszcze ukazaæ szczególnoæ ich zadania w wiecie.
Jako ochrzczeni, wieccy maj¹ uzdrawiaæ, uwiêcaæ i konsekrowaæ doczesny
wiat (consecratio mundi). Powo³anie wieckich chrzecijan ma wiêc wymiar
nie tylko antropologiczny i socjologiczny, ale tak¿e cile teologiczny i kocielny7. Powinni oni odczytywaæ wiat jako pole realizacji swego powo³ania
i uwiêcaæ go na kszta³t zaczynu ewangelicznego8 (por. £k 13,20-21).
Ta konsekracja doczesnoci powinna polegaæ na wpajaniu zasad chrzecijañskich oraz cnót przyrodzonych i nadprzyrodzonych w ogromn¹ dziedzinê
wieckiego wiata9. Chrzecijanie wieccy powinni wiêc byæ sol¹ ziemi
i wiat³em wiata (por. Mt 5,13-16). Powinni ukazywaæ Chrystusa, wiadcz¹c
swoim ¿yciem opartym na wierze, nadziei i mi³oci. Powinni stawaæ siê tym,
czym dusza jest w ciele10. wieccy stanowi¹ bowiem pomost ³¹cz¹cy Koció³ ze wiatem wartoci doczesnych. Ten naturalny pomost umo¿liwia dotarcie przepowiadania ewangelicznego do wszystkich ludzi (zw³aszcza niewierz¹cych), zaanga¿owanych na ró¿nych p³aszczyznach ¿ycia spo³ecznego11.
Szczególnie skutecznym elementem ewangelizacji wiata jest wiadectwo
katolików wieckich, które winno byæ przede wszystkim wyrazem czynnej
mi³oci i powinno wyra¿aæ siê w konkretnych formach zaanga¿owania na
rzecz naprawy struktur i systemów spo³ecznych. Trzeba jednak zauwa¿yæ
w tym kontekcie, ¿e wiadectwo wiernego wieckiego rodzi siê przede
wszystkim z daru ³aski: uznanego, pielêgnowanego i doprowadzonego do dojrza³oci12. To sprawia, ¿e jego zaanga¿owanie w wiecie ró¿ni siê zasadniczo
od w³aciwej ateistycznemu humanizmowi zasady dzia³ania, która pozbawiona
jest ostatecznego fundamentu i ograniczona jest tylko do wymiarów czysto
doczesnych. Dziêki perspektywie ostatecznych dóbr, katolik mo¿e w³aciwie
6 KK 31; E. Weron, Powo³ani do konsekracji wiata, w: Z. Walkiewicz (red.), Odpowiedzialni
za wiat, WarszawaPoznañ 1982, s. 222.
7 Por. ChL 15.
8 J. Nagórny, Pos³annictwo chrzecijan w wiecie, t. 1, wiat i wspólnota, Lublin 1997, s. 99.
9 E. Weron, Powo³ani do konsekracji wiata, s. 222.
10 KK 38.
11 Por. ibidem 38.
12 Por. ChL 24.
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uporz¹dkowaæ swoj¹ ziemsk¹ dzia³alnoæ. Wie bowiem, ¿e poziom ¿ycia
i wiêksza produktywnoæ ekonomiczna nie s¹ jedynymi wskanikami pe³nej
realizacji cz³owieka w tym ¿yciu13. Cz³owiek [...] nie jest ograniczony do
samego porz¹dku doczesnego, ale ¿yj¹c w historii ludzkiej, integralnie zachowuje swoje powo³anie do ¿ycia wiecznego14.
Powo³anie chrzecijan wieckich jest w swej istocie powo³aniem do apostolstwa. Apostolstwo to, z racji opierania siê na wierze i chrzcie, jest obowi¹zkiem wszystkim chrzecijan (powo³aniem powszechnym), gdy¿ wywodzi siê
z faktu bycia chrzecijaninem15. Poszczególne drogi i formy apostolstwa
wieckich s¹ sprawowane na mocy ró¿nych szczegó³owych charyzmatów
 darów zwyczajnych i nadzwyczajnych. W gruncie rzeczy ka¿de stanowisko, jakie chrzecijanin zajmuje w rodzinie, w zawodzie, w spo³eczeñstwie,
w Kociele, a tak¿e wiek, p³eæ, stan ¿ycia i zawód oraz funkcja spo³eczna
 to wszystko mo¿e byæ uznane za w³asne powo³anie chrzecijañskie w ramach podstawowego prapowo³ania do wiary16. Przyjmuj¹c te charyzmaty,
cz³owiek ma prawo i obowi¹zek u¿ywania ich do budowania dobra w Kociele i wiecie.
Przy okrelaniu specyfiki dróg uobecniania przez katolików wieckich
w wiecie wartoci chrzecijañskich mo¿na mówiæ tak¿e o pewnego rodzaju
duchowoci laikatu17. Ta duchowoæ wynika z charakteru wieckiego ich pos³ugi i ze specyficznej formacji apostolskiej. Nie wykracza jednak ona poza
ramy powszechnego powo³ania do wiêtoci w Kociele. Jest to duchowoæ
daleka zarówno od intymnego spirytualizmu, jak i od spo³ecznego aktywizmu,
duchowoæ wyra¿aj¹ca siê w ¿ywotnej syntezie przynosz¹cej jednoæ, znaczenie i nadziejê dla ludzkiej egzystencji, pe³nej sprzecznoci i rozbitej z wielu
ró¿nych powodów18. Rzecz w tym, by w ¿yciu cz³owieka wierz¹cego nie by³o
dwóch równoleg³ych, nie oddzia³uj¹cych na siebie dowiadczeñ: ¿ycia duchowego z jego wartociami i wymaganiami oraz ¿ycia wieckiego, obejmuj¹cego
obowi¹zki rodzinne, pracê i zaanga¿owanie spo³eczne19. Chodzi wiêc o osi¹gniêcie harmonii pomiêdzy ¿yciem we wszystkich jego wymiarach a wyznawan¹ wiar¹. Staje siê to mo¿liwe na drodze systematycznego i pog³êbionego
w swej formie odwo³ywania siê do S³owa Bo¿ego; liturgicznej celebracji
Tajemnicy chrzecijañskiej; osobistej modlitwy; autentycznego dowiadczenia
kocielnego, ubogaconego szczególn¹ pos³ug¹ formacyjn¹ m¹drych kierowni13
14
15
16
17
18
19

Por. KNSK 544.
KDK 76.
Por. E. Weron, Powo³ani do konsekracji wiata, s. 173.
Ibidem, s. 173.
Por. KNSK 545546; E. Weron, Powo³ani do konsekracji wiata, s. 176.
KNSK 545.
Por. ChL 59.
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ków duchowych; praktykowania cnót spo³ecznych i trwa³ego zaanga¿owania
w formacjê kulturaln¹ i zawodow¹20.
W procesie formacji laikatu istotna rola przypada w udziale ró¿nego rodzaju grupom, stowarzyszeniom i ruchom. Ka¿de bowiem z tych zrzeszeñ za
pomoc¹ sobie w³aciwych metod umo¿liwia formacjê g³êboko wszczepion¹
w dowiadczenie ¿ycia apostolskiego, a równoczenie daj¹ okazjê dla integracji, ukonkretnienia i bli¿szego okrelenia formacji otrzymywanej przez ich
cz³onków od innych osób i wspólnot21.
W tym duchu dzia³a np. Opus Dei, którego cz³onkami s¹ w ogromnej
wiêkszoci osoby wieckie. Jak podkrela za³o¿yciel Dzie³a Bo¿ego  w.
Josemaria Escriva  ludzie, wstêpuj¹c do Opus Dei, nie czyni¹ tego, by porzuciæ swe zajêcia, lecz przeciwnie, szukaj¹c pomocy duchowej, by t¹ swoj¹
codzienn¹ pracê uwiêciæ i przekszta³ciæ w rodek do samouwiêcenia b¹d by
pomóc innym w ich uwiêceniu. [...] Opus Dei stawia przed sob¹ zadanie
rozwijania wród osób wszelkich klas spo³ecznych pragnienia doskona³oci
chrzecijañskiej w wiecie. To znaczy, ¿e Opus Dei zamierza pomagaæ osobom, które ¿yj¹ poród wiata  ludziom zwyczajnym, ludziom z ulicy  prowadziæ ¿ycie w pe³ni chrzecijañskie, nie zmieniaj¹c biegu ich ¿ycia, ich codziennej pracy, czy te¿ wiata ich marzeñ i pragnieñ22.
W kontekcie ¿ycia ekonomicznego, a zw³aszcza dylematów moralno-duchowych pojawiaj¹cych siê przy prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej
nieocenion¹ pomoc osobom wieckim bezporednio zaanga¿owanym w ten
rodzaj aktywnoci spo³ecznej, daje przynale¿noæ do katolickich stowarzyszeñ
biznesmenów. Wspólna modlitwa, rozmowy z kapelanem tego rodowiska,
konferencje i dyskusje w ramach organizowanych spotkañ tematycznych s¹
p³aszczyzn¹ do poszukiwania i wskazywania konkretnych rozstrzygniêæ problemów etycznych odnosz¹cych siê do tej grupy23.
2. Wierni wieccy wobec wspó³czesnych wyzwañ
¿ycia gospodarczo-spo³ecznego
Zanim zostan¹ przywo³ane niektóre kwestie gospodarczo-spo³eczne,
w stosunku do których wieccy katolicy winni podj¹æ okrelone rozwi¹zania,
warto wskazaæ najistotniejsze kryteria oraz zasadniczy cel tego ich zaanga¿owania. Sobór Watykañski II okrela cel i kryterium dzia³ania katolików wiec20
21
22
23

KNSK 546.
ChL 62.
Rozmowy z pra³atem Escrivá, t³um. J. Garus, Katowice 1993, s. 24.
Dobry przyk³ad stanowi Duszpasterstwo Przedsiêbiorców i Pracodawców TALENT.
Por. http://www.duszpasterstwotalent.pl (27 III 2010).
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kich w sferze ekonomii, stwierdzaj¹c, ¿e [...] w ¿yciu gospodarczo-spo³ecznym trzeba uszanowaæ i podnosiæ godnoæ osoby ludzkiej, pe³ne jej powo³anie
i dobro ca³ego spo³eczeñstwa. Cz³owiek bowiem jest twórc¹, orodkiem i celem ca³ego ¿ycia gospodarczo-spo³ecznego24. Myli te wyra¿aj¹ i streszczaj¹
zarazem chrzecijañskie podejcie do ca³ej rzeczywistoci spo³ecznej. Koció³
bowiem, chc¹c budowaæ cywilizacjê mi³oci, podkrela nieustannie, ¿e nie da
siê tego osi¹gn¹æ bez uznania prymatu cz³owieka w ¿yciu spo³ecznym.
W przypadku dzia³alnoci na polu ekonomii oznacza to m.in. koniecznoæ
rozpatrywania problemów przede wszystkim przez pryzmat ludzkiej godnoci,
integralnej koncepcji rozwoju cz³owieka oraz w wietle zasad spo³ecznych
Kocio³a: dobra wspólnego, powszechnego przeznaczenia dóbr, solidarnoci,
pomocniczoci i uczestnictwa, a tak¿e podstawowych wartoci spo³ecznych,
którymi s¹ prawda, wolnoæ, sprawiedliwoæ i mi³oæ.
W obliczu tak wielu wymienionych kryteriów szczegó³owych wa¿ne wydaje siê, by mocniej podkreliæ naczelne miejsce mi³oci w postawie chrzecijañskiej. Tym samym równie¿ zaanga¿owanie wiernych wieckich w wiecie
ekonomii powinno stawaæ siê wyrazem ewangelicznej mi³oci25. Mo¿na wskazaæ cztery domeny realizacji mi³oci w tym obszarze26. Pierwsza domena wynika z powszechnego przeznaczenia dóbr, gdy¿ w³asnoæ prywatna zawsze powinna pe³niæ funkcjê spo³eczn¹. Polegaæ powinna na tym, by nieæ ulgê cierpi¹cym
nêdzê, bliskim czy dalekim, nie tylko z tego, co »zbywa«, ale i z tego, co jest
»konieczne« do ¿ycia27. Druga domena zwi¹zana jest z kwesti¹ pracy ludzkiej, gdy¿ ma ona s³u¿yæ przede wszystkim rozwojowi osobowoci cz³owieka
oraz budowaniu porozumienia miêdzy ludmi, co szczególnie wymaga apostolatu mi³oci28. Trzeci¹ p³aszczyzn¹ realizacji mi³oci w ¿yciu ekonomicznym
jest sprawa postêpu technologicznego. Chodzi przede wszystkim o to, by postêp  na podstawie zasady mi³oci  by³ w³¹czony w s³u¿bê na rzecz autentycznego rozwoju ka¿dego i ca³ego cz³owieka oraz by s³u¿y³ umacnianiu godnoci
osoby ludzkiej. Nale¿y zadbaæ m.in. o to, by nie by³ wykorzystywany do celów
militarnych. rodki na te cele powinny byæ raczej u¿yte do zmniejszenia nêdzy
ludzkiej i panuj¹cych w wiecie dysproporcji rozwojowych29. Czwarta domena
¿ycia ekonomicznego wi¹¿e siê z tzw. kwesti¹ ekologiczn¹. Cz³owiek, panuj¹c
nad stworzeniem, winien uprawiaæ ogród wiata rozumnie i z mi³oci¹30.
24
25
26

KDK 63.
Por. KNSK 543.
Por. J. Wal, Wychowanie chrzecijan do czynnego udzia³u w ¿yciu spo³ecznym, w: A. Marcol
(red.), Zaanga¿owanie chrzecijan w ¿yciu spo³ecznym, Opole 1994, s. 145147.
27 SRS 31.
28 Por. J. Wal, Wychowanie chrzecijan, s. 146.
29 Por. PP 53; J. Wal, Wychowanie chrzecijan, s. 146.
30 Por. ChL 43; J. Wal, Wychowanie chrzecijan, s. 147.
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Powinien te¿ wyzwoliæ siê z manii u¿ywania za wszelk¹ cenê, id¹c
w kierunku zgodnej symbiozy z otoczeniem. Partycypacyjny charakter relacji
do przyrody oznacza powrót do idei w. Franciszka  twórcy metafizyki i etyki
mi³oci  mi³oci przyrody ¿ywej i martwej oraz mi³oci ludzi31.
Zakres misji wieckich katolików w wiecie ekonomii obejmuje kilka
wa¿kich problemów o charakterze makroekonomicznym. W ich obszarze znalaz³y siê m.in. bezrobocie, zmiana systemu wymiany technologicznej, potrzeba
zrewidowania systemów handlowych i finansowych oraz postulat przeformu³owania samej koncepcji rzeczywistoci ekonomicznej, szczególnie w dobie
procesów globalizacyjnych.
W przypadku bezrobocia szczególna rola przypada rodzinie jako tej ludzkiej prawspólnocie, w której ¿ycie ka¿dego cz³owieka siê zaczyna, rozwija,
oraz która staje siê szko³¹ cnót religijnych i spo³ecznych. Powinna ona stanowiæ istotne wsparcie dla tych jej cz³onków, którzy znajduj¹ siê bez pracy albo
poszukuj¹ zatrudnienia. Przede wszystkim  i w ujêciu bardziej radykalnym
 jest to wk³ad, który urzeczywistnia siê przez wychowanie do sensu pracy, do
odkrywania jej znaczenia i przez propozycjê ukierunkowania oraz wsparcia
przy podejmowaniu wyboru zawodu32.
Równie istotne jest podjêcie wysi³ków przez wieckich katolików  na
miarê posiadanych kompetencji i perspektyw spo³ecznego oddzia³ywania  by
stwarzaæ nowe, konkretne formy wsparcia (np. szkolenia) dla osób doros³ych,
którzy chc¹ siê przekwalifikowaæ lub s¹ ju¿ bezrobotni. Takie efektywne systemy formacyjne staj¹ siê szans¹ dla wszystkich pracuj¹cych, by ³atwiej przechodziæ przez coraz mocniej nasilaj¹ce siê wspó³czenie okresy zmian, niepewnoci i tymczasowoci33.
Zwraca siê tak¿e uwagê, ¿e obecnie powa¿nym ród³em bezrobocia mo¿e
siê staæ niew³aciwe wykorzystanie coraz to nowszych zdobyczy wiedzy
i technologii. St¹d te¿ wieccy katolicy  odnosz¹c te zdobycze jako znamienn¹ formê w³asnoci prywatnej b¹d publicznej do zasady powszechnego przeznaczenia dóbr  powinni anga¿owaæ siê na rzecz w³¹czenia tych osi¹gniêæ
w taki kontekst norm prawnych i regu³ spo³ecznych, aby zagwarantowane by³o
ich wykorzystanie zgodnie z kryteriami sprawiedliwoci, s³usznoci i poszanowania praw cz³owieka34. Wi¹¿e siê to cile z potrzeb¹ w³aciwego rozdysponowania pozytywnych efektów postêpu naukowo-technicznego pomiêdzy poszczególne pañstwa tak, aby proces globalizacji zmniejsza³ ró¿nice w ich roz31 B. Suchodolski, Wychowanie i strategia ¿ycia, Warszawa 1983, s. 36. Cyt. za: J. Wal, Wychowanie chrzecijan, s. 147.
32 KNSK 249.
33 Por. KNSK 290.
34 Por. KNSK 283; CA 32.
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woju gospodarczo-spo³ecznym. W tym kontekcie katolicy wieccy, wiadomie ledz¹cy wspó³czesne procesy przemian spo³eczno-ekonomicznych, winni
zatroszczyæ siê w swoich rodowiskach o odpowiedni poziom wiedzy i zdobycie koniecznego kapita³u, by móc siêgaæ po najnowsze rozwi¹zania technologiczne i organizacyjne. Trzeba bowiem mieæ wiadomoæ, ¿e nowoci mog¹
przenikaæ i rozprzestrzeniaæ siê wewn¹trz okrelonej spo³ecznoci, jeli ludzie
mog¹cy potencjalnie czerpaæ z tego korzyci, osi¹gaj¹ minimalny próg wiedzy
i zasobów finansowych35.
W tym miejscu warto przywo³aæ tak¿e postulat Jana Paw³a II, aby globalizacja dokonywa³a siê w klimacie solidarnoci i by nie prowadzi³a do marginalizacji36. Jest to zarazem wezwanie dla wieckich, aby w duchu troski o dobro wspólne zaanga¿owali siê na rzecz ponownego rozdzia³u bogactw pomiêdzy ró¿ne
regiony naszej planety na korzyæ regionów do tej pory nie uprzywilejowanych
lub bêd¹cych na marginesie rozwoju spo³ecznego i ekonomicznego37.
Konkretnym wyrazem tej troski mo¿e byæ m.in. podkrelanie i wcielanie
w ¿ycie kryteriów etycznych, które powinny kierowaæ miêdzynarodowymi stosunkami gospodarczymi, w tym zw³aszcza systemem handlu miêdzynarodowego. Do zasad tych nale¿y zaliczyæ: d¹¿enie do dobra ogólnego i uniwersalne
przeznaczenie dóbr; równoæ w stosunkach handlowych; szacunek dla praw
i potrzeb najbiedniejszych w polityce handlowej i we wspó³pracy miêdzynarodowej. W przeciwnym razie »ludy dotkniête nêdz¹ cierpi¹ jeszcze wiêksz¹
biedê, ci natomiast, którzy maj¹ wszystko, wzrastaj¹ w nowe bogactwa«38.
Kolejnym wa¿nym obszarem zaanga¿owania wieckich katolików jest
wiat finansów. Dostrzegaj¹c fakt wyj¹tkowo niesymetrycznego ukszta³towania miêdzynarodowego systemu finansowego oraz utrwalania siê procesów
innowacji i rozregulowania rynków finansowych tylko w niektórych czêciach
wiata, nale¿y te¿ zauwa¿yæ i szczególnie podkreliæ nag³e przyspieszenie takich procesów, jak powiêkszanie siê funduszy, administrowanych przez instytucje finansowe, oraz szybki rozwój nowych i skomplikowanych narzêdzi finansowych. Zjawiska te sprawiaj¹, ¿e osoby mog¹ce realnie wp³ywaæ na kszta³t
pewnych rozwi¹zañ o charakterze instytucjonalnym, powinny dzia³aæ na rzecz
wspierania stabilnoci systemu finansowego, oczywicie bez obni¿ania jego
mo¿liwoci i efektywnoci39. Przejawem tej troski mog³oby byæ wprowadzenie zmian ustawowych, umo¿liwiaj¹cych ochronê tej stabilnoci w ca³ej jej
35
36

KNSK 363.
Jan Pawe³ II, Orêdzie na XXXI wiatowy dzieñ pokoju  1998 r., Sprawiedliwoæ ka¿dego
cz³owieka ród³em pokoju dla wszystkich, w: Jan Pawe³ II, Dzie³a zebrane, t. 4, 3; Konstytucje apostolskie, Listy Motu proprio i Bulle, Orêdzia na wiatowe Dni, Kraków 2007, s. 802.
37 KNSK 363.
38 PP 57; KNSK 364.
39 Por. KNSK 369.
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z³o¿onoci, wspieranie konkurencji pomiêdzy porednikami i zapewnienie jak
najwiêkszej przejrzystoci na rzecz inwestorów40.
Na koniec tej czêci rozwa¿añ warto wskazaæ na potrzebê takiej reorganizacji ekonomii, by mo¿liwa siê sta³a zmiana dotychczasowej koncepcji rzeczywistoci ekonomicznej. Wezwanie to wynika z jednej strony z tego, ¿e ubóstwo
materialne wci¹¿ dotyka milionów ludzi na ca³ym wiecie, z drugiej za jest
konsekwencj¹ faktu, ¿e istniej¹ce struktury gospodarcze, spo³eczne i kulturowe
nie s¹ w stanie sprostaæ potrzebom autentycznego rozwoju41. W zwi¹zku z tym,
celem naprawy tych sytuacji, uzasadnione wymogi efektywnoci ekonomicznej powinny zostaæ lepiej zharmonizowane z wymogami uczestnictwa politycznego i sprawiedliwoci spo³ecznej. Konkretnie oznacza to ogarniêcie solidarnoci¹ sieci wspó³zale¿noci ekonomicznych, politycznych i spo³ecznych, do
których zwiêkszenia zmierzaj¹ dokonuj¹ce siê aktualnie procesy globalizacji42.
W tym kontekcie postuluje siê m.in., by zaanga¿owanie katolików
wieckich przejawia³o siê w wysi³ku podejmowania refleksji kulturowej i moralnej, maj¹cej na celu rozeznanie wspó³czesnych systemów gospodarczych,
tak aby popieraæ te modele, które nie ograniczaj¹ siê tylko do k³adzenia akcentu na rozwój w wymiarze ilociowym i technicznym43. Prawdziwy i pe³ny
rozwój dotyczy bowiem godnoci cz³owieka i ludów44 .
3. Troska o ludzki wymiar funkcjonowania przedsiêbiorstwa
Do podstawowych zasad etycznych, którymi powinien kierowaæ siê ka¿dy
(nie tylko chrzecijañski) przedsiêbiorca, nale¿y zaliczyæ m.in.: uczciwoæ45,
40
41

Ibidem.
Jan Pawe³ II, Orêdzie na XXXIII wiatowy Dzieñ Pokoju 2000, 14, LOsservatore Romano (Pl) 1
(2000), s. 7.
42 KNSK 564. Por. Jan Pawe³ II, Orêdzie na XXXIII wiatowy Dzieñ Pokoju 2000, s. 8.
43 Por. KNSK 563.
44 SRS 41.
45 Uczciwoæ w dzia³alnoci przedsiêbiorstwa wi¹¿e siê z jawnoci¹, kontrol¹ i rzetelnoci¹.
Chodzi tu zw³aszcza o takie kwestie, jak: jasne operacje gospodarcze i finansowe, transparentnoæ firmy,
przestrzeganie prawa (por. W. Kawecki, Zasady moralne w budowaniu nowoczesnego spo³eczeñstwa,
w: J. Nagórny, A. Derdziuk (red.), Moralne aspekty przemian cywilizacyjnych, Lublin 2001, s. 43). Poza
tym, trzeba zwróciæ uwagê w tym kontekcie na to, ¿e ¿ycie gospodarcze ma prawo do takich warunków instytucjonalnych, które by nie kara³y odpowiedzialnie dzia³aj¹cych przedsiêbiorstw. Rz¹dy powinny zadbaæ o takie ustawodawstwo i taki system podatkowy, które by zachêca³y przedsiêbiorstwa do
ochrony rodowisk, do zatrudniania ludzi pozbawionych pracy, do stwarzania nowych miejsc pracy na
terenach dotkniêtych kryzysem. Mened¿erowie i wspó³w³aciciele nie powinni byæ stawiani w sytuacji
rozdarcia pomiêdzy odpowiedzialnoci¹ za przedsiêbiorstwo a odpowiedzialnoci¹ za spo³eczeñstwo
jako ca³oæ (Sprawiedliwoæ gospodarcza dla wszystkich. Katolicka nauka spo³eczna a gospodarka
USA. List spo³eczny episkopatu USA (1986), nr 118, w: S. Fel, J. Kupny (red.), Koció³ wobec wspó³czesnych problemów ¿ycia gospodarczego, Lublin 2002, s. 62).
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szacunek dla s³usznej konkurencji46, poszanowanie dobra wspólnego47 oraz
sam¹ koncepcjê przedsiêbiorstwa rozumianego nie jako cel, ale jako rodek.
Przedsiêbiorstwo nie mo¿e bowiem istnieæ tylko po to, by pomna¿aæ dobra
materialne czy osi¹gaæ zysk ekonomiczny. Ma ono przede wszystkim s³u¿yæ
cz³owiekowi zgodnie z jego wymogami materialnymi, intelektualnymi, moralnymi, duchowymi i religijnymi48. Ekonomia przedsiêbiorczoci powinna
dzia³aæ na rzecz promocji cz³owieka tak w sensie materialnym, jak i duchowym. Jej bezporednim celem powinno byæ zaspokojenie materialnych oczekiwañ cz³owieka i jednoczenie ubieganie siê o realizacjê praw osoby49.
W dzia³alnoci gospodarczej ka¿dy katolik powinien kierowaæ siê zasadami nauki spo³ecznej Kocio³a, a zw³aszcza przestrzegaæ centralnej roli osoby
ludzkiej, bo inaczej dzia³alnoæ ta traci na jakoci50. Nie oznacza to jednak, ¿e
nie powinien on zabiegaæ o wypracowanie zysku ekonomicznego. Dla Jana
Paw³a II przedsiêbiorstwo ma na celu optymalizacjê zysku. Tak wiêc dla Papie¿a nie istnieje rozdwiêk miêdzy humanizacj¹ rodowiska pracy a skutecznoci¹. Nie chodzi bowiem o doprowadzenie do upad³oci przedsiêbiorstwa
w imiê personalizmu i solidarnoci. Problem tkwi w wiadomoci, dla kogo
i po co wypracowuje siê zysk. Celem przedsiêbiorstwa nie jest po prostu
wytwarzanie zysku, ale samo jego istnienie jako wspólnoty ludzi51. Jak bowiem zauwa¿a Jan Pawe³ II, ¿ycie ludzi, ich dusza, ich cia³o, s¹ dobrami
cenniejszymi od jakiejkolwiek postaci zakumulowanego bogactwa. Na co siê
zda gromadzenie dóbr materialnych w coraz wiêkszych ilociach, je¿eli samemu przedsiêbiorstwu, które jest wspólnot¹ osób, ma groziæ utrata duszy, prawdziwej, w³asnej to¿samoci?52. W Centesiumus annus Ojciec wiêty stwierdza, ¿e zysk nie jest jedynym wskanikiem dobrego funkcjonowania przedsiêbiorstwa. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e mimo poprawnego rachunku ekonomicznego
46 Szacunek dla s³usznej konkurencji jest mo¿liwy, gdy wykluczy siê takie zjawiska, jak: manipulacja cenami, dumping, manipulacja rynkiem towarów lub us³ug, korupcja (por. W. Kawecki, Zasady
moralne w budowaniu nowoczesnego spo³eczeñstwa, s. 43).
47 Kawecki wyjania tê zasadê nastêpuj¹co: Znaczenie przedsiêbiorcy dla przedsiêbiorstwa jest
istotne, ale przedsiêbiorca nie jest ekskluzywnym w³acicielem przedsiêbiorstwa, choæby faktycznie by³
jego prawnym w³acicielem. Przedsiêbiorstwa przynale¿¹ zawsze do spo³ecznoci i nikt nie mo¿e arbitralnie wykorzystywaæ ich tylko dla swoich celów (ibidem). Por. tak¿e List spo³eczny episkopatu USA,
nr 112 i 115, s. 6062.
48 Por. CA 3435; W. Kawecki, Zasady moralne w budowaniu nowoczesnego spo³eczeñstwa,
s. 4143.
49 W. Kawecki, Zasady moralne w budowaniu nowoczesnego spo³eczeñstwa, s. 38.
50 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach dzia³alnoci i postêpowania katolików w ¿yciu politycznym (24 listopada 2002), LOsservatore Romano (PL) 2 (2003),
s. 5051; KNSK 563.
51 CA 35.
52 Jan Pawe³ II, Spotkanie z pracownikami, przedsiêbiorcami i kierownikami prowincji mantuañskiej, 23 czerwca 1991 r., w: Insegnamenti, XIV, 1, 1991, s. 1770. Cyt. za: A. Colombo, Postaæ
przedsiêbiorcy w nauczaniu Jana Paw³a II, Spo³eczeñstwo 2 (1996), s. 255.
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ludzie, którzy stanowi¹ najcenniejszy maj¹tek przedsiêbiorstwa, s¹ poni¿ani
i obra¿a siê ich godnoæ53.
W tym wietle widaæ wyranie, ¿e od chrzecijañskiego przedsiêbiorcy
wymaga siê wyboru tego, co Jan Pawe³ II nazywa wnêtrzem firmy, tzn.
nadania temu specyficznemu rodowisku pracy nieusuwalnego wymiaru ludzkiego54. Chodzi wiêc  tak¿e z punktu widzenia skutecznoci ekonomicznej
 o stworzenie takich warunków pracy, gdzie rozwojowi zdolnoci osobowych towarzyszy skuteczna i racjonalna wytwórczoæ dóbr i us³ug oraz pomaga siê pracownikowi dostrzec, ¿e pracuje rzeczywicie na swoim55. Trzeba
przy tym podkreliæ, ¿e to uznanie oraz faktyczne poszanowanie godnoci
osoby ludzkiej i jej prawa do pe³nego rozwoju staje siê w ramach przedsiêbiorstwa czynnikiem wzrostu produktywnoci. Dzieje siê tak dlatego, ¿e integralny rozwój osoby ludzkiej w pracy nie stoi w sprzecznoci, lecz raczej sprzyja
wiêkszej skutecznoci i wydajnoci56. Natomiast naruszenie godnoci cz³owieka nie tylko jest moralnie niedopuszczalne, lecz na d³u¿sz¹ metê musi te¿
negatywnie odbiæ siê na gospodarczej skutecznoci przedsiêbiorstwa57.
Rola przedsiêbiorcy  jako osoby zarz¹dzaj¹cej, a nie tylko w³aciciela
czynników produkcji  jest we wspó³czesnej rzeczywistoci przedsiêbiorstw
o tyle wa¿na, ¿e jest on niejako mózgiem i sercem ca³ej sieci po³¹czeñ o charakterze technicznym, handlowym, finansowym i kulturowym. Podejmowane
[przez niego] decyzje przy rosn¹cej z³o¿onoci dzia³añ przedsiêbiorczych wywo³uj¹ szereg po³¹czonych ze sob¹ efektów, wa¿nych nie tylko pod wzglêdem
ekonomicznym, ale tak¿e spo³ecznym. Ze wzglêdu na to, podejmowanie siê
odpowiedzialnoci przedsiêbiorczej i kierowniczej wymaga  oprócz ci¹g³ego
wysi³ku i specyficznego doskonalenia  sta³ej refleksji nad moralnymi pobudkami, którymi musi siê kierowaæ w swoich decyzjach ka¿da osoba zajmuj¹ca to stanowisko. [...] Podejmuj¹c wa¿ne decyzje strategiczne i finansowe,
decyzje sprzeda¿y lub kupna, powiêkszania czy zamykania zak³adów, ³¹czenia
siê przedsiêbiorstw, nie mo¿na ograniczaæ siê wy³¹cznie do kryteriów natury
finansowej lub handlowej58.
Katolik-przedsiêbiorca, kieruj¹c siê w swym postêpowaniu wskazaniami
nauki spo³ecznej Kocio³a, powinien anga¿owaæ siê w tak¹ organizacjê pracy
53
54

CA 35.
Por. Jan Pawe³ II, Spotkanie z pracownikami, przedsiêbiorcami i kierownikami prowincji mantuañskiej, s. 1770. Cyt. za: A. Colombo, Postaæ przedsiêbiorcy w nauczaniu Jana Paw³a II, s. 255.
55 Jan Pawe³ II, Spotkanie z przedstawicielami wiata pracy, Barcelona, 7 listopada 1982, Insegnamenti, V, 3, 1982, s. 1203. Cyt. za: A. Colombo, Postaæ przedsiêbiorcy w nauczaniu Jana Paw³a II,
s. 256.
56 CA 43.
57 CA 35.
58 KNSK 344.
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w swoim przedsiêbiorstwie, która promuje rodzinê, a zw³aszcza osobê matki,
w wype³nianiu w³asnych zadañ59; która wspiera (z uwzglêdnieniem ca³ociowej wizji cz³owieka i jego rozwoju) zapotrzebowanie na jakoæ: jakoæ towarów produkowanych i konsumowanych, jakoæ us³ug, z których siê korzysta,
jakoæ rodowiska naturalnego i ¿ycia w ogóle60; która by inwestowa³a,
je¿eli sprzyjaj¹ ku temu warunki ekonomiczne i stabilnoæ polityczna, w tych
miejscach i na tych obszarach produkcyjnych, które stwarzaj¹ jednostkom
i narodom »okazje do dowartociowania ich pracy«61.
Podsumowuj¹c rozwa¿ania dotycz¹ce problematyki pos³annictwa katolików wieckich w wiecie ekonomii, nale¿y podkreliæ, ¿e chrzecijañskie zaanga¿owanie w sprawy gospodarcze winno staæ siê jedn¹ z kluczowych form
nowej ewangelizacji; jest ono moralnym zobowi¹zaniem wiernych wieckich
do podejmowania dzia³añ na rzecz przemiany zastanych struktur z³a w biznesie i przesycania ca³ego areopagu gospodarki wartociami ewangelicznymi. Oznacza to nade wszystko obowi¹zek poszukiwania rozwi¹zañ zastanych
problemów na miarê godnoci cz³owieka i wymagañ jego integralnego rozwoju. Poza tym nale¿y pamiêtaæ, ¿e zajmowanie siê sprawami ekonomicznymi
przez laikat ma staæ siê ich drog¹ do wiêtoci. wiêtoæ nie jest przecie¿
zarezerwowana tylko dla osób duchownych czy zakonnych, ale wszyscy wierni s¹ do niej powo³ani, w tym równie¿ ci, którzy zajmuj¹ siê prowadzeniem
w³asnego biznesu.

DAS ENGAGEMENT DER KATHOLISCHEN LAIEN IM BEREICH
DER ÖKONOMIE
(ZUSAMMENFASSUNG)

Wenngleich die Evangelisierung die Aufgabe der ganzen Kirche ist, wird sie in mancher
Hinsicht eine besondere Herausforderung für katholische Laien. Dank ihres Apostolats wird die
Erneuerung der Weltordnung im christlichen Geist möglich. Einer der wichtigen Bereiche, der zum
Zielort ihrer Sendung wird, ist die Welt der Ökonomie. In der apostolischen Adhortation Christifideles laici verweist Papst Johannes Paul II. auf die Notwendigkeit des Engagements der Laienchristen in der Welt der Ökonomie, vor allem im Kontext ihrer strukturellen Probleme sowie der
Gründung und der Funktionsweise eines Unternehmens, verstanden als eine Gemeinschaft der
Arbeitenden. Der Artikel verfolgt das Ziel, die Implikationen aufzuzeigen, welche die Wahrheit
von der spezifischen Aufgabe der Laienchristen nach sich zieht: sich in der Wirtschaftswelt sowie
in ihrem besonderen Teilbereich  in der Arbeitswelt  zu engagieren. Der Text wurde dreigeteilt.
Im Rahmen des ersten Paragraphen wurden die allgemeinen Grundlagen des Engagements von
Laienchristen in den irdischen Wirklichkeiten kurz analysiert. Im zweiten Paragraph wurden die
59
60
61

Por. LE 19.
CA 36.
KNSK 345; CA 36.
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Einzelaspekte der makroökonomischen Dimension des wirtschaft-sozialen Lebens aufgezeigt. Der
Verfasser versuchte die Frage zu beantworten, in welche Richtung die Lösungen von manchen
systemischen Problemen in diesem Bereich gehen sollen, was u. a. auch dank des Engagements der
Christen möglich sein kann. Zuletzt wurde im dritten Paragraph auf manche ethische Probleme
verwiesen, die auf der makroökonomischen Ebene, also im Bereich der Funktionsweise des Unternehmens auftauchen.

LAY CATHOLICS IN THE WORLD OF ECONOMY
(SUMMARY)

Evangelisation has always been the primary task of the Church. Laity is called to play
a very important part in this task. One of the most important areas of social life where the laity can
fulfill that call is the world of economy. John Paul II in his apostolic adhortation Christifideles
laici points to the need of an active involvement of the laity in the economic problems of the
modern world. They should also participate in the decision making processes relating to the
organisation and functioning of business enterprises. This article aims at exploring the implications
of the vocation of the laics to get actively involved in the economy in general, as well as in the
issues directly affecting the human work in particular. The text is divided into three parts. The first
part is the summary of the basic arguments for lay involvement in the world in general. Next part
deals with macroeconomical issues of the social life. The author tries to find an answer to the
question as to which way should the solutions addressing those issues take. He adds that that
should be done with an active participation of the laity. The last part reflects on some particular
moral problems on the microeconomical level, that is the functioning of a business enterprise.
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Wstêp
Ka¿de pañstwo ma prawo ¿¹daæ od cz³onków swego spo³eczeñstwa
wspó³dzia³ania przy realizacji dobra wspólnego i ze wzglêdu na to dobro mo¿e
stawiaæ obywatelom wymagania. Zapewnienie ³adu, spokoju, bezpieczeñstwa,
wolnoci, utrzymanie w³adzy ustawodawczej, administracyjnej i s¹downiczej
wymaga rodków, które pozyskiwane s¹ z przymusowych wiadczeñ ogó³u
obywateli, czyli podatków. Ich rozwój cile zwi¹zany jest z powstawaniem
pañstwa, przy czym wraz z rozszerzaniem zakresu dzia³alnoci pañstwowej
rola i znaczenie podatków przybiera³y na sile. Opodatkowaniu podlega³y rozmaite dobra: ch³opi p³acili podatek od posiadanej ziemi, nieposiadaj¹cy w³asnoci  pog³ówne, rzemielnicy  podatek od zarobków, a handlarze  c³o.
Karol Wielki w roku 779 zarz¹dzi³ wprowadzenie dziesiêciny jako obowi¹zku
wiadczenia na rzecz Kocio³a; w niektórych pañstwach europejskich obowi¹zek
ów przetrwa³ oko³o tysi¹ca lat. Wprowadzano te¿ podatki konsumpcyjne, np. car
Piotr Wielki kaza³ opodatkowaæ brody, monety, ³anie, wesela i dêbowe trumny1.
Z uwagi na spo³eczn¹ wagê podatki wielokrotnie by³y wykorzystywane
dla partykularnych, politycznych czy mocarstwowych celów, staj¹c siê katalizatorem przemian spo³ecznych. W tym zakresie nale¿y powiedzieæ, ¿e uciska1 Zob. J. Wiemeyer, Podatki jako problem etyczno-spo³eczny, w: J. Kupny, S. Fel (red.), Katolicka
nauka spo³eczna. Podstawowe zagadnienia z ¿ycia gospodarczego, Katowice 2003, s. 180.

98

KS. LUCJAN WITO

j¹ce ciê¿ary podatkowe by³y przyczyn¹ powstañ (np. ch³opów w 1525 r. pod
wodz¹ Thomasa Münzera w Niemczech), oddzielenia siê pewnych terytoriów
od pañstwa (Niderlandy i Portugalia od Hiszpanii w XVI i XVII w.) czy te¿
zaistnienia znacz¹cych zmian strukturalno-spo³ecznych nowo¿ytnej Europy
(angielska Magna Carta z 1215 r., francuska rewolucja 1789 r.) oraz w Stanach
Zjednoczonych (powstanie Deklaracji Niepodleg³oci z 1776 r.).
Kszta³t systemu podatkowego i stosunek obywateli do opodatkowania
mia³ znacz¹cy wp³yw nie tylko na bieg historii i rozwój stosunków spo³ecznych dokonuj¹cych siê w przesz³oci, ale równie¿ i obecnie ich spo³eczna
nonoæ jest niebagatelna, czego wymownych dowodów dostarcza np. analiza wspó³czesnych kampanii wyborczych. Abstrahuj¹c od rozwa¿añ dotycz¹cych wp³ywu podatków na kondycjê gospodarczo-spo³eczn¹ w mikro- i makroskali podnieæ nale¿y, ¿e przedmiotowe zagadnienie ma donios³e znaczenie
równie¿ w wymiarze etycznym, który zdaje siê wymagaæ szczególnej uwagi
zw³aszcza w realiach spo³eczeñstwa polskiego. Refleksja etyczna dotycz¹ca
opodatkowania nie by³a jak dotychczas tematem pog³êbionych analiz, za zawi³oci polskiego systemu podatkowego i stosunkowo niska wiadomoæ
prawna obywateli jest czêsto przyczyn¹ dylematów moralnych, np. czy nale¿y
zawsze p³aciæ podatki?, jak i wielu spo³ecznych nieporozumieñ. Jednym z nich
jest nieomal powszechne przekonanie, ¿e duchowni w Polsce stanowi¹ uprzywilejowan¹ grupê obywateli, która w odró¿nieniu od reszty spo³eczeñstwa ¿adnych podatków nie p³aci. Status podatkowy osób duchownych bywa przy tym
uto¿samiany ze statusem kocielnych osób prawnych (np. parafii) i pojawiaj¹ce siê raz po raz postulaty, by opodatkowaæ koció³, czyli dochody proboszcza nie nale¿¹ do rzadkoci. Zdumienie mo¿e budziæ fakt, ¿e brak rzetelnej
wiedzy w tym wzglêdzie nie jest przypad³oci¹ jedynie mniej wiat³ej czêci
spo³eczeñstwa, ale równie¿ i parlamentarzystów2.
1. Podatki duchownych
Wbrew obiegowym opiniom, osoby duchowne w Polsce nie tylko podlegaj¹ obowi¹zkowi podatkowemu, ale obowi¹zek ten rozci¹ga siê na wszystkie
uzyskiwane przez nie ród³a przychodu.
2

W interpelacji poselskiej do Ministra Finansów z 2 wrzenia 2008 r. (nr 4832) czytamy m.in.:
Nie dokonano dla celów podatkowych rozró¿nienia osób prawnych prawa kocielnego, jakimi s¹ parafie, od zawiaduj¹cych nimi proboszczów. Utrzymano kuriozalne zasady opodatkowania kleru z niezrozumia³ych powodów faworyzuj¹ce duchownych w stosunku do pozosta³ej czêci spo³eczeñstwa, zob.
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf (18 I 2010).
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1.1. Podatek dochodowy na zasadach ogólnych
Zgodnie z art. 3 ust. 2b Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowych od osób fizycznych3, ka¿da osoba fizyczna obowi¹zana jest do p³acenia
podatku na warunkach okrelonych w tej ustawie we wszystkich tych sytuacjach, gdy uzyskiwany przez ni¹ dochód (przychód) pozyskiwany jest ze
stosunku pracy. W odniesieniu do dochodów uzyskiwanych ze stosunku pracy
ustawa ta nie zawiera ¿adnych szczególnych regulacji, które dotyczy³yby osób
duchownych. Wszystkie dochody, które osoby duchowne uzyskuj¹ jako wynagrodzenia z tytu³u zawartych umów o pracê (wiadczon¹ w szko³ach4, na wy¿szych uczelniach5, w szpitalach6, zak³adach poprawczych i karnych7, jednostkach wojskowych8, kuriach biskupich, seminariach itp.) podlegaj¹ opodatko3
4

Dz.U. 2000, nr 14, poz. 176.
W myl art. 2 pkt 4 Ustawy o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania (Dz.U. 1989, nr 29,
poz. 155), pañstwo polskie uzna³o prawo rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie z przekonaniami religijnymi, konsekwencj¹ czego by³ powrót nauczania religii do szkó³ w roku szkolnym 1990/91.
Ksiê¿a i diakoni za wiadczon¹ pracê otrzymuj¹  od wrzenia 1997 r.  wynagrodzenie tak, jak inni
nauczyciele wykonuj¹cy swój zawód, za szko³a jako p³atnik podatku dochodowego od osób fizycznych, pobiera comiesiêczne zaliczki na poczet tego podatku.
5 Zgodnie z Ustaw¹ o szkolnictwie wy¿szym (Dz.U. 1990, nr 65, poz. 38), uczelnia wy¿sza mo¿e
zatrudniæ nauczyciela akademickiego jako pracownika naukowego, naukowo-dydaktycznego lub dydaktycznego. Je¿eli wykonywana przez duchownego praca na uczelni wy¿szej wi¹¿e siê z korzystaniem
przez niego z praw autorskich i praw pokrewnych lub rozporz¹dzania nimi, to dla takiej sytuacji ustawodawca okreli³ koszty zrycza³towane, które maj¹ wysokoæ okrelonego procentowo wskanika odnosz¹cego siê do przychodu uzyskiwanego z danego ród³a i wynosz¹ 50% uzyskanego przychodu (Dz.U.
2000, nr 14, poz. 176). Natomiast je¿eli praca jest wykonywana w innych formach, dochody z niej
podlegaj¹ opodatkowaniu tak, jak wynagrodzenie ze stosunku pracy. W praktyce wyodrêbnienie czêci
wynagrodzenia wynikaj¹cego z twórczej dzia³alnoci powinno wynikaæ z umowy o pracê, w której
powinno byæ jednoczenie zapisane, ¿e pracownik otrzymuje wynagrodzenie sk³adaj¹ce siê z kilku
elementów, np. z wynagrodzenia podstawowego i honorarium z tytu³u korzystania z praw autorskich.
Wówczas do pierwszego elementu stosuje siê koszty ustawowe, a do drugiego koszty w wysokoci 50%
(pismo Ministra Finansów z 11 lipca 1996 r., POP 5/3-5031/01235/96).
6 Zgodnie z art. 3031 Ustawy o stosunku Pañstwa do Kocio³a Katolickiego w Rzeczpospolitej
(Dz.U. 1989, nr 29, poz. 154) na podobnych zasadach, jak z katechetami w szko³ach, zawierane s¹
umowy o pracê z kapelanami pe³ni¹cymi pos³ugi religijne w szpitalach i sanatoriach oraz zak³adach
zamkniêtych pomocy spo³ecznej.
7 Ibidem, art. 32; Ustawa o postêpowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 1982, nr 35, poz. 228);
Rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owych zasad uczestniczenia w lekcjach religii i praktykach religijnych, korzystania pos³ug religijnych i organizacji pracy duszpasterskiej w zak³adach poprawczych
i schroniskach dla nieletnich (Dz.U. 2001, nr 106, poz. 1157); art. 106 k.k.; Rozporz¹dzenie w sprawie
szczegó³owych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z pos³ug religijnych w zak³adach
karnych (Dz.U. 1998, nr 139, poz. 904); Konkordat Polski z 1993 r., art. 17. Ksiê¿a kapelani pe³ni¹cy
pos³ugi religijne w zak³adach poprawczych i karnych otrzymuj¹ poza podstawowym wynagrodzeniem
dodatek za pracê w trudnych warunkach. Zaliczki na poczet podatku dochodowego pobiera dany zak³ad
zatrudniaj¹cy kapelana, a nastêpnie odprowadza do w³aciwego urzêdu skarbowego.
8 Zgodnie z art. 53 Konstytucji RP ka¿dy obywatel ma zagwarantowan¹ wolnoæ sumienia
i wyznania, dlatego te¿ ka¿da osoba, równie¿ pe³ni¹ca s³u¿bê wojskow¹, ma prawo do uczestniczenia
w czynnociach i obrzêdach religijnych. Do kapelanów wojskowych maj¹ zastosowanie przepisy o s³u¿bie
wojskowej ¿o³nierzy zawodowych, st¹d te¿ wysokoæ otrzymywanych nale¿noci pieniê¿nych jest regulowana ustaw¹ o uposa¿eniu ¿o³nierzy zawodowych (Dz.U. 1992, nr 5, poz. 18) i zale¿y od posiadanego
przez kapelana stopnia wojskowego, pe³nionych funkcji oraz innych dodatków.
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waniu na zasadach ogólnych wymienionych w tej¿e ustawie. Tak jak wszyscy
inni obywatele, duchowni podlegaj¹ powszechnemu obowi¹zkowi podatkowemu
równie¿ w zakresie tych róde³ przychodu, które pochodz¹ z dzia³alnoci gospodarczej oraz umów cywilnoprawnych. Innymi s³owy: fakt bycia osob¹ duchown¹
w niczym nie wp³ywa na zasadê okrelenia i wysokoæ stawki podatku
w przypadku wynagrodzenia otrzymywanego przez ksiêdza, np. z tytu³u nauki
religii w szkole, dochodu osi¹ganego z dzia³alnoci, np. z firmy wydawniczej,
b¹d te¿ nale¿noci pozyskanych w wyniku sprzeda¿y nieruchomoci.
Równie¿ opodatkowanie rent i emerytur osób duchownych nie ró¿ni siê
niczym od zasad obowi¹zuj¹cych innych podatników. Przychodem z emerytur
i rent s¹ otrzymywane lub pozostawiane do dyspozycji duchownego kwoty
wiadczeñ emerytalnych i rentowych wraz z wszelkimi dodatkami, które stanowi¹ dochód podlegaj¹cy opodatkowaniu. W roli p³atnika wystêpuj¹ tu organa
rentowe, które zobowi¹zane s¹ pobieraæ zaliczki miesiêczne i przekazywaæ je
do w³aciwego urzêdu skarbowego.
1.2. Podatek rycza³towy
Do przychodów najczêciej kojarzonych z duchownymi i wzbudzaj¹cych
najwiêcej kontrowersji nale¿¹ dochody uzyskiwane z tytu³u wiadczonej pos³ugi duszpasterskiej zwi¹zanej z realizacj¹ kultu religijnego9. Uwadze fiskusa
nie umknê³o to, ¿e nie ka¿dy dochód uzyskiwany przez duchownego pochodzi
ze stosunku pracy oraz innych róde³ wskazanych powy¿ej. W art. 13 pkt 3
w zwi¹zku z art. 10 ust. 1 pkt 2 wymienionej ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych ustawodawca stwierdzi³, ¿e przychody osi¹gane przez duchownych z innego tytu³u ni¿ umowa o pracê nale¿¹ do tzw. przychodów
z dzia³alnoci wykonywanej osobicie. Nale¿¹ do nich ofiary wiernych sk³adane z racji sprawowanych pos³ug religijnych  sakramentów i sakramentaliów,
tzw. iura stole (ofiara za chrzest, lub, pogrzeb, kolêdê, wypominki, wyg³oszenie misji i rekolekcji, stypendia mszalne itp.). Zasady opodatkowania tego
rodzaju dochodu okrelone zosta³y w Ustawie z 20 listopada 1998 r. o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez
osoby fizyczne10. Art. 42 tej ustawy stanowi, ¿e osoby duchowne, osi¹gaj¹ce
przychody z op³at otrzymywanych w zwi¹zku z pe³nieniem funkcji o charakterze duszpasterskim, op³acaj¹ od tych dochodów podatek dochodowy w formie
rycza³tu. Za osoby duchowne w rozumieniu tej ustawy uznaje siê proboszczów, wikariuszy, duchownych pe³ni¹cych czasowo funkcje proboszczów,
9

Zob. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, LEX 2009.
10 Dz.U. 1998, nr 144, poz. 930.
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duchownych kieruj¹cych jednostkami kocielnymi posiadaj¹cymi administracjê w wydzielonych czêciach parafii (np. wikariaty eksponowane, kuracje,
lokacje), rektorów oraz innych duchownych niepe³ni¹cych funkcji proboszczów, wikariuszy i rektorów, którzy jednak osi¹gaj¹ przychody z tytu³u op³at
otrzymywanych w zwi¹zku z pe³nionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim11. Sposób obliczania tego podatku powi¹zany jest z liczebnoci¹ parafii
oraz funkcj¹ osoby duchownej. Precyzyjny zakres wskazanej podstawy opodatkowania uregulowany jest w za³¹cznikach nr 5 i 6 omawianej ustawy.
W za³¹czniku nr 5 przedstawiono kwartalne stawki rycza³tu od przychodów proboszczów. W roku 2009 przedstawia³y siê one, jak podano w tabeli 112.
Tabela 1
Kwartalne stawki rycza³tu od przychodów proboszczów (w z³)
W parafiach o liczbie mieszkañców
powy¿ej

do

Stawka

1 000

363

1 000

2 000

413

2 000

3 000

445

3 000

4 000

487

4 000

5 000

529

5 000

6 000

579

6 000

7 000

629

7 000

8 000

680

8 000

9 000

733

9 000

10 000

795

10 000

12 000

865

12 000

14 000

939

14 000

16 000

1 021

16 000

18 000

1 106

18 000

20 000

1 197

20 000

1 296

11 Zob. L. Etel, Czy Kocio³y i ksiê¿a p³ac¹ w Polsce podatki, Przegl¹d Podatkowy 6 (2002),
s. 21; L. wito, Uwagi odnonie opodatkowania osób duchownych w Polsce, Warmiñskie Wiadomoci
Archidiecezjalne 69 (2004), s. 9098.
12 Na podstawie: Monitor Polski 2008, nr 88, poz. 771.
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W za³¹czniku nr 6 przedstawiono kwartalne stawki rycza³towanego obci¹¿enia wikariuszy, które w roku 2009 przedstawia³y siê, jak podano w tabeli 213.
Kwartalne stawki rycza³tu od przychodów wikariuszy (w z³)
W parafiach o liczbie mieszkañców

Je¿eli siedziba parafii znajduje siê

do

na terenie gminy
lub miasta o liczbie
mieszkañców
do 5 tys.

1 000
1 000

powy¿ej

Tabela 2

w miecie o liczbie mieszkañców
od 5 do 50 tys.

powy¿ej 50 tys.

113

229

330

3 000

330

346

346

3 000

5 000

346

366

382

5 000

8 000

353

382

391

8 000

10 000

366

400

411

382

411

422

10 000

Wed³ug tych samych stawek co proboszczowie rozliczaj¹ siê z fiskusem
wikariusze lub inni duchowni pe³ni¹cy czasowo funkcje proboszczów, a tak¿e
kap³ani kieruj¹cy jednostkami kocielnymi posiadaj¹cymi samodzieln¹ administracjê w wydzielonej czêci parafii (wikariaty eksponowane, kuracje, lokacje
itd.)14. Proboszczowie tych parafii, z których wydzielono samodzieln¹ administracjê p³ac¹ wówczas rycza³t wed³ug stawki odpowiadaj¹cej liczbie mieszkañców zmniejszonej o liczbê mieszkañców wydzielonej czêci parafii (art. 45 ust. 2).
Rektorzy kocio³ów i osoby duchowne kieruj¹ce jednostkami kocielnymi posiadaj¹cymi samodzieln¹ administracjê bez wydzielonej czêci parafii op³acaj¹
rycza³t wed³ug stawek przewidzianych dla wikariuszy pracuj¹cych w parafii
o liczbie mieszkañców od 1000 do 3000, w zale¿noci od siedziby kierowanej
jednostki lub miejsca zatrudnienia (art. 45 ust. 3). Natomiast inni kap³ani niepe³ni¹cy funkcji proboszczów, wikariuszy i rektorów, którzy jednak osi¹gaj¹
przychody z tytu³u op³at otrzymywanych w zwi¹zku z pe³nionymi funkcjami
o charakterze duszpasterskim op³acaj¹ rycza³t wed³ug stawek przewidzianych
dla wikariuszy pracuj¹cych w parafii o liczbie mieszkañców od 1000 do 3000,
w zale¿noci od miejsca zamieszkania (art. 45 ust. 4).
13
14

Ibidem.
Mowa tu np. o wydzielonej czêci parafii posiadaj¹cej ju¿ w³asn¹ administracjê, która dopiero
w przysz³oci (np. po wybudowaniu kocio³a) ma staæ siê samodzieln¹ parafi¹.
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Osoby duchowne podatek rycza³towy wp³acaj¹ bez wezwania, na rachunek w³aciwego urzêdu skarbowego, w terminie do 20 dnia nastêpnego miesi¹ca po up³ywie kwarta³u, a za kwarta³ czwarty  do 28 grudnia roku podatkowego. Jeli kap³an przewiduje przerwê w wykonywaniu przez siebie funkcji duszpasterskich trwaj¹c¹ d³u¿ej ni¿ miesi¹c (np. z powodu urlopu, pobytu
w sanatorium itd.), mo¿e poinformowaæ o tym urz¹d skarbowy w ci¹gu 3 dni
od rozpoczêcia przerwy. Kwartalna stawka podatku zrycza³towanego zmniejsza siê wówczas o 1/90 jej wysokoci za ka¿dy dzieñ przerwy (art. 48 ust. 3).
Jeli duchowny sam op³aca sk³adki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne15, wówczas kwartalna sk³adka podatku rycza³towego jest obni¿ana
o kwotê wp³acon¹ na to ubezpieczenie w danym kwartale (art. 44 ust. 1).
Duchowni mog¹ zrzec siê opodatkowania w formie rycza³tu i przejæ na
op³acanie podatku dochodowego wed³ug zasad ogólnych, prowadz¹c podatkow¹ ksiêgê przychodów i rozchodów. Zrzeczenie siê, o którym mowa, dokonane
we w³aciwym urzêdzie skarbowym, mo¿e nast¹piæ za dany rok podatkowy nie
póniej ni¿ do 31 grudnia roku poprzedzaj¹cego rok podatkowy lub do dnia
poprzedzaj¹cego dzieñ rozpoczêcia pe³nienia funkcji o charakterze duszpasterskim, je¿eli rozpoczêcie pe³nienia tych funkcji nastêpuje w trakcie roku podatkowego. Zrzeczenie siê opodatkowania w formie rycza³tu mo¿e nast¹piæ tak¿e
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji ustalaj¹cej wysokoæ rycza³tu
(art. 51).
1.3. W¹tpliwoci etyczno-prawne dotycz¹ce rycza³tu
Jedn¹ z fundamentalnych zasad sprawiedliwoci opodatkowania jest
równomiernoæ opodatkowania, co oznacza, ¿e okrelone rodzaje dochodów
czy maj¹tku nie mog¹ byæ obci¹¿one przy opodatkowaniu nierówno16. W przypadku rycza³towego opodatkowania osób duchownych trudno uznaæ, by parytet liczebnoci mieszkañców parafii owej zasadzie równomiernoci opodatkowania czyni³ zadoæ. Przede wszystkim dlatego, ¿e jakkolwiek orzecznictwo
administracyjne wyjani³o, ¿e w przypadku liczby mieszkañców zamieszkuj¹cych teren parafii nale¿y mieæ na uwadze liczbê osób faktycznie mieszkaj¹cych w parafii, a nie tylko zameldowanych na jej terenie17, to jednak¿e nadal
jest to kontrowersyjne, bowiem czy jest s³uszne, by na potrzeby opodatkowania przyjmowaæ fikcjê, jakoby ka¿dy, kto mieszka w granicach parafii wp³ywa³
na dochód pos³uguj¹cych tam katolickich duchownych, sk³adaj¹c ofiary z tytu15
16
17

Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. 1997, nr 28, poz. 153).
Zob. J. Wiemeyer, Podatki, s. 189.
Zob. Wyrok NSA we Wroc³awiu z 24 stycznia 2002 r. w sprawie ISA/Wr. 1893/99, Przegl¹d
Podatkowy 2 (2003), poz. 63.
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³u ich pos³ugi duszpasterskiej? Trzeba tu uciliæ: na terenie danej parafii mog¹
mieszkaæ osoby innego wyznania ni¿ rzymskokatolickie. Problem ten pozornie
dostrzeg³ ustawodawca w art. 46 ust. 2, stanowi¹c, ¿e w przypadku, gdy liczba
wyznawców na danym terenie stanowi mniejszoæ w ogólnej liczbie mieszkañców18, to osoba duchowna mo¿e ubiegaæ siê o obni¿enie stawki rycza³tu.
W wietle powy¿szej regulacji wysokoæ zobowi¹zania nie jest wiêc pewna
i oparta na jednakowych kryteriach, lecz zale¿y od uznaniowoci danego organu podatkowego. Uwadze ustawodawcy zdaje siê przy tym umykaæ to, ¿e
wród osób zamieszkuj¹cych teren parafii mog¹ byæ równie¿ (i to w niema³ym
procencie) i takie osoby, które wprawdzie deklaruj¹ siê jako osoby wierz¹ce
pozostaj¹ce w Kociele rzymskokatolickim, jednak¿e s¹ niepraktykuj¹ce, a zatem i nie przysparzaj¹ ¿adnego dochodu duchownym. Bywa te¿, ¿e na terenie
danej parafii mieszkaj¹ osoby przynale¿¹ce równoczenie do parafii innej, co
ma miejsce w przypadku ¿o³nierzy zawodowych, wchodz¹cych w sk³ad tzw.
parafii wojskowych bêd¹cych w strukturach ordynariatu polowego. O ile
w przypadku parafii, w której innowiercy stanowi¹ udowodnion¹ wiêkszoæ,
osoba duchowna mo¿e spodziewaæ siê pozytywnej dla siebie decyzji zmniejszaj¹cej zobowi¹zanie podatkowe, o tyle w pozosta³ych przypadkach  nie19.
Analizuj¹c kwestiê przedmiotu opodatkowania w aspekcie liczebnoci
parafii nie sposób nie podnieæ i tego, ¿e parytet ten nasuwa zasadnicze w¹tpliwoci dodatkowo w tych sytuacjach, gdy we wspólnocie parafialnej pos³ugê
duszpastersk¹ pe³ni wiêcej ni¿ jeden duchowny. Wierny sk³adaj¹c ofiarê zwi¹zan¹ np. z intencj¹ mszaln¹ lub chrztem dziecka nie mno¿y jej przez iloæ
ksiê¿y pos³uguj¹cych w parafii w danym kwartale rozliczeniowym. Ka¿dy
natomiast z duchownych owej parafii zobowi¹zany jest do uiszczenia zobowi¹zania podatkowego liczonego od tej samej liczby wiernych. Taki stan prowadzi
zatem do kilkukrotnego opodatkowania liczonego od tej samej podstawy, co
trudno uznaæ za zgodne z zasadami podatkowymi i elementarnym poczuciem
sprawiedliwoci. Jeli wysokoæ przyporz¹dkowanego zobowi¹zania podatkowego powi¹zana jest z kryterium liczebnoci parafii, to w przypadku pos³ugi
kilkuosobowej winna byæ ona dzielona przez liczbê osób duchownych. Na
marginesie zauwa¿yæ nale¿y, ¿e równie¿ przyjête proporcje podstawy opodatkowania trudno uznaæ za czytelne i logiczne. W przypadku proboszczów
bowiem podstawa opodatkowania ujêta jest w skali od 1000 wiernych, zamieszkuj¹cych na terenie parafii do 20 000 i wiêcej w³¹cznie, co oznacza, ¿e
podstawa opodatkowania jest ujêta w przedziale dwudziestokrotnoci jej li18 W wyroku z 31 sierpnia 1999 r. NSA w £odzi uzna³, ¿e mniejszoæ w znaczeniu wy¿ej
podanym wystêpuje w sytuacji, gdy liczba wyznawców danego wyznania jest mniejsza od po³owy
mieszkañców parafii. Zob. ONSA 3 (2000), poz. 119.
19 Zob. J. Patyk, Opodatkowanie Kocio³a Katolickiego i jego osób duchownych, Toruñ 2008, s. 239.
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czenia, natomiast w przypadku wikariuszy jest to od 1000 do 10 000 a zatem
w przedziale dziesiêciokrotnoci liczenia. Stawki proboszczów zmieniaj¹ siê
przy tym w zakresie czterokrotnym, za wikariuszy w ujêciu niespe³na dwukrotnym20.
Istniej¹ca konstrukcja podatkowa, w której przes³ank¹ ustalenia podstawy
opodatkowania, a w efekcie i wysokoci podatku, nie s¹ rzeczywiste dochody
osoby duchownej, lecz wysoce nieprecyzyjna i hipotetyczna liczba wiernych,
pozostaje w sprzecznoci z zasad¹ sprawiedliwoci podatkowej i cis³ej okrelonoci podatku. Nie brakuje wreszcie i takich pogl¹dów, które, opieraj¹c siê
na literalnym brzmieniu cytowanego art. 42 omawianej ustawy i jego wyk³adni
gramatycznej, kwestionuj¹ obowi¹zek podatkowy osób duchownych w przedmiotowym zakresie, co do jego zasady21 . Ustawodawca w przepisie tym mówi¹c o przychodach osób duchownych pozyskiwanych z tytu³u pe³nionych
funkcji o charakterze duszpasterskim operuje pojêciem op³ata, który zak³ada
ekwiwalentnoæ wiadczenia i zale¿noæ spe³nionego wiadczenia od uiszczonych wartoci pieniê¿nych. Tymczasem Kodeks Prawa Kanonicznego w kan.
848 stanowi, i¿ szafarz udzielaj¹cy sakramentów nie mo¿e domagaæ siê niczego za udzielenie sakramentów, a potrzebuj¹cy nie powinien byæ pozbawiony
pomocy sakramentalnej z racji ubóstwa. Kan. 947 mówi natomiast, ¿e od ofiar
mszalnych nale¿y bezwzglêdnie usuwaæ wszelkie pozory transakcji lub handlu,
za w myl kan. 946 poprzez sk³adanie ofiar wierni przyczyniaj¹ siê do dobra
Kocio³a i uczestnicz¹ w ten sposób w trosce o utrzymanie szafarzy i dzie³.
Prawo kanoniczne, jak i zwyczaje religijne kultywowane w Polsce nie uto¿samiaj¹ zatem wiadczeñ (w postaci datków pieniê¿nych, wiadczeñ w naturze
lub innych wiadczeñ nieodp³atnych) udzielanych przez wiernych w zwi¹zku
z pos³ug¹ duszpastersk¹ z op³at¹, lecz z ofiar¹ lub darowizn¹. S¹ to
bowiem wiadczenia dobrowolne i sk³adane przez wiernych w dowolnie uznanych wysokociach.
Gdyby zatem uznaæ, ¿e przychody uzyskiwane przez osoby duchowne s¹
darowiznami okrelonymi w art. 888 k.c. (który stanowi, ¿e darowizna to bezp³atne wiadczenie darczyñcy na rzecz obdarowanego kosztem swego maj¹tku), to nale¿a³oby stwierdziæ, ¿e tego rodzaju dochody nie podlegaj¹ opodatkowaniu wed³ug przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz winny byæ przedmiotem opodatkowania podatkiem od spadków
i darowizn22. Oznacza³oby to, ¿e ka¿da osoba duchowna, która uiszcza³a zrycza³towany podatek dochodowy od osób fizycznych z tytu³u otrzymywanych
20
21
22

Ibidem, s. 230.
Ibidem, s. 232, 235, 345.
Ibidem, s. 234.
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op³at, mimo ¿e de facto ich nie otrzymywa³a, odprowadza³a nienale¿ny podatek dochodowy i mog³aby ubiegaæ siê o jego zwrot w trybie przewidzianym
ustaw¹ (Ordynacja podatkowa).
2. Bóg i podatki. Czy niep³acenie podatków jest moralne?
Na podstawie wskazanych wy¿ej w¹tpliwoci dotycz¹cych obowi¹zku
podatkowego osób duchownych mo¿na powiedzieæ, ¿e równie¿ duchowni, podobnie jak i inne grupy spo³eczne, mog¹ mieæ zastrze¿enia do istniej¹cego
w naszym kraju systemu podatkowego, uznaj¹c go za mniej lub bardziej wadliwy23. Niezale¿nie od mankamentów prawnych podnieæ nale¿y, ¿e w okrelonej kulturze i typie gospodarki oraz rozwi¹zaniach systemowych, istnieje pewna optymalna wysokoæ obci¹¿eñ podatkowych, po przekroczeniu której ci¹galnoæ podatków gwa³townie maleje, natomiast ronie szara strefa oraz korupcja. Ekonomia opisuje to zjawisko za pomoc¹ tzw. krzywej Laffera, zgodnie
z któr¹ pocz¹wszy od pewnej wielkoci obci¹¿eñ podatkowych ich ci¹galnoæ
spada i nawet udoskonalenie systemów fiskalnych nie przynosi po¿¹danych
rezultatów24. Silniejsza ingerencja pañstwa w gospodarkê krêpuje i ogranicza
s³abszych podatników, natomiast wród podatników zamo¿niejszych uruchamia system obronny, polegaj¹cy na szukaniu luk prawnych i innych narzêdzi,
czêsto nielegalnych, zmierzaj¹cych do obni¿enia w³asnych obci¹¿eñ finansowych wobec pañstwa. Mechanizmy te, jak równie¿ wspomniane niedostatki
prawne systemu podatkowego, sk³aniaj¹ do zachowañ na granicy prawa lub
zgo³a przestêpczych, staj¹c siê zarzewiem demoralizacji spo³eczeñstwa.
Jeli zatem obowi¹zuj¹cy system podatkowy budzi kontrowersje, przy czym
pañstwu zarzucane bywa równie¿ niew³aciwe wydatkowanie, a nawet wrêcz marnotrawienie pochodz¹cych z podatków rodków publicznych, to rodzi siê pytanie,
czy p³acenie podatków zawsze jest moralnym obowi¹zkiem i czy unikanie opodatkowania mo¿e byæ godziwe? Pytanie to zdaje siê nabieraæ szczególnego
znaczenia zw³aszcza dla tych, którzy w ¿yciu gospodarczym, czy szerzej
 spo³ecznym, staraj¹ siê kierowaæ zasadami chrzecijañskiej etyki spo³ecznej.
2.1. Podatki w nauczaniu biblijnym i w kocielnej teologii moralnej
Kwestia obci¹¿eñ podatkowych i zwi¹zanych z nimi kontrowersji, pojawi³a siê ju¿ z chwil¹ zmiany przez naród izraelski sposobu ¿ycia z nomadycz23 Zagadnienie moralnej dopuszczalnoci niep³acenia podatków nie by³o do tej pory przedmiotem pog³êbionej analizy i nie doczeka³o siê bogatych opracowañ.
24 Zob. K. M¹del, Etyka obywatelska, duchowoæ i podatki, Pastores 3 (2001), s. 37.
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nego na osiad³y i utworzenia pañstwa; pierwszym w³adc¹, który wprowadzi³
system podatkowy by³ Salomon. Po ustabilizowaniu siê królestwa, podatki
pobierane by³y przez monarchów regularnie (2 Krl 15,20; 23,35), co mia³o
miejsce równie¿ w okresie po niewoli babiloñskiej (Ezd 4,20; 7,24), w czasach
Ptolemeuszy, Seleucydów i Rzymian. Podatki nieomal od zawsze budzi³y krytykê i niezadowolenie. Wysokie i uciskaj¹ce ludnoæ obci¹¿enia podatkowe by³y
przedmiotem krytyki prorockiej (m.in. Am 5,11) oraz skarg ludnoci (Ne 5,4)25.
Równie¿ w czasach Jezusa podatki budzi³y w¹tpliwoci. Celnicy (dzier¿awcy podatkowi) funkcjonowali jako publiczni grzesznicy nie tylko dlatego,
¿e wspó³pracowali z rzymskim okupantem, lecz tak¿e dlatego, ¿e ustalali obci¹¿enia podatkowe samowolnie, z korzyci¹ dla siebie (£k 19,1-10). Jezus
jednak¿e, na pytanie Piotra dotycz¹ce obowi¹zku zap³acenia podatku, kaza³ mu
podatek ten zap³aciæ (Mt 17,24-26). Podobn¹ odpowied da³ On pytaj¹cym go
o podatki ¯ydom (Mt 22,15-22; Mk 12,13-17; £k 20,20-26). Równie¿ w. Pawe³
radzi³ chrzecijanom w Rzymie p³acenie podatków, uznaj¹c to za obowi¹zek
moralny26: Nale¿y wiêc jej [w³adzy] siê poddaæ nie tylko ze wzglêdu na karê,
ale ze wzglêdu na sumienie. Z tego samego te¿ powodu p³acicie podatki. Bo ci,
którzy siê tym zajmuj¹, z woli Boga pe³ni¹ swój urz¹d. Oddajcie ka¿demu to,
co mu siê nale¿y: komu podatek  podatek, komu c³o  c³o, komu uleg³oæ
 uleg³oæ, komu czeæ  czeæ (Rz 13,5-7).
Ojcowie Kocio³a wypowiadali siê na temat podatków sporadycznie
i lapidarnie. Tertulian podkrela³ jednak, ¿e lojalnoæ chrzecijan wobec pañstwa rzymskiego wyra¿a siê równie¿ w rzetelnym p³aceniu podatków. Tak¿e
Ambro¿y i Jan Chryzostom podkrelali obowi¹zek wiadczenia zobowi¹zañ
tego rodzaju, natomiast Grzegorz z Nazjanzu domaga³ siê od urzêdników podatkowych wystawiania sprawiedliwych list, za Bazyli ostrzega³ ci¹gaj¹cych
podatki przed ¿¹daniem od podatników sk³adania przysiêgi, poniewa¿ wtedy
zmuszaliby wielu obywateli do krzywoprzysiêstwa27.
Wraz ze wzrostem wyzysku podatkowego  stosowanego zw³aszcza
przez monarchów, którzy w ten sposób uzyskiwali rodki na cele budz¹ce
w spo³eczeñstwie sprzeciw, jak np. utrzymywanie pe³nych przepychów dworów, czy te¿ prowadzenie wojen zaborczych  w refleksji etyki chrzecijañskiej
dosz³o do rozlunienia cis³ego zobowi¹zania do p³acenia podatków. w. Tomasz z Akwinu w podtytule traktatu dotycz¹cego opodatkowania zawar³ znamienne s³owa: Jeli ksi¹¿êta wymagaj¹ od swoich poddanych, co im siê nale¿y zgodnie ze sprawiedliwoci¹, aby utrzymaæ dobro wspólne, nie jest to rabunek, nawet jeli zastosowana zostanie przemoc. Jeli jednak ksi¹¿êta przemoc¹
25
26
27

Zob. J. Wiemeyer, Podatki, s. 185.
Zob. T. Borutka, Spo³eczne nauczanie Kocio³a. Teoria i zastosowanie, Kraków 2004, s. 265.
Zob. J. Wiemeyer, Podatki, s. 186.
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wymusz¹ co, co im siê nie nale¿y, jest to rabunek dok³adnie taki sam, jak
ka¿dy inny rozbój28. Alfons Liguori piêtnuj¹c ucisk podatkowy okupanta
i wykorzystywanie rodków publicznych do partykularnych celów, przyznawa³
pojedynczemu podatnikowi  jako formê obrony koniecznej  prawo do ukrycia wobec w³adz podatkowych czêci swojego maj¹tku i dochodów29 . Pogl¹dy
te w znacznym stopniu ukszta³towa³y dominuj¹cy przez lata i zasadniczy nurt
teologiczno-moralny w przedmiotowej materii. Do XIX w. w tradycyjnej teologii moralnej, która okreli³a warunki podatku sprawiedliwego (1) prawowita
w³adza, (2) w³aciwy cel, czyli s³uszna przyczyna, (3) nale¿yte, tj. równomierne roz³o¿enie) obowi¹zek p³acenia podatków rozumiany by³ czêsto jedynie
jako obowi¹zek prawny, którego nale¿a³o przestrzegaæ z powodu zagro¿enia
kar¹, lecz nie jako obowi¹zuj¹cy w sumieniu. Uchylanie siê od podatków nie
by³o postrzegane jako naruszenie sprawiedliwoci zamiennej (iustitia commutativa) i decyzja o podjêciu ryzyka bycia ukaranym za uchylanie siê od p³acenia podatków nale¿a³a do zainteresowanego30. Kocielna teologia moralna popiera³a tym samym laksystyczn¹ moralnoæ podatkow¹, która przetrwa³a
w wiadomoci spo³ecznej niektórych krajów nawet po usuniêciu systemów
absolutystycznych. Echa tych przekonañ spotkaæ mo¿na równie¿ i we wspó³czesnej polskiej dyskusji spo³eczno-filozoficznej31 oraz swoistej  rzec by
mo¿na  mentalnoci spo³ecznej.
Tymczasem uchylanie siê od s³usznych podatków wyranie potêpi³ Sobór
Watykañski II w Konstytucji duszpasterskiej o Kociele w wiecie wspó³czesnym Gaudium et spes (KDK 30). Katechizm Kocio³a Katolickiego, ujmuj¹c
kwestiê podatków w kontekcie Dekalogu, czyli w kontekcie podstawowych
norm sprawiedliwoci miêdzyludzkiej, jednoznacznie przypomina, ¿e uleg³oæ
wobec w³adzy oraz wspó³odpowiedzialnoæ za dobro wspólne domagaj¹ siê
p³acenia podatków na tej samej zasadzie, na jakiej domagaj¹ siê tak¿e korzystania z prawa wyborczego czy obrony kraju (KKK 2240). Katechizm nazywa
oszustwa podatkowe postêpowaniem moralnie niegodziwym i przeciwnym
28
29
30
31

Ibidem.
Ibidem, s. 187.
Ibidem.
Np. wed³ug T. lipko je¿eli w ustabilizowanych warunkach pañstwo nak³ada podatki, których
wysokoæ przekracza przeciêtn¹ finansow¹ wydolnoæ podleg³ych mu podmiotów gospodarczych, wówczas dotkniêci tymi dzia³aniami cz³onkowie spo³eczeñstwa maj¹ prawo do zastosowania pokojowych,
proporcjonalnych rodków obrony, jak np. utajnienie czêci posiadanych finansowych zasobów b¹d te¿
dochodów. Zob. T. lipko, Etyczne aspekty obywatelskiego obowi¹zku p³acenia podatków, Polonia Christiana 8 (2009), s. 29; C. Strzeszewski uwa¿a natomiast, ¿e podatnik nie jest obowi¹zany moralnie do
p³acenia podatku, który narusza jego uprawnienia osobowe (prawo do ¿ycia, do udzia³u w kulturze) lub
rodzinie (prawo do zaspokojenia potrzeb rodziny), jak równie¿ takiego podatku, którego wymiar jest
niezgodny z obowi¹zuj¹cymi przepisami podatkowymi. Zob. C. Strzeszewski, Katolicka nauka spo³eczna, Lublin 1994, s. 530.
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siódmemu przykazaniu, stawiaj¹c je w tej samej kategorii co spekulacja, korupcja, fa³szowanie czeków i inne (KKK 2409). Zaznaczyæ jednak¿e nale¿y, ¿e
nie ka¿de zwolnienie z podatku jest etycznie w¹tpliwe, lecz tylko takie, które
odbywa siê poza granicami legalnoci, tj. poza sytuacjami dopuszczalnymi
prawnie. Korzystanie w myl przepisów z okrelonych w ustawie ulg podatkowych trudno uznaæ za moralnie niegodziwe.
Katolicka nauka spo³eczna dopuszcza zastosowanie podatkowego bojkotu
jako rodka niepos³uszeñstwa obywatelskiego tylko w takich sytuacjach,
które  jak np. finansowanie dzia³añ wojennych  w najwy¿szym stopniu s¹
niesprawiedliwe. Obywatel mo¿e siêgaæ po ten rodek jedynie po starannym
rozwa¿eniu w sumieniu, czy jego ocena etyczna jest uprawniona, za wobec
tego, ¿e rodek niepos³uszeñstwa obywatelskiego s³u¿y zmobilizowaniu spo³ecznej wiêkszoci do zmiany jej polityki, akcje niepos³uszeñstwa mog¹ dokonywaæ siê tylko publicznie32 .
Zakoñczenie
W pañstwie demokratycznym ka¿dy obywatel obowi¹zany jest do przestrzegania przepisów prawa i zobowi¹zanie to zachowuje swoj¹ moc nawet
wówczas, jeli w ocenie poszczególnych obywateli  wieckich czy duchownych  pewne rozwi¹zania prawne wydaj¹ siê byæ niesprawiedliwe. Porz¹dek
prawny w pañstwie s³u¿y zabezpieczeniu godnoci osobowej wszystkich obywateli i wszelkie zachowania lekcewa¿¹ce ustawodawstwo stanowi¹ zagro¿enie dla ca³ego systemu prawnego pañstwa. Ka¿dy zatem, kto uwa¿a obowi¹zuj¹ce w pañstwie przepisy  w tym i przepisy podatkowe  za niesprawiedliwe
nie mo¿e czuæ siê moralnie zwolniony z obowi¹zku zachowania wiernoci
prawu, co nie oznacza jednak¿e, ¿e powinien pozostaæ bierny i wbrew wewnêtrznym sprzeciwom akceptowaæ nadmierny fiskalizm czy inne nieprawid³owoci systemu podatkowego. Chrzecijañska moralnoæ nie jest bowiem
jedynie moralnoci¹ deontologiczn¹, czyli tak¹, która polega³aby wy³¹cznie na
realizowaniu ustalonych nakazów jakiego autorytetu. W chrzecijañski etos
wpisana jest zmiana bêd¹ca d¹¿eniem do jak najpe³niejszej realizacji idea³u
Chrystusowego i bez uwzglêdnienia dynamicznego wymiaru etyki chrzecijañskiej nie mo¿na zbudowaæ poprawnej teologii ¿ycia moralnego, czyli równie¿
teologii ¿ycia spo³ecznego i publicznego. Owa niezgoda na niesprawiedliwoæ
nie mo¿e jednak¿e przeradzaæ siê w pochwa³ê ró¿norakich i coraz sprytniej
kamuflowanych oszustw podatkowych, gdy¿ te, co do zasady zawsze bêd¹
32

Zob. J. Wiemeyer, Podatki, s. 201.
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szkod¹ wyrz¹dzon¹ wspó³obywatelom. Dojrza³a postawa obywatelska ka¿e reagowaæ na wszelkie przejawy patologii, jednak¿e przy wykorzystaniu rodków
godziwych i akceptowanych w demokracji. Skoro wiêc przepisy podatkowe
ustanawiane s¹ przez parlament, nale¿y do³o¿yæ starañ (poprzez partie, media,
demonstracje, stowarzyszenia, s¹dy itp.), by na podstawie inicjatywy ustawodawczej sk³oniæ parlament do okrelonej korekty przepisów b¹d te¿ pozyskaæ
demokratyczn¹ wiêkszoæ, pozwalaj¹c¹ na zmianê parlamentu. Istotne jest
równie¿ to, by kszta³towaæ wiadomoæ, ¿e pañstwo ma prawo ¿¹daæ od cz³onków spo³eczeñstwa wspó³dzia³ania przy realizacji dobra wspólnego i wyrabiaæ
u obywateli gotowoæ do ponoszenia ciê¿arów podatkowych, które niejako ju¿
z natury budz¹ kontrowersje.

STEUER UND BÜRGERLICHE ETHIK.
ZUR BESTEUERUNG DER GEISTLICHEN IN POLEN
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Artikel ist eine Reflexion über die Stichhaltigkeit vom Steuereintreiben und die moralische Zulässigkeit ihrer Verweigerung. Anhand der biblischen Texte, der Äußerungen von Kirchenvätern sowie der Dokumente des II. Vatikanischen Konzils wurde eindeutig die moralische
Verpflichtung aller Bürger zum Steuerentrichten festgestellt. Jeder Staat kann von seinen Bürgern
 auch von den Geistlichen  die Erfüllung dieser Pflicht einfordern, was für die Bewahrung des
Gemeinwohls notwendig ist. Die Rechtsordnung des Staates dient dem Schutz der Menschenwürde
aller Bürger, deswegen sind alle Verhaltensweisen, welche die Gesetzgebung missachten, eine
Bedrohung für das gesamte Rechtsystem des Staates. In einem demokratischen Staat ist jeder
Bürger verpflichtet, die Rechtsvorschriften zu beachten. Diese Verpflichtung behält ihre Verbindlichkeit selbst dann, wenn nach dem Urteil einiger Bürger  Geistlicher wie Laien  manche
Lösungen ungerecht zu sein scheinen. Nur in Situationen, die im höchsten Maß ungerecht sind
(z.B. die Finanzierung von kriegerischen Auseinandersetzungen), darf der Bürger zum Mittel des
bürgerlichen Ungehorsams greifen und Steuerzahlen verweigern. Im Artikel wird auch erklärt,
dass die weit verbreitete Meinung, dass Geistliche in Polen keine Steuern zu zahlen brauchen,
nicht richtig ist. Die Verpflichtung zur Abrechnung der Geistlichen mit dem Fiskus wird durch zwei
Gesetze geregelt: das Gesetz über die Einkommenssteuer von physischen Personen sowie über die
Pauschaleinkommensteuer von einigen Einkommen der physischen Personen. Eine Analyse dieser
Form des Steuerzahlens deckt zusätzlich einige rechtliche Kontroversen in diesem Bereich auf.

TAXIS AND CIVIC ETHICS
TAXATION OF CLERGY IN POLAND
(SUMMARY)

The following article is concerned with legitimacy of paying the taxes and admissibility of
not paying them. Bible, writings of the Church Fathers, documents of the Second Vatican Council
 they all clearly state the duty of all citizens to pay the taxes. A state has a right to expect of its
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citizens  the clergymen included  fulfillment of this duty, to provide for the common good. The
internal law of a country serves at ensuring personal dignity of its every citizen. Any act of
contempt for the law poses a threat to the whole legislative system of the state. In a democratic
country, every citizen has a duty to obey the law. This statement is valid even if some of the
citizens  be they laics or clergymen  doubt the justification of some particular regulations. Only
in exceptionally unjust situations (for example, financing war operations), can a civic disobedience
be permissible. Contrary to public belief, the clergy in Poland is not exempted from paying the tax.
Taxation of the clergy in Poland is regulated by two acts of Parliament: Personal Income Tax Law
and Flat Tax Rate on Some Personal Income Law. A closer examination of these methods of
paying the tax shows some legal controversies.
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Wstêp
Idea dobra nie jest jednoznaczna. Dobrem jest wszystko to, co zaspokaja
ludzkie potrzeby  duchowe i materialne. Dobro jest elementarnym pojêciem
moralnym, wyra¿aj¹cym pozytywn¹ wartoæ wszelkich czynów i zachowañ
ludzkich. Zdaniem Platona dobro jest tym, za czym biegnie ka¿da dusza i dla
czego robi wszystko, co robi, przeczuwaj¹c, ¿e istnieje co takiego, ale nie
znaj¹c go i nie mog¹c nale¿ycie uchwyciæ1. Z³o jest ontycznym brakiem
dobra2. W sobie, w innych ludziach, w wiecie znajdujemy i dobro, i z³o.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e cz³owiek nie jest ani z³y, ani dobry. [...]. Realistyczny punkt widzenia to dostrzeganie obydwu tych mo¿liwoci jako realnych
potencjalnoci i badanie, jakie s¹ warunki sprzyjaj¹ce rozwojowi jednej
z nich3.
Historycznie bior¹c dobrem, zw³aszcza dobrem wspólnym, zajmowali
siê ju¿ staro¿ytni filozofowie greccy i rzymscy, uczeni wczesnochrzecijañscy,
uczeni redniowiecza i czasów nowo¿ytnych, ale nas interesuje przede wszystkim dobro wspólne (bonum commune) w nauczaniu papie¿y spo³eczników
z ostatnich 120 lat. Najpierw przypatrzymy siê dobru wspólnemu w nauczaniu
1
2
3

Cyt. za: I. Murdoch, Prymat dobra, t³um. A. Pawelec, Kraków 1996, s. 120.
Por. Z³o, w: http://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82o (25 XI 2009).
E. Fromm, Serce cz³owieka. Jego niezwyk³a zdolnoæ do dobra i z³a, t³um. R. Saciuk, WarszawaWroc³aw 1996, s. 122.
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Leona XIII i Piusa XI (1). Potem przeanalizujemy ideê dobra wspólnego
u Jana XXIII i Paw³a VI (2). Wreszcie przedstawimy dobro wspólne w encyklikach spo³ecznych Jana Paw³a II i Benedykta XVI (3).
1. Dobro wspólne w nauczaniu Leona XIII i Piusa XI
Papie¿ Leon XIII (Gioacchino Vincenzo Raphaelo Aloisio Pecci; 1810
1903) by³ jednym z najd³u¿ej urzêduj¹cych Nastêpców wiêtego Piotra
 18781903, czyli 25 lat). Napisa³ wiele encyklik, jednak dziêki encyklice
Rerum novarum (1891 r.)4, w której przedstawi³ zasady katolickiej nauki spo³ecznej odnonie do sprawy robotników, zyska³ sobie przydomek papie¿a robotników. Leon XIII w Rerum novarum analizuje m.in. ideê dobra wspólnego. Jego wywody bazuj¹ na nauce w. Tomasza z Akwinu. Ogólnie dobro
dzieli na: fizyczne (RN 19), materialne (RN 4, 6), zewnêtrzne (RN 27),
cielesne (RN 33), naturalne (RN 7, 21) oraz duchowe (RN 31). Jako
synonimów dobra wspólnego Leon XIII u¿ywa takich okreleñ, jak: dobro
ogó³u (RN 26, 30, 31, 35, 43); dobro powszechne (RN 27, 28, 45); dobro
spo³eczne (RN 27, 45); dobro publiczne (RN 27, 29); dobro pospolite (RN 38);
dobro pañstwowe (RN 38). Okrelenie dobro wspólne wystêpuje w encyklice trzy razy (RN 27, 37). Przeciwieñstwem dobra wspólnego jest dobro
prywatne (RN 29).
Leon XIII uwa¿a dobro wspólne za pierwsze i ostatnie po Bogu prawo
w spo³ecznoci, nadaj¹c mu jedn¹ z najwy¿szych klasyfikacji w porz¹dku normatywnym. Uznanie dobra wspólnego za prawo ogólnoludzkie pozwala na
wnioskowanie o jego normatywnej treci5. Dobro wspólne rozpatruje w zwi¹zku z rol¹, jak¹ pañstwo odgrywa przy godzeniu interesów pracodawców i pracobiorców. Zdaniem papie¿a podstawowym obowi¹zkiem rz¹du na rzecz dobra
wspólnego jest otoczenie opiek¹ wszystkich warstw spo³ecznych, przy czym
nie mo¿e byæ pomijana sprawiedliwoæ rozdzielcza. Chocia¿ obowi¹zek troski o dobro wspólne spoczywa na wszystkich, gdy¿ wszyscy te¿ z niego korzystaj¹, to jednak dotyczy on ka¿dego w odmiennym stopniu i zakresie. Wprawdzie dobro spo³eczne jest przede wszystkim natury moralnej, jego bowiem
osi¹gniêcie ma cz³owieka czyniæ lepszym, dobrze jednak zorganizowane pañstwo winno zapewniæ obywatelom w dostatecznej iloci tak¿e dobra materialne
i zewnêtrzne, których u¿ywanie konieczne jest do praktykowania cnoty (RN 27).
Celem pañstwa jest troska o dobro wspólne. Jest to dobro, w którym ka¿dy
4

s. 6392.
5

Tekst polski: M. Radwan (red.), Dokumenty nauki spo³ecznej Kocio³a, RzymLublin 1996, cz. 1,
J. Krucina, Dobro wspólne. Teoria i jej zastosowanie, Wroc³aw 1972, s. 156.
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obywatel i wszyscy razem maj¹ prawo uczestniczyæ w odpowiednim stosunku
(RN 37).
Encyklika Rerum novarum ma wielkie znaczenie dla rozwoju katolickiej
doktryny spo³ecznej, nie tylko pod koniec XIX w., ale zw³aszcza po dzieñ
dzisiejszy. Po pierwsze da³a du¿ej wagi rozstrzygniêcie doktrynalne w sprawie w³asnoci prywatnej, po drugie sprecyzowa³a stanowisko Kocio³a zarówno wobec socjalizmu jak i kapitalizmu6. Tym samym Koció³ uzna³ uprawnienia pañstwa do ingerencji w zakresie kwestii spo³ecznej wbrew liberalnej zasadzie nieinterwencjonizmu.
Papie¿ Pius XI (Achille Ratti; 18571939) problematyk¹ dobra wspólnego zaj¹³ siê w encyklice Quadragesimo anno (1931 r.)7. Pojêcie dobra wspólnego wystêpuje w encyklice 10 razy. Stanowi ono zasadê etyczn¹ wiatowego
ustroju gospodarczego (QA 110). Pius XI ca³¹ kwesti¹ robotnicz¹ [odnosi]
pod wymiar koniecznoci dobra wspólnego; podporz¹dkowuje mu nie tylko
w³asnoæ kapita³ow¹ i jej u¿ytkowanie (por. QA 45,49), lecz tak¿e wysokoæ
p³acy (por. QA 74), znaczenie oszczêdnoci umo¿liwiaj¹ce na tamtym etapie
wyzwolenie proletariatu (por. QA 61)8. Uwa¿a, ¿e wszyscy ludzie maj¹ prawo do korzystnych warunków ¿ycia spo³ecznego, bowiem zasada sprawiedliwoci spo³ecznej le¿y u podstaw dobra wspólnego. Pius XI dodaje, ¿e sprawiedliwoæ spo³eczna rz¹dzi dobrem wspólnym. Quadragesimo anno uto¿samia zasadê przestrzegania dobra wspólnego z zasad¹ sprawiedliwoci spo³ecznej. Ostatecznym jednak celem dobra wspólnego, a wiêc i sprawiedliwoci
spo³ecznej, jest doskonalenie osoby ludzkiej9. Autor Quadragesimo anno dobro wspólne ³¹czy z zasad¹ pomocniczoci (por. QA 79). Broni w³asnoci
prywatnej, ale obci¹¿a j¹ odpowiedzialnoci¹ spo³eczn¹. Jak stwierdza Pius XI,
nie mo¿na mówiæ o jakim jednym, niezmiennym ustroju w³asnoci. Analiza
historyczna wskazuje na przemiany form w³asnoci i na prawo ingerowania
w³adzy w kwestie w³asnoci. Nie ma natomiast prawa do odbierania cz³owiekowi podstawowego uprawnienia do posiadania, a wiêc do zniesienia systemu
w³asnoci, przeciwnie, powinna jej broniæ i skierowywaæ j¹ do dobra wspólnego, nad którym ma obowi¹zek czuwaæ. [...]. To w³anie dobro wspólne wymaga, aby nie dopuciæ do nadmiernej koncentracji w³asnoci, ani te¿ do proletaryzacji spo³eczeñstwa10.
Zdaniem ks. prof. Tadeusza lipki omawiana encyklika wywar³a du¿e
wra¿enie nie tylko w wiecie katolickim, ale tak¿e wród niekatolików. Sta³a
6
7
8
9
10

T. lipko, Zarys etyki szczegó³owej, Kraków 2005, t. 2, s. 51.
Tekst polski: M. Radwan (red.), Dokumenty nauki spo³ecznej Kocio³a, cz. 1, s. 105146.
J. Krucina, Dobro wspólne. Teoria i jej zastosowanie, s. 162.
Cz. Strzeszewski, Katolicka nauka spo³eczna, Lublin 1994, s. 267.
J. Majka, Katolicka nauka spo³eczna, Rzym 1986, s. 286.
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siê na poziomie oficjalnego nauczania Kocio³a symbolem i kwintesencj¹ naj¿ywotniejszych nurtów katolicyzmu spo³ecznego, dokumentem swojego czasu,
a zarazem jego zamkniêciem. Mo¿e wiêc encyklika Quadragesimo anno s³u¿yæ za t³o dla charakterystyki rozwojowych tendencji katolicyzmu spo³ecznego
na przestrzeni z gór¹ 50 lat po ukazaniu siê encykliki Rerum novarum11.
2. Idea dobra wspólnego w nauczaniu Jana XXIII i Paw³a VI
Do wielkich papie¿y-spo³eczników nale¿y zaliczyæ b³ogos³awionego Jana
XXIII (Angelo Giuseppe Roncali; 18811963). Na Stolicy Piotrowej zasiada³
tylko piêæ lat, od 1958 do 1963 r., ale pozostawi³ dwie encykliki spo³eczne:
Mater et magistra (1961 r.)12 oraz Pacem in terris (1963 r.)13. W obu encyklikach s¹ zagadnienia zwi¹zane z katolick¹ ide¹ dobra wspólnego. Obie encykliki problematykê dobra wspólnego umieszczaj¹ w samym centrum spo³ecznej
doktryny Kocio³a14. W encyklice Mater et magistra mamy opisow¹ definicjê
dobra wspólnego: Dobro wspólne [...] obejmuje ca³okszta³t takich warunków
¿ycia spo³ecznego, w jakich ludzie mog¹ pe³niej i szybciej osi¹gn¹æ sw¹ w³asn¹ doskona³oæ (MM 65). Troska o dobro wspólne spoczywa przede wszystkim na spo³ecznoci pañstwowej. Jan XXIII formu³uje to w sposób nastêpuj¹cy: Je¿eli za idzie o pañstwo, którego celem jest troska o dobro wspólne
wszystkich w porz¹dku doczesnym, to nie mo¿e ono w ¿adnym wypadku
zaniedbywaæ starañ o sprawy gospodarcze swych obywateli, lecz przeciwnie
winno ono po pierwsze zabiegaæ o rozwój produkcji i odpowiedniej iloci dóbr
materialnych, których u¿ytkowanie jest konieczne do praktykowania cnót, a po
drugie, obowi¹zkiem jego jest staæ na stra¿y poszanowania praw wszystkich
obywateli (MM 20). A zatem pañstwo ma zadanie realizacjê dobra wspólnego,
które jest w istocie programem katolickiej polityki spo³ecznej. Dobro wspólne
wychodzi jednak poza struktury pañstwowe i obejmuje ca³¹ ludzkoæ. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e Jan XXIII traktuje po raz pierwszy spo³ecznoæ miêdzynarodow¹ jako konkretn¹ rzeczywistoæ spo³eczn¹ i naczeln¹ z prawa natury, a tak¿e
najwy¿sz¹ formê uspo³ecznienia, której bonum commune podporz¹dkowane s¹
dobra wszystkich szczegó³owych grup spo³ecznych, narodowych, pañstwowych, zawodowych i rodzinnych15.
11
12

T. lipko, Zarys etyki szczegó³owej, s. 64.
Tekst polski: Mater et magistra, w: Jan XXIII, Pawe³ VI, Jan Pawe³ II, Encykliki, Warszawa
1981, s. 448.
13 Tekst polski: Pacem in terris, w: Jan XXIII, Pawe³ VI, Jan Pawe³ II, Encykliki, s. 4980.
14 Por. J. Kondziela, Filozofia spo³eczna, Lublin 1972, s. 7.
15 Cz. Strzeszewski, Ewolucja katolickiej nauki spo³ecznej, Warszawa 1978, s. 134.
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Ks. dr Piotr Kieniewicz wskazuje na ujêcie dobra wspólnego przez Jana
XXIII w wymiarze ekonomicznym, uto¿samiaj¹c je z szeroko rozumian¹ sprawiedliwoci¹. Jest ona oparta nie tylko na podziale dóbr czy dostêpie do nich,
ale na uczestnictwie i prawie do uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym i gospodarczym spo³ecznoci (MM 78-81). St¹d u podstaw troski o dobro wspólne musi
znajdowaæ siê poszanowanie godnoci osoby ludzkiej16. I w encyklice podkrelony jest wymóg poszanowania godnoci osoby ludzkiej przez papie¿a. Jan
XXIII dla robotnika domaga siê s³usznej p³acy. Podaje przy tym kryteria takiej
s³usznej p³acy. Ustalaj¹c s³uszne wynagrodzenie za pracê, trzeba przede
wszystkim braæ pod uwagê rzeczywist¹ wydajnoæ pracy poszczególnych pracowników, nastêpnie sytuacjê gospodarcz¹ zatrudniaj¹cych ich przedsiêbiorstw,
dalej racje dobra danego kraju, zw³aszcza odnonie postulatu pe³nego zatrudnienia, a wreszcie wymagania dobra wspólnego wszystkich narodów, czyli
wspólnoty pañstw o ró¿nym charakterze i wielkoci (MM 71). Dobry Papie¿
Jan XXIII nie zapomina tak¿e o rolnikach. Dobro wspólne domaga siê zatem od
w³adz pañstwowych, by przy nak³adaniu na rolników umiarkowanych ciê¿arów
bra³y pod uwagê, ¿e w rolnictwie osi¹ga siê dochody wolniej i z wiêkszym
ryzykiem, a st¹d zdobycie kapita³ów inwestycyjnych jest dla rolników znacznie trudniejsze (MM 133).
W drugiej swojej encyklice spo³ecznej Pacem in terris papie¿ Jan XXIII
nawi¹zuje do pojêcia dobra wspólnego rozumianego jako bonum humanum.
Ideê dobra wspólnego ujmuje jako bonum humanum familiae humane. Nawo³uje do ogólnoludzkiej solidarnoci i braterstwa17. Dobro wspólne rozci¹ga siê
na narody, ale nie mo¿e zagubiæ dobra osoby. Odrêbne wartoci ka¿dego
narodu nale¿¹ niew¹tpliwie do dobra wspólnego, ale nie wyczerpuj¹ jego istoty. Albowiem z racji swego najg³êbszego powi¹zania z natur¹ ludzk¹, dobro
wspólne pozostaje ca³e i nieska¿one tylko wtedy, gdy uwzglêdniwszy istotê
i rolê dobra wspólnego, bierze siê w nim pod uwagê dobro osoby (PT 55).
Dobro wspólne dotyczy ca³ego cz³owieka, jego wymiaru doczesnego i nadprzyrodzonego. Ze szczególnym naciskiem b³. Jan XXII przypomina³, ¿e dobro wspólne dotyczy ca³ego cz³owieka, czyli zarówno potrzeb cielesnych, jak
duchowych. Z tego wynika, ¿e rz¹dz¹cy pañstwem winni d¹¿yæ do osi¹gniêcia tego dobra stopniowo przy zastosowaniu w³aciwych metod w taki sposób,
aby zachowuj¹c cile s³uszny porz¹dek rzeczy dawali obywatelom dostêp nie
tylko do dóbr materialnych, lecz i do duchowych (PT 57).
Dobro wspólne nale¿y do porz¹dku moralnego, natomiast w³adza publiczna jest odpowiedzialna za ten porz¹dek i zosta³a powo³ana po to, by
troszczyæ siê o dobro wspólne. Jan XXIII w Pacem in terris powiada, ¿e
16
17

P.H. Kieniewicz, By nie zagubiæ wspólnego dobra, Lublin 2005, s. 77.
S. Kowalczyk, Cz³owiek a spo³ecznoæ. Zarys filozofii spo³ecznej, Lublin 1994, s. 234.
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sprawuj¹cy w³adzê w pañstwie winni wydawaæ takie akty prawne, które nie
tylko s¹ doskona³e same w sobie, lecz ponadto maj¹ bezporednio na celu
dobro wspólne, wzglêdnie do niego prowadz¹ (por. PT 53)18. W encyklice
czytamy: W³adza publiczna bowiem jest z natury swej powo³ana do strze¿enia dobra spo³ecznoci, a najwa¿niejszym jej obowi¹zkiem jest uznawanie
s³usznych granic wolnoci i dbanie o nienaruszalnoæ jej praw (PT 104).
Ks. prof. Jerzy Koperek dostrzega u papie¿a Jana XXIII jeszcze jedno wa¿ne
rozró¿nienie dobra wspólnego. Pisze, ¿e Autor encykliki wyranie odró¿nia
dobro wspólne pañstwa od dobra wspólnego ludzkiej rodziny i dobra wspólnego innych spo³ecznoci, w ka¿dym jednak przypadku traktuje o dobru wspólnym poszczególnych spo³ecznoci, analizuj¹c nawet dobro wspólne ludzkiej
rodziny jako dobro konkretnie istniej¹cej spo³ecznoci ogólnoludzkiej19.
Nestor katolickiej nauki spo³ecznej prof. Czes³aw Strzeszewski, oceniaj¹c
ca³oæ nauczania spo³ecznego Jana XXIII, a zw³aszcza encykliki spo³eczne,
pisze, ¿e encykliki Jana XXIII s¹ nowym wk³adem w naukê spo³eczn¹ Kocio³a. Nie s¹ jednak now¹ nauk¹, lecz kontynuacj¹ nauki tradycyjnej20.
Papie¿ Pawe³ VI (Giovanni Battista Montini; 18971978) jest autorem
posoborowej encykliki spo³ecznej Populorum progressio (1967 r.)21. Tê encyklikê papie¿ Benedykt XVI nazwa³ kamieniem milowym spo³ecznej nauki
Kocio³a22. Ide¹ przewodni¹ encykliki jest rozwój narodów, ale tematyka dotyczy tak¿e dobra wspólnego, poniewa¿ mówi o obowi¹zkach bogatych pañstw
wobec biednych. Nadmiar dóbr w krajach bogatych powinien zostaæ oddany
do u¿ytku krajom ubogim (PP 49). Encyklika o integralnym rozwoju dostarcza mnóstwa elementów, które w sposób dot¹d niespotykany s³u¿¹ konkretyzacji dobra wspólnego, uwa¿anego za szeroko rozbudowany system wartoci,
osi¹galnych we wspó³czesnej cywilizacji23. W encyklice idea dobra wspólnego omawiana jest w zwi¹zku z prawem w³asnoci. Papie¿ pisze: Wiadomo
wszystkim, jak dobitnie przedstawiali Ojcowie Kocio³a obowi¹zki ludzi bogatych wzglêdem bêd¹cych w potrzebie: Nie z twojego dajesz ubogiemu  mówi
wiêty Ambro¿y  ale oddajesz mu to, co jest jego. Sam u¿ywasz tego, co jest
wspólne, dane na u¿ytek wszystkich. Ziemia nale¿y do wszystkich, nie do
bogatych. S³owa te stwierdzaj¹, ¿e w³asnoæ prywatna nie daje nikomu takiego
prawa, które by³oby najwy¿sze i nie podlega³oby ¿adnym ograniczeniom.
18
19
20
21

J. Mazur, Katolicka nauka spo³eczna, Kraków 1992, s. 171.
J. Koperek, Dobro wspólne, w: B. Szlachta (red.), S³ownik spo³eczny, Kraków 2004, s. 142.
Cz. Strzeszewski, Katolicka nauka spo³eczna, s. 294.
Tekst polski encykliki Populorum progressio: Jan XXIII, Pawe³ VI, Jan Pawe³ II, Encykliki,
s. 115142.
22 Benedykt XVI, Mi³oæ w prawdzie g³ówn¹ si³¹ napêdow¹, w: http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x21269/milosc-w-prawdzie-glowna-sila-napedowa (1 XII 2009).
23 J. Krucina, Dobro wspólne. Teoria i jej zastosowanie, s. 177.
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Nikomu nie wolno dóbr zbywaj¹cych zatrzymywaæ jedynie dla prywatnej korzyci, podczas gdy innym brakuje tego, co konieczne do ¿ycia (PP 23). Pawe³ VI
posuwa siê a¿ do stwierdzenia, ¿e dobro wspólne mo¿e niekiedy wymagaæ
podjêcia dzia³añ wyw³aszczeniowych, jeli skupienie zbyt rozleg³ych czy te¿
ma³o b¹d wcale niezagospodarowanych gruntów w jednym rêku przyczynia
siê do nêdzy ludnoci, przynosi powa¿ne szkody i w ten sposób jest przeszkod¹ dla powszechnego dobrobytu (PP 24). Wielki znawca zagadnieñ spo³ecznych Kocio³a, kard. Joseph Höffner uwa¿a, ¿e indywidualne posiadanie dóbr
nie przeciwstawia siê dobru wspólnemu. Funkcja indywidualna dóbr trwa³ych
polega na rozwijaniu inicjatywy osobistej i na zabezpieczaniu przysz³oci cz³owieka i jego rodziny, [natomiast] funkcja spo³eczna dób trwa³ych wymaga, aby
wszystkie klasy spo³eczne mia³y dostêp do koniecznych rodków do ¿ycia
w sposób godny cz³owieka i posiada³y konkretn¹ mo¿liwoæ zakupu tak¿e
dóbr nieruchomych: domu, rodków produkcji, np. warsztatu itp.24 Dobro
wspólne ³¹czy siê z zasad¹ powszechnego przeznaczenia dóbr. A zasada powszechnego przeznaczenia dóbr ziemskich stoi u podstaw powszechnego prawa do u¿ywania dóbr25. W Populorum progressio czytamy: Normie tej trzeba podporz¹dkowaæ wszystkie inne prawa, jakiekolwiek by one by³y, ³¹cznie
z prawem w³asnoci i wolnego handlu; przy czym nie tylko nie powinny one
przeszkadzaæ jej wykonaniu, ale raczej maj¹ obowi¹zek je u³atwiaæ; przywrócenie za tym prawom ich pierwotnego celu winno byæ uwa¿ane za wa¿ne
i nagl¹ce zadanie spo³eczne (PP 22).
Komentatorzy spo³ecznego nauczania Paw³a VI uwa¿aj¹, ¿e encyklika
Populorum progressio wnosi powa¿ny i oryginalny wk³ad do ca³oci nauki
spo³ecznej Kocio³a i samego pojêcia rozwoju. Nowoæ ujawnia siê tu w jednym zdaniu, które czytamy w koñcowym paragrafie dokumentu, a które
oprócz tego, ¿e jest okreleniem historycznym, mo¿e byæ uwa¿ane za formu³ê
podsumowuj¹c¹ jego treæ »rozwój jest nowym imieniem pokoju«26 .
4. Dobro wspólne w encyklikach spo³ecznych
Jana Paw³a II i Benedykta XVI
Wielkim znawc¹ doktryny spo³ecznej Kocio³a by³ S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II
(Karol Józef Wojty³a; 19202005). Papie¿em by³ od 1978 r., czyli nieca³e 27 lat.
Napisa³ trzy encykliki spo³eczne. Pierwsz¹ zatytu³owa³ Laborem exercens
24
25
26

Kard. Joseph Höffner, Chrzecijañska nauka spo³eczna, t³um. S. Pyszka, Kraków 1978, s. 174.
Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium nauki spo³ecznej Kocio³a, Kielce 2005, s. 114.
R. Paw³owski, Nowoæ encykliki Populorum progressio, w: http://www.pawlowski.dk/papie¿/encykliki/solicidudo_rei_socialis02.htm (3 XII 2009).
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(1981 r.)27. Jest to dokument powiêcony pracy ludzkiej, napisany z okazji 90.
rocznicy encykliki Leona XIII Rerum novarum. Zdaniem Papie¿a praca ludzka stanowi klucz, i to chyba najistotniejszy klucz, do ca³ej kwestii spo³ecznej
(LE 3). W encyklice dotycz¹cej pracy ludzkiej znalaz³y siê tak¿e idee odnonie
do dobra wspólnego. Jan Pawe³ II argumentuje, ¿e do w³asnoci dochodzi siê
przez pracê. W³asnoæ nabywa siê przede wszystkim przez pracê po to, aby
s³u¿y³a pracy. [...]. Jedynym prawowitym tytu³em posiadania [dóbr]  i to
zarówno w formie w³asnoci prywatnej, jak te¿ publicznej czy kolektywnej
 jest, a¿eby s³u¿y³y pracy (LE 14).
Zatrudnienie ludzi pracy musi uwzglêdniaæ dobro wspólne. Organizacja
pracy ludzkiej w skali poszczególnych spo³eczeñstw i pañstw powinna tak¿e
u³atwiæ znajdowanie w³aciwych proporcji pomiêdzy ró¿nymi rodzajami zatrudnieñ: prac¹ na roli, w przemyle, w wielorakich us³ugach, prac¹ umys³ow¹,
a tak¿e naukow¹ czy artystyczn¹, wedle uzdolnieñ poszczególnych ludzi i dla
dobra wspólnego ka¿dego ze spo³eczeñstw oraz ca³ej ludzkoci (LE 18).
W ¿yciu robotników wielkie znaczenie maj¹ zwi¹zki zawodowe. Uznaj¹c, ¿e
w swojej dzia³alnoci zwi¹zki zawodowe wkraczaj¹ czasem w obszar polityki,
jeli pod tym pojêciem rozumieæ troskê o dobro wspólne, papie¿ podkrela, ¿e
uprawianie polityki w powszechnie dzi przyjêtym znaczeniu nie mo¿e byæ
celem ich aktywnoci. Zwi¹zki nie maj¹ charakteru »partii politycznych« walcz¹cych o w³adzê i nie powinny podlegaæ decyzjom partii politycznych ani te¿
mieæ zbyt cis³ych zwi¹zków z nimi. W takiej bowiem sytuacji ³atwo trac¹
³¹cznoæ z tym, co jest ich w³aciwym zadaniem, to znaczy zabezpieczenie
s³usznych uprawnieñ ludzi pracy w ramach dobra wspólnego ca³ego spo³eczeñstwa, staj¹ siê natomiast narzêdziem do innych celów (LE 20).
Drug¹ encyklikê spo³eczn¹ Sollicitudo rei socialis Jan Pawe³ II napisa³
w roku 1987 (SRS)28 z okazji 20. rocznicy og³oszenia encykliki Paw³a VI
Populorum progressio. Pojêcie dobro wspólne wystêpuje w encyklice Sollicitudo rei socialis 12 razy. Zasada dobra wspólnego oznacza, ¿e dobra tego
wiata przeznaczone s¹ dla wszystkich. Papie¿ pisze: Raz jeszcze nale¿y
przypomnieæ typow¹ zasadê chrzecijañskiej nauki spo³ecznej: dobra tego
wiata zosta³y pierwotnie przeznaczone dla wszystkich. Prawo do w³asnoci
prywatnej jest s³uszne i konieczne, ale tej zasady nie niweczy. Ci¹¿y bowiem
na w³asnoci »hipoteka spo³eczna«, czyli uznaje siê jako jej wewnêtrzn¹ w³aciwoæ funkcjê spo³eczn¹, maj¹c¹ swoj¹ podstawê i uzasadnienie w³anie
w zasadzie powszechnego przeznaczenia dóbr (SRS 42). Jan Pawe³ II stwier27 Tekst polski: Encyklika Laborem exercens, w: Jan Pawe³ II, Dzie³a zebrane, Kraków 2006,
s. 106143.
28 Tekst polski: Encyklika Sollicitudo rei socialis; w: Jan Pawe³ II, Dzie³a zebrane, s. 280324.
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dza, ¿e wiat podzielony jest na przeciwstawne bloki polityczne: Wschód
 Zachód oraz niesprawiedliwe bloki ekonomiczne: bogata Pó³noc i ubogie
Po³udnie (por. SRS 10, 20, 21). Jest to sytuacja nienormalna, która, bêd¹c
skutkiem wojny i póniejszego, czasami przesadnego lêku o w³asne bezpieczeñstwo, stanowi powa¿n¹ przeszkodê w wysi³kach na rzecz solidarnej
wspó³pracy dla wspólnego dobra ca³ej ludzkoci. Cierpi¹ na tym szczególnie
ludy mi³uj¹ce pokój, które zosta³y pozbawione dostêpu do podstawowych
dóbr, w zamyle Stwórcy przeznaczonych dla wszystkich ludzi (SRS 22).
Komentatorzy zauwa¿aj¹, ¿e encyklika Sollicitudo rei socialis rysuje
doæ pesymistyczny obraz realizacji praw we wspó³czesnym wiecie. [...]. Dotychczasowe dowiadczenia wskazuj¹, ¿e cel nie mo¿e byæ osi¹gniêty, je¿eli
nie dokona siê wewnêtrzna przemiana ka¿dego cz³owieka, jego nawrócenie29.
Arcybiskup Monachium, Reinhard Marx, w nawi¹zaniu do Jana Paw³a II, pisze
tak: Naszym idea³em przewodnim jest »globalizacja solidarnoci«, »globalizacja sprawiedliwoci«, co wypowiedzia³ nasz zmar³y papie¿ Jan Pawe³ II:
Dobro wspólne ca³ej ludzkoci oznacza docelowo kulturê solidarnoci, która
globalizacji zysków i nêdzy przeciwstawia globalizacjê solidarnoci30.
Centesimus annus (CA, 1991 r.)31 to trzecia encyklika spo³eczna Jana
Paw³a II, napisana w setn¹ rocznicê Rerum novarum. W tej encyklice wiele
miejsca zajmuj¹ uwagi powiêcone etycznym fundamentom ustroju demokratycznego oraz ich rozwojowi we wspó³czesnych systemach politycznych. Nie
brakuje tu tak¿e refleksji na temat dobra wspólnego. Jan Pawe³ II, zachowuj¹c
wiernie trwa³e elementy doktrynalnego dziedzictwa swoich poprzedników,
wzbogaca je jednak o nowe przemylenia, stosownie do potrzeb zaktualizowanych rozwojowym rytmem wspó³czesnego mu czasu32. Papie¿ dobro wspólne
³¹czy z godnoci¹ i prawami osoby ludzkiej. Dobro wspólne nie jest zwyk³¹
sum¹ korzyci partykularnych, ale wymaga ich oceny i pogodzenia w oparciu
o sprawiedliw¹ hierarchiê wartoci i w ostatecznym rozrachunku, o w³aciwe
zrozumienie godnoci i praw osoby (CA 47). W³aciwe korzystanie z dobra
wspólnego le¿y w kompetencji pañstwa. Jan Pawe³ II uwa¿a, ¿e zadaniem
pañstwa jest czuwanie nad dobrem wspólnym i troska o to, by wszystkie dziedziny ¿ycia spo³ecznego, nie wy³¹czaj¹c gospodarki, przyczynia³y siê do urzeczywistniania go, respektuj¹c s³uszn¹ autonomiê ka¿dej z nich (CA 11). Koció³ ma w³asn¹ wizjê spo³eczeñstwa. Autor Centesimus annus pisze, ¿e wyrazem spo³ecznej natury cz³owieka nie jest jedynie pañstwo, ale tak¿e ró¿ne
grupy porednie, poczynaj¹c od rodziny, a koñcz¹c na wspólnotach gospodar29
30
31
32

J. Majka, Wêz³owe problemy katolickiej nauki spo³ecznej, Warszawa 1990, s. 49.
R. Marx, Kapita³. Mowa w obronie cz³owieka, t³um. J. Serafin, Kraków 2009, s. 260.
Tekst polski: Encyklika Centesimus annus, w: Jan Pawe³ II, Dzie³a zebrane, s. 398445.
T. lipko, Zarys etyki szczegó³owej, s. 85.
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czych, spo³ecznych, politycznych i kulturalnych, które jako przejaw tej¿e ludzkiej natury posiadaj¹  zawsze w ramach dobra wspólnego  sw¹ w³asn¹
autonomiê (CA 13). Koció³ proponuje swoj¹ w³asn¹ naukê spo³eczn¹33. Natomiast Koció³ nie proponuje ¿adnych modeli. Realne i naprawdê skuteczne
modele mog¹ siê zrodziæ jedynie w ramach ró¿nych historycznych sytuacji,
dziêki wysi³kowi tych wszystkich, którzy w sposób odpowiedzialny podejmuj¹
konkretne problemy we wszystkich ich aspektach spo³ecznych, gospodarczych, politycznych i kulturalnych, zazêbiaj¹cych siê ze sob¹. Temu wysi³kowi
Koció³ ofiarowuje, jako niezbêdn¹ ideê przewodni¹, swoj¹ naukê spo³eczn¹,
która  jak ju¿ zosta³o powiedziane  uznaje pozytywny charakter rynku
i przedsiêbiorstwa, ale jednoczenie wskazuje, ¿e musz¹ byæ one nastawione
na dobro wspólne. Uznaje te¿, ¿e ludzie pracy maj¹ prawo zabiegaæ o pe³ne
poszanowanie ich godnoci oraz o szerszy zakres udzia³u w ¿yciu przedsiêbiorstwa (CA 43).
Omawiaj¹c encyklikê Centesimus annus o. prof. Mieczys³aw Kr¹piec
konstatuje: Koció³ ukazuje wiêc harmonijnoæ dobra wspólnego  pojêtego
jako cel osobowego ¿ycia cz³owieka  oraz rodków spo³ecznych i gospodarczych, wprzê¿onych w realizowanie tego celu. Odwrócenie relacji  celu do
rodków  jest g³ównym z³em spo³eczno-ustrojowym naszych czasów34. Natomiast w Encyklopedii nauczania spo³ecznego Jana Paw³a II czytamy: Dobro wspólne nie jest nigdy faktem, lecz bardziej zadaniem domagaj¹cym siê
miêdzyludzkiego spe³nienia osobowych zadatków doskona³oci, pomna¿anych
spo³ecznie [...]. Jan Pawe³ II stwierdza, ¿e dobro wspólne stanowi czynnik
jednocz¹cy, jakim jest ka¿da spo³ecznoæ i ka¿da wspólnota, oraz racjê formaln¹ zjednoczenia ludzi35.
Nastêpca Wielkiego Papie¿a Polaka, Benedykt XVI (Joseph Alois Ratzinger, 1927)  jak dotychczas napisa³ dwie encykliki spo³eczne: Deus caritas est
 o mi³oci chrzecijañskiej (2005 r.)36 oraz Caritas in veritate  o integralnym
rozwoju ludzkim w mi³oci i prawdzie (2009 r.)37. W encyklice Deus caritas
est pojêcie dobro wspólne wystêpuje tylko raz. Benedykt XVI cytuje adhortacjê Jana Paw³a II Christifideles laici, gdzie mowa jest o tym, ¿e aktywnoci¹ na
rzecz dobra wspólnego winni siê wykazywaæ przede wszystkim katolicy
wieccy. Bezporednie zadanie dzia³ania na rzecz sprawiedliwego porz¹dku
33 Por. F.J. Mazurek, Katolicka nauka spo³eczna  status metodologiczny i g³ówne obszary problemowe, w: S. Fel, J. Kupny (red.), Katolicka nauka spo³eczna. Podstawowe zagadnienia z ¿ycia
spo³ecznego i politycznego, Katowice 2007, s. 1130.
34 M.A. Kr¹piec, Dzie³a. O ludzk¹ politykê, Lublin 1998, s. 97.
35 J. Koral, Dobro wspólne, w: A. Zwoliñski (red.), Encyklopedia nauczania spo³ecznego Jana
Paw³a II, Radom 2003, s. 118.
36 Tekst polski: Benedykt XVI, Deus caritas est, Libreria Editrice Vaticana 2006.
37 Tekst polski: Benedykt XVI, Caritas in veritate, Libreria Editrice Vaticana 2009.
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spo³ecznego jest natomiast w³aciwe wiernym wieckim. Jako obywatele pañstwa s¹ powo³ani do osobistego uczestnictwa w ¿yciu publicznym. Nie mog¹
zatem rezygnowaæ z udzia³u »w ró¿nego rodzaju dzia³alnoci gospodarczej,
spo³ecznej i prawodawczej, która w sposób organiczny s³u¿y wzrastaniu
wspólnego dobra« (ChL 41). Misj¹ wiernych wieckich jest zatem kszta³towaæ
w³aciwie ¿ycie spo³eczne, respektuj¹c jego uprawnion¹ autonomiê i wspó³pracuj¹c z innymi obywatelami zgodnie z ich kompetencjami i odpowiedzialnoci¹ (DC 29). Chocia¿ w encyklice jest tylko jedno miejsce, w którym mowa
jest o dobru wspólnym, to ogólnie jednak mo¿na powiedzieæ, ¿e pierwsza
encyklika Benedykta XVI Deus caritas est porusza jeden z najbardziej fascynuj¹cych i najwa¿niejszych tematów, bêd¹cych przedmiotem refleksji na przestrzeni ostatnich dwóch tysi¹cleci38. Porusza bowiem zagadnienia mi³oci
 mi³oci Boga i bliniego.
W drugiej encyklice spo³ecznej papie¿a Benedykta XVI Caritas in veritate pojêcie dobra wspólnego wystêpuje 20 razy. Papie¿ t³umaczy, ¿e Caritas in
veritate to zasada, wokó³ której skupia siê nauka spo³eczna Kocio³a; zasada ta
znajduje formê dzia³ania w kryteriach orientacyjnych dzia³ania moralnego. Benedykt XVI ma wizjê rozwoju ludzkoci w naszych czasach. Trzeba walczyæ
z g³odem, nêdz¹, chorobami endemicznymi i analfabetyzmem. Celem przedsiêwziêæ ekonomicznych nie mo¿e byæ chêæ zysku. Wy³¹czny cel zysku, jeli
zosta³ le osi¹gniêty i jeli jego ostatecznym celem nie jest dobro wspólne,
rodzi ryzyko zniszczenia bogactwa i tworzenia ubóstwa (CV 21). Nad dobrem wspólnym winny wspó³pracowaæ organizacje ekonomiczne i polityczne.
Dzia³alnoæ ekonomiczna nie mo¿e rozwi¹zaæ wszystkich problemów spo³ecznych przez zwyk³e rozszerzenie logiki rynkowej. Jej celem jest osi¹ganie
dobra wspólnego, o które powinna siê tak¿e i przede wszystkim troszczyæ
wspólnota polityczna (CV 36). Dobro wspólne koresponduje z aktualn¹ globalizacj¹ wiata. W dobie globalizacji równie¿ troska o dobro wspólne powinna braæ pod uwagê wymiar globalny i obejmowaæ ca³¹ rodzinê ludzk¹. Musi
ona dotyczyæ wspólnoty ludów i narodów, aby nadaæ kszta³t jednoci i pokoju
miastu cz³owieka, czyni¹c je w pewnej mierze antycypacj¹ zapowiadaj¹c¹ miasto Bo¿e bez barier (CV 7)39.
Encyklikê spo³eczn¹ Caritas in veritate oceni³ przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Niemiec abp Robert Zollitsch i nazwa³ j¹ wspania³ym dzie³em,
które wszystkim ludziom dobrej woli przedk³ada centralne za³o¿enia nale¿ytego rozwoju, zgodnego z prawami cz³owieka i jego godnoci¹ w globalizuj¹38

Kard. T. Bertone, Chrzecijañskie ujêcie dobra osoby i spo³eczeñstwa, Nasz Dziennik 2009,

39

Por. N. Mette, Zur Enzyklika Caritas in Veritate, w: http://www.itpol.de/?p=330 (14 XII 2009).
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cym siê wiecie. Wielk¹ rolê w tym procesie odgrywa mi³oæ, o której Benedykt XVI pisa³ w encyklice Deus caritas est, a w encyklice Caritas in veritate
zaprezentowa³ prawdziwy potencja³ mi³oci w prawdzie40.
Zakoñczenie
Idea dobra wspólnego w nauczaniu Kocio³a katolickiego ma znacz¹ce
miejsce. Do dzisiejszego pojmowania dobra wspólnego przyczynili siê nie tylko filozofowie staro¿ytnej Grecji i Rzymu, ale tak¿e wielcy uczeni Kocio³a
katolickiego, jak np. w. Augustyn i w. Tomasz z Akwinu. Najwiêksze jednak
zas³ugi w opracowaniu idei dobra wspólnego maj¹ papie¿e  spo³ecznicy:
Leon XIII (Rerum novarum), Pius XI (Quadragesimo anno), Jan XXIII (Mater
et magistra i Pacem in terris), Pawe³ VI (Populorum progression), Jan Pawe³ II
(Laborem exercens, Solicitudo rei socialis i Centesimus annus) oraz Benedykt
XVI (Deus caritas est i Caritas in veritate). Zdaniem Leona XIII ka¿dy obywatel i wszyscy razem maj¹ prawo w odpowiednim wymiarze uczestniczyæ
w dobru wspólnym. Pius XI dobro wspólne wi¹¿e z zasad¹ pomocniczoci.
W obu encyklikach Jana XXIII problematyka dobra wspólnego znajduje siê
w samym centrum spo³ecznej doktryny Kocio³a. Pawe³ VI dobro wspólne
³¹czy z prawem w³asnoci i zasad¹ powszechnego przeznaczenia dóbr. Jan
Pawe³ II dobro wspólne konsoliduje z godnoci¹ i prawami osoby ludzkiej. Dla
Benedykta XVI dobro wspólne koresponduje z aktualn¹ globalizacj¹ wiata.
Przedstawione analizy papieskich encyklik pozwalaj¹ stwierdziæ ewolucjê pojêcia dobra wspólnego.
Wypracowane w encyklikach spo³ecznych idee dobra wspólnego znajduj¹
siê dzisiaj w nauczaniu spo³ecznym Kocio³a. Katolicka nauka spo³eczna dobro wspólne okrela bowiem jako sumê takich warunków ¿ycia spo³ecznego,
w jakich ludzie mog¹ pe³niej i szybciej osi¹gn¹æ w³asn¹ doskona³oæ (MM 65,
PT 58)41. Treci¹ zasady dobra wspólnego jest zbiór instytucji i warunków
umo¿liwiaj¹cych jednostce i mniejszym spo³ecznociom zmierzenie do celu,
jakim jest rozwój osobowoci i budowa poszczególnych sektorów kulturalnych, wspó³pracuj¹c ze sob¹ w sposób uporz¹dkowany42. Koció³ zawsze
naucza³ i uczy, ¿e najwy¿szym dobrem jest sam Bóg, a my wszyscy w tym
Dobru uczestniczymy.
40

Por. R. Zollitsch, Liebe im Dienst humanen Entwicklung weltweit, w: http://www.schattenblick.de/infopool/religion/christen/rckir754.html (15 XII 2009).
41 Por. W. Piwowarski, Dobro wspólne, w: idem (red.), S³ownik katolickiej nauki spo³ecznej,
Warszawa 1993, s. 41.
42 S. Pyszka, Katolicka nauka spo³eczna w pytaniach i odpowiedziach, Kraków 1999, s. 12.
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DIE IDEE DES GEMEINWOHLS IN DEN SOZIALENZYKLIKEN
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Reflexion über die Idee des Gemeinwohls nimmt in der katholischen Soziallehre einen
beachtlichen Platz ein. Dies ist nicht nur den Philosophen des altertümlichen Griechenlands und
Roms zu verdanken, sondern auch den großen Gelehrten der katholischen Kirche. Größte Verdienste haben dabei jedoch die Päpste der letzten 120 Jahre dank ihrer Sozialenenzykliken: Leo XIII.
(Rerum novarum), Pius XI. (Quadragesimo anno), Johannes XXIII. (Mater et Magistra und Pacem in terris), Paul VI. (Populorum progressio), Johannes Paul II. (Laborem exercens, Solicitudo
rei socialis und Centesimus annus) sowie Benedikt XVI. (Deus caritas est und Caritas in veritate).
Ihre Reflexionen finden einen breiten Widerhall in der heutigen katholischen Soziallehre. Man
kann sagen, dass das Gemeinwohl in der Erschaffung maximaler Chancen für die Entwicklung von
verschiedenen Gemeinschaften angehörenden Einzelpersonen besteht. Es umfasst jene gesellschaftlichen Voraussetzungen, die den Menschen die volle Entfaltung ihrer eigenen Vollkommenheit
ermöglichen oder erleichtern. Gegenwärtig nimmt man an, dass das Gemeinwohl vor allem in der
Wahrung der Rechte und Pflichten der menschlichen Person besteht. Der Inhalt des Gemeinwohlprinzips ist das Gesamt von Institutionen und Bedingungen, die dem Einzelnen und kleineren
Gemeinschaften das Erreichen der ihnen eigenen Ziele ermöglicht. Das Ziel bleibt immer die
Entfaltung der Persönlichkeit und der Aufbau einzelner kulturellen Sektoren unter einer geordneten gegenseitigen Zusammenarbeit. Das Gemeinwohl bezieht sich auf das Leben aller und ist
immer auf die Entwicklung der Personen gerichtet. Die Kirche lehrte und lehrt immer, dass das
größte Wohl und das größte Gut Gott selbst ist. Allen Menschen ist die Teilnahme an diesem Gut
zugesagt.

THE CONCEPT OF THE COMMON GOOD
IN THE SOCIAL ENCYCLICALS
(SUMMARY)

The common good is a concept central to the Catholic social teaching tradition. Philosophers of the ancient Greece and Rome, and great Catholic thinkers have significantly contributed
to it. But the biggest credits must go to the Popes of the last hundred and twenty years and their
social encyclicals: Leo XIII (Rerum novarum), Pius XI (Quadragesimo anno), John XXIII (Mater
et magistra; Pacem in terris), Paul VI (Populorum progressio), John Paul II (Laborem exercens;
Solicitudo rei socialis; Centesimus annus), Benedict XVI (Deus caritas est; Caritas in veritate).
Their teaching forms an integral part of the modern teaching of the Catholic Church on the social
issues. The concept of the common good can be summarised as creating the right optimal conditions for every human being for his personal development, regardless of his racial or social
position. It encompasses the sum of such living conditions in which every person can reach his
own perfection in a faster and more complete way. The necessary precondition for it is the respect
of human rights and duties. It consists of institutions and conditions enabling individuals and
smaller social groups to achieve personal development and form the segments of culture, and do so
in a peaceful cooperation. The common good is always concerned with the good of all people. It is
also always focused on a personal development. The Church has always taught that the supreme
good is God himself, and people are all participants in that good.
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Christianization is a very long process. It started in Israel and was continued especially in the Roman Empire. Gaul belonged to those parts of the
Empire where the Christian faith was proclaimed and accepted quite early.
During the first five centuries a great part of the Gallic population became
Christian. The Vth century is considered as a special period in the history of the
Empire. It was the time of barbarian invasions and of the fall of Rome (476).
This event had a considerable influence on the Evangelization of many countries and of Gaul, among others. There are several authors who lived in this
period and wrote about it. One of them is Sidonius Apollinaris.
He was born in Auvergne c. 430 in a senatorial family. His father was the
prefect of Gaul. After some studies in Lyon and Arles, he married Papianilla,
a daughter of Avitus, and began his career as a poet and senator in the Roman
time and finished as Bishop of Clermont. He is considered as “one of the last
representatives of classical culture”1 who entered the new era. The scholars are
not unanimous about his literary qualities. Some of them, like C.E. Stevens
consider him “as a writer who pursuits the cult of antithesis and paranomosia
farther that one would have believed it possible”2. A. Loyen, the editor and
1
2

The Oxford Dictionary of the Christian Church, Oxford 1997, p. 1498.
J. Harries, Sidonius Apollinaris and Fall of Rome AD 407485, Oxford 1994, p. 1.
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translator of his works in French, does not share in this opinion. He finds his
style heavy and sometimes ridiculous, because it is a combination of Asian and
Alexandrian style3. Most of those who study his writings probably agree with
the statement of Harries: “For the modern reader who approaches Sidonius
unawares, he is a difficult author. A considerable work remains to be done on
purely literary aspects of his works, but, for the historian, some analysis is
required of what may be termed the political aspects of Sidonius’ literary
technique [...]. In his existent work, Sidonius placed himself firmly in the classical tradition, a tradition which he valued as a continuing assertion of Romanitas
but which was nevertheless compatible with his sincere Christianity”4.
In his writings, he presents the antic world in its splendour, the fall of
Rome, the invasion of Gaul by the Goths and the beginning of the new era, the
Christianization of the Roman population and of the Latin culture5. The transition from the old Roman tradition to the Church is symbolized by the life of
Sidonius himself.
1. Sidonius’s transition from public functions to the service of the Church
Sidonius as most of the young men belonging to the aristocracy was
attached to the public activity. He went from Gaul to Rome, entered the service
of Avitus (456). After his dethronement he started to work for Maiorianus
(458). Later, his successor Anthemius named him prefect of Rome (461). But
this was a time of trouble, the Roman Empire was going to be ruined (476).
Finally he gave up his secular responsibilities, came back to Gaul (469) and
became a bishop (c. 471). In the historical sources there is no information
about the circumstances of his bishop election. At that time there were many
persons of high rank who moved from public functions to the service of the
Church6. As we know from historical sources, “the episcopate was not an
3 Sidoine Apollinaire, Correspondance, t. 2, Introd., transl. A. Loyen, Paris 2003, p. XLV: “Ce
dernier genre de style, hybride dans son appellation même, unit dans une même phrase les recherches de
deux écoles, opposées à l’origine, l’asianisme, ami de l’ampleur, et l’alexandrinisme, ami du détail
piquant, de la recherche et de l’élégance. Ce mélange, qui est assurément un indice de décadence, aboutit
chez Sidoine à un style qui a tous les caractères de la préciosité, souvent alerte et plaisant, mais parfois
alourdi par le pédantisme d’école le plus détestable. Le lecteur trouvera donc ci-dessous des exemples
nombreux de préciosité ridicule, d’un mauvais goût”.
4 J. Harries, Sidonius Apollinaris, p. 2.
5 Bibliography of Sidonius, see J. Harries, Sidonius Apollinaris, p. 252–277; Sydoniusz Apolinary, Listy i wiersze, t³um. M. Bro¿ek, Kraków 2004, s. XVII–XXX (by M. Starowieyski).
6 Sidoine Apollinaire, Poèmes, t. 1, Introd. A. Loyen, Paris 2003, p. XXIII: “Cette vocation
nouvelle coïncide, pour la date avec le début de l’invasion d’Euric, qui enleva aux provinces gauloises
du sud la liberté et la douceur de vivre. Cette coïncidence n’est pas fortuite. D’autres aristocrates, parents
ou amis de Sidoine, Agricola, son beau-frère, Félix, préfet honoraire, patrice et fils de consul, Ferréolus,
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obvious option for retired prefects. Bishops in Gaul in the fifth century and
earlier were drown from men who could be loosely described as domini nobiles and who, or whose families, were leaders in their local communities. The
assumption that the presence in Gallic cities of bishops drown from closely
connected families establishes the presence of something that Sidonius, vir
illustris, would have recognized as an aristocratic episcopate fails to take
account of social distinctions which were central to his thinking”7. Generally,
“all people in the Roman Empire saw an individual’s position determined for
life by membership in a kinship group”8.
The historians point out that the number of bishops from senatorial families was bigger in Gaul than in other countries9.
Sidonius was aware that the bishop ministry was a burden that he accepted without preparation. He wrote to his uncle Apollinaris: “My own mind has
been depressed by the weight of a troubled conscience; a violent fever brought
me almost to death’s door. As you know, the cares of an august profession have
been imposed on me (tantae professionis pondus), unworthy (miser) though
I am of such an honour. And it has been misery to me to have to teach what
I have never myself learned, and to preach goodness before practising it; like
a barren tree, I bear no fruit of good works, but scatter idle words like leaves”10. He asked Fauste of Riez, former monk who also became a bishop, to
pray for him: “How much better it would be for you to give the benefit of your
unremitting orisons to a soul conscious of its guilt and trembling as often as it
recalls the debts of a sinful career! For you are versed in the prayers of the
Island brotherhood, which you transferred from the wrestling-place of the hermit congregation, and from the assembly of the monks of Lerins, to the city
over whose church you preside, for all your Episcopal rank, an abbot still in
petit-fils, par sa mère, du consul Afranius Syagrius et le plus en vue des sénateurs gallo-romains, entrent
dans les ordres vers la même époque [...]. Devant la menace germanique, l’Eglise offrait en effet le seul
refuge à qui ne voulait pas s’exiler et de ses dignités comme le seul moyen pratique de se dévouer encore
au bien public. Sidoine est donc allé de l’état de laïc à celui de clerc, poussé par les événements et non
pas, comme saint Augustin, à la suite d’une de ses soudaines révélations”.
7 J. Harries, Sidonius Apollinaris, p. 170.
8 B.J. Malina, Social Levels and Daily Life, in: P.F. Esler (ed.), The Early Christian World,
London 2000, vol. 1, p. 378.
9 L. Pietri, Le sort des Eglises de l’extrême Occident, B. La Gaule, in: J.-M. Mayeur, Ch.
et L. Pietri, A. Vauchez, M. Venard (ed.), Histoire du christianisme, vol. 3, Desclée, Paris 1998, p. 216:
“La charge épiscopale se trouve donc la seule fonction susceptible de conférer, dans des circonscriptions
ecclésiastiques calquées sur la géographie civile, une autorité à son titulaire, alors que les postes de
l’administration impériale se réduisent en nombre, puis disparaissent totalement. Cette situation a pour
résultat une politisation grandissante des élections ecclésiastiques et pour corollaire une entrée massive
– sans commune mesure avec les autres provinces de l’Occident – des membres de familles sénatoriales
ou curiales dans le collège épiscopal gaulois”.
10 The Letters of Sidonius, translated, with introduction and notes by Ormonde M. Dalton, vol. 2,
Oxford, 1915, V, 3, 3.
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spirit, and refusing to make your new dignity a pretext for any relaxation in the
rigour of the ancient discipline. Obtain for me, then, by your most potent
intercession that my portion may be in the Lord; that enrolled from henceforth
among the companies of my tribesmen the Levites, I may cease to be of the
earth earthly, I to whom not a yard of earth remains; and that I may begin to
estrange myself from the guilt of this world, as I am already estranged from its
riches”11. In a similar way he asked bishop Fonteius to pray for him12.
Such a humility was typical of antic writers, but Sidonius was aware
indeed of his faults committed in the world and of his responsibility in the
Church. As far as we know, he started to live and work according to his new
vocation, but he has never studied theology. In his correspondence, he made
just a few references to the Bible. For having spoken about his dignity without
enthusiasm, some historians suppose that “Sidonius became a bishop under
some duress”13. He would have probably never entered the service of the
Church, if he could continue his political career as prefect or senator. After the
collapsing of the Empire, he wanted to serve his country as well as it was
possible in that situation: “His consecration as bishop was a continuation of the
aristocratic obligation of public service, allowing him to assist a city he loved
which was under growing threat from the Goths, and to express in a new way
his long-standing piety as Christian”14.
In the Antiquity there were no seminaries, no other schools to prepare
candidates for priesthood (or for episcopacy). It is known that “the sixth-century
Gallic episcopacy contained within its ranks three distinct groups of men. The
first group comprised those who had come to the episcopacy from a monastic
background; the tradition of the monk-bishop, nurtured in the fifth century by the
monastery of Lérins, was still strong, particularly in southern Gaul. The second
group consisted of men who, although celibate, were not monks. The third group
was composed of married clerics who at the time of ordination had taken a vow
of sexual continence”15. Those three groups existed already in the Vth century.
Sidonius, as other bishops who were married before, had to resign to the
marital life; he remained in touch with his family; he conserved in his collection some letters to his son Apollinaris16, and to his wife Papianilla. When her
11
12

The Letters, IX, 3, 4
The Letters, VI, 7, 1: “I will add that the title of bishop imposed on my extreme unworthiness
compels me to seek the covert of your intercession, that the gaping wounds of a seared conscience may
at least be closed by your healing prayers”.
13 J. Harries, Sidonius Apollinaris, p. 172.
14 Ibidem, p. 180.
15 B. Brennan, “Episcopae”: Bishops’ Wives Viewed in Sixth Century Gaul, Church History 54
(1985), p. 311.
16 The Letters, IV, 6; IV, 12.
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brother Ecdicius was named patrician (honor patricius accedit), he sent her
a letter with congratulations: “Knowing your affectionate nature, I am convinced that even in the very midst of our adversities this news will bring great
consolation, and that not even the imminent dread of siege will divert your
mind from the path of a joy common to us all. For I am sure you were never
quite so gratified by any of my own honours, in which you legally shared; good
wife as you have always been, you are the best sister that man ever had”17.
This is a very interesting statement. At that time, the wife of a man who
became a bishop shared legally in his honour, but not always with her heart. In
fact, such a woman lost her husband and had to remain alone, perhaps with her
children. According to the Church law, “the wife of a cleric was, after his
husband’s ordination, to be treated by him like a sister, but there was never any
suggestion that the marriage itself was dissolved”18.
The theologians of the early Church have always pointed out the importance of chastity. The synod of Elvira (c. 314) has imposed the celibacy as an
obligation (can. 33) in the local Church of Spain. “In the West local councils of
the fifth and sixth centuries continued to legislate on the subject of the marital
status of the clergy. The usual canons for admittance to that state required
married men to practice continence and unmarried candidates to pledge they
would never contract matrimony. The number of married bishops continued to
decline”19.
Pope Leo the Great (†461) gave regulations concerning the bishops and
priests who were married before ordination: “In order that their wedlock may
become spiritual instead of carnal, it behoves them not to put away their wives
but to ‘have them as though they had them not’(1 Cor 7,29), whereby both the
affection of their wives may be retained and the marriage functions cease”20.
Sidonius, as we can notice in his letter, had affection for his family: wife and
children. He was conscious that the marriage was still valid, he pointed out that
Papianilla who was before a very good wife now became a very good sister. In
the same letter he mentioned their children (nostris liberis) and especially their
daughter Roscia whom he calls “our joint care” (cura communis).
As we can imagine, not everybody was satisfied with Sidonius as the
bishop of Clermont. According to Gregory of Tours, there were two priests
who decided to attack him in the night21.
17
18
19

Ibidem, V, 16, 3.
B. Brennan, “Episcopae”: Bishops’ Wives, p. 314.
Ch.A. Frazee, The Origins of Clerical Celibacy in the Western Church, Church History 57
(1988), p. 117.
20 Pope Leo the Great, Letters, CLXVII, reply 3, transl. Ch.L. Feltoe, in: Ph. Schaff & H. Wage
(ed.), Nicene and Post-Nicene Fathers, series 2, vol. 12, Peabody, Massachusetts 1999, p. 110.
21 Grégoire de Tours, Histoire des Francs, transl. R. Latouche, Paris 1999, II, 23.
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Sidonius, after his entering into the service of the Church, renounced to
the classic poetry. In one of his letters, he said with nostalgia: “At the very
outset of my religious career (religiosa professio), the art of versifying was the
first thing that I renounced; gravity of deed was now my business, and if I
occupied myself with such frivolous things as verses, I might well be accused
of levity”22. He was convinced that such a poetry was not suitable for him
because of his ecclesiastical function. He found himself obliged to deal with
Christian matters:
“My earlier life might not improperly find time for such pursuits, and in
fact it did so. But now I only read and write of serious things (tempus est seria
legi et seria scribi), for now it is high time to think rather of eternal life than of
posthumous renown, and to remember that after death our good works, and not
our literary work, will be weighed in the balance”23.
As we know, he worked for the Church as a pastor, visited parishes of his
diocese24, confronted the Arian heresy25, even if it was difficult, because the
Arians were supported by the Goths26. He did not become a Christian writer,
he was not able to explain theological questions, he did not publish any collection of homilies or Biblical commentaries27. His pastoral duty was to preach. In
the letter to bishop Perpetuus, he gave the text of one of his sermons28. As
a former rethor, he was properly prepared to pronounce speeches. As a Christian, he had a general knowledge of the Christian faith. So, he was able to
proclaim the Christian message to the people. As a new bishop, he introduced
in his diocese a kind of prayer called Rogationes which were progressively
accepted in other parts of Gaul29. Some friends asked him to write the history
of that time. He started to write a book about the wars of Attila, but finally he
renounced to such a work30. The subject was painful and dangerous. In one of
his letters he confessed: “History is the last field in which I should now pursue
fame [...] we write what is untrue to our disgrace, and what is true at our peril
(turpiter falsa, vera peruculose dicuntur)”31. Indeed, the publications might
22
23
24
25
26
27
28
29

The Letters, IX, 12, 1.
Ibidem, VIII, 4, 3.
Ibidem, IX, 16, 2.
Ibidem, VII, 6, 2.
M. Wiles, Archetypal Heresy: Arianism through the Centuries, Oxford 1996, p. 40–51.
The Lettres, IX, 2, 1–3.
Ibidem, VII, 9, 5–7.
E. Greffe, La Gaule chrétienne à l’époque romaine, part II: L’Eglise des Gaules au Vème
siècle, Paris 1966, p. 87: “Les Rogations, récemment établies dans la région, étaient de solennelles
supplications où l’on demandait à Dieu d’écarter la maladie, la guerre et les intempéries qui, comme la
sécheresse et la grêle, causaient les plus grands dommages aux récoltes”. See J. Harries, Sidonius
Apollinaris, p. 191.
30 The Letters, VIII, 15, 1.
31 Ibidem, IV, 22, 5.
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have been controlled by the barbarian authorities, especially if the subject
concerned politics.
2. Attitude of the civil authorities towards the Christian religion
Since the time of emperor Constantine, the relations between the Church
and the Roman State were generally positive. The society was gradually Christianized: the civil authorities promoted the construction of churches, in 321
the observance of Sunday as a day of rest was introduced32. The influence of
the Christian doctrine on the system of law was evident, as we can see it in the
Theodosian Code, especially in the Book VI33. There were some tensions and
conflicts between bishops and emperors (bishop Ambrose and Theodosius)34.
The Arian controversies disturbed a lot the relations between the Church and
the State35.
The situation was not the same in the East and the West : “The Byzantine
attitude (known as Caesaro-Papism) allowed the emperor to arrogate to himself
ecclesiastical authority. It is best summed up in an extract from the Code of
Justinian I, Corpus iuris civilis, vol. III, novella 6, 17 April 535). In the West
matters took a different course. The Roman See had always enjoined much
more independence vis-à-vis the imperial authority, while the conquest of Western Europe by the Germanic barbarian invaders wiped out the conception of
a centralised State as Rome had known it”36.
The conception of a Christian State was destroyed during the Germanic
invasions: “Provinces relapsed into endemic disorder and confusion, their traditional administration submerged or adrift; social rebellion and banditry were
rife over large areas; archaic and buried cultures surfaced, as the Roman patina
cracked in remoter regions. In the first half of the Vth century, the imperial
order was laid waste by the inrush of barbarians throughout the West”37.
32 N. Davies, Europe, London 1997, p. 209. There is also a Polish edition of this work:
N. Davies, Rozprawy historyka z histori¹, transl. E. Tabakowska, Kraków 1998.
33 M. Vidal, Réflexions ecclésiologiques, in: E. Magnou-Nortier (ed.), Le Code Théodosien, Paris
2002, p. 68: “L’Empire romain vient de changer pour la religion chrétienne la religion de l’Empire”.
34 I. Davidson, Ambrose, in: Ph.F. Esler (ed.), The Early Christian Church, London 2000, vol. 2,
p. 1190–1196; J. Grzywaczewski, Recepcja w. Ambro¿ego w Kociele wschodnim, Vox Patrum 3435
(1998), s. 227256.
35 Ch. Pietri, De la partitio de l’Empire chrétien à l’unité sous Constance: la querelle arienne et
le premier césaropapisme, in: J.-M. Mayeur, Ch. et L. Pietri, A. Vauchez, M. Venard (ed.), Histoire du
christianisme, vol. 2, p. 289–335.
36 S.Z. Ehler, J.B. Morral (ed.), Church and State through the Centuries. A Collection of Historic
Documents with Commentaries, New York 1969, p. 2.
37 P. Anderson, Passages from Antiquity to Feudalism, London 1974, p. 112.
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The south of Gaul was destroyed in 472 by Euric the king of the Visigoths. After the invasion, Sidonius wrote to bishop Basil:
“The Gothic king in breaking and bearing down an ancient treaty to
defend, or rather extend by armed force the frontiers of his kingdom [...]. They
say that the mere mention of the name of Catholic so embitters his countenance
and heart that one might take him for the chief priest of his Arian sect rather
than for the monarch of his nation [...]. For these reasons I would have you
consider the secret malady of the Catholic Church that you may hasten to apply
an open remedy. Bordeaux, Périgueux, Rodez, Limoges, Javols, Eauze, Bazas,
Comminges, Auch, and many another cities are all like bodies which have lost
their heads through the death of their respective bishops. No successors have
been appointed to fill their places, and maintain the ministry in the lower
orders of the Church; the boundaries of spiritual desolation are extended far
and wide. Every day the ruin spreads by the death of more fathers in God; so
pitiful is her state, that the very heresiarchs of former times, to say nothing of
contemporary heretics, might well have looked with pity on people orphaned
of their pontiffs and oppressed by desperation at this catastrophe of their faith.
Diocese and parish lie waste without ministers. You may see the rotten roofs
of churches fallen in, the doors unhinged and blocked by growing brambles.
More grievous still, you may see the cattle not only lying in the half-ruined
porticoes, but grazing beside altars green with weeds. And this desolation is
not found in country parishes alone; even the congregations of urban churches
begin to fall away”38.
This is an horrible image. As far as we know, this report of Sidonius is
not exaggerated. Gregory of Tours noted the atrocity of this invasion of Gaul in
his book Historia Francorum and made references to the letters of Sidonius39.
The attack described by Sidonius was due to the general disorder of that time.
Every barbarian tribe wanted to conquer a part of the Roman territory. From
the point of view of Euric, there was no sense to keep the alliance (foedus)
with Rome, invaded by the barbarians, destroyed by battles, emerged in political conflicts. The religion was not without importance; the population of Gaul
was Catholic; the invaders were Arian.
Sidonius says that Euric was acting not as the monarch of his nation but
rather as a chief priest of his Arian sect. During this invasion many churches
were destroyed and many people were killed. The king was probably not
38
39

The Letters, VII, 6, 4-8. Comp. The Letters, VI, 12, 5; VII, 10, 1.
Grégoire de Tours, Histoire des Francs, transl. R. Latouche, Paris 1999, II, 25, s. 114: “En ce
temps Euric, roi des Goths, franchissait la frontière hispanique, déchaîna dans les Gaules une grave
persécution contre les Chrétiens. Il décapitait instinctivement ceux qui n’adhéraient pas à ses idées
perverses; il conduisait en prison les clercs; quant aux évêques, il les exilait les uns et égorgeait les
autres [...]. Il subsiste encore aujourd’hui sur ce sujet une lettre du susdit Sidoine à Basilius évêque”.
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always able to keep his knights under discipline; we can suppose that during
the war they could attack people spontaneously without a special order.
Sidonius as bishop of Clermont became the head of the resistance against
the Euric’s invasion in the district of Clermont. There were Roman citizens
who passed to Euric with the conviction that there was no sense to fight for
Rome. The efforts of the despaired patriots like Sidonious finished in 475 by
capitulation40.
Euric, after having taken the power over the south of Gaul, did not punish
Clermont for the resistance; the city was not destroyed, its inhabitants were not
exterminated. Sidonius was not killed, but only exiled in the castle of Livia in
Carcassone. At the banishment place he did not suffer any bad treating; he
could compose poems, he was allowed remain in touch with his friends, he had
the possibility to work on the Life of Apollonius of Tyana41. After receiving
a letter from Lampridius, he wrote to him: “You must see whether the theme of
my verses is such as to please you; but my cares forbid me to live in one mood
and write in another. It would be unfair to me were you to institute a comparison between our two poems. I am harassed; you are happy. I am in exile; you
enjoy your rights of citizenship. I cannot attain your level; I want of you verse
like my own, but receive something infinitely better”42. He did not mention
any study on theology.
After the war, as we know from historical sources, it was possible to restore
the ecclesiastical buildings43. Sidonius could leave the place of isolation in Bordeaux and Toulouse, and return to his diocese to continue his pastoral activity.
Later, after having established their administration in Gaul, the Visigoths
did not manifest any hostility to the ordinary people with Roman origin or
Celtic origin. Surely, there were some cases of aggression, but generally they
tried to keep the old way of living: the Latin as an official language and the old
Roman administration system.
The territory of the old Roman Empire was divided in several kingdoms
(regna). About the year 480, the first system of barbarian states was established on the former Roman soil: the Burgundians in Savoy, the Visigoths in
Aquitaine, the Vandals in North Africa and the Ostrogoths in the North of Italy.
40 Sidoine Apollinaire, Poèmes, Introd. A. Loyen, p. XXV: “Nous voyons alors Sidoine remplir,
avec honneur, un véritable rôle de gouverneur de province. Patriote déterminé, il semble avoir été l’âme
de la résistance [...]. L’année suivante (475), il fallut céder [...]. L’Auverge est livrée à Euric. La fiction
du foedus est abandonnée, la souveraineté du Wisigoth reconnue. Sidoine, indigné et désespéré, n’est
plus que le sujet d’un roi barbare”.
41 The Letters, VIII, 3, 1. Scholars are not sure what kind of work it was: a translation from
Greek or a preparation of a new version in Latin. See Sidoine Apollinaire, Correspondence, vol. 3
(Livres VI–IX), note 5, p. 196.
42 The Letters, VIII, 9, 3.
43 Ibidem, IV, 15, 1–2.
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The people were shocked. The intellectuals of that time were not able to explain such a disaster: “The decline of Rome, the collapse of structure, of law and
order as well as the distrust of the immoral Eastern Empire left western Europe
bereft of political cohesion. As the Vth century dawned, it seemed that God
indeed had withdrawn his Grace as Europe was wracked by war, the status quo
was shattered, and the civilization that had existed for a millennium was on the
brink of extinction. It was only through strong, charismatic, and brilliant leadership and command that power structures managed to retain and build upon
the fallen remnants of Roman rule”44.
Some catholic scholars like Salvianus of Marseille tried to give a theological interpretation of this situation: the barbarian invasions should be understood as a punishment of God for the sins and weaknesses of the Christians45.
New people were coming to the Roman empire to be alighted by the Gospel; even
if they came as invaders, they could be attracted to God for their salvation46.
In the collection of Conferences (Collationes) by John Cassianus there is
an anonymous letter, written after the fall of the Roman Empire, in which we
find a positive presentation of the situation in Marseille ruled by the barbarians47. The Catholics were not disturbed in confessing their religion48. The
44 T.L. Gore, Neglected Heroes: Leadership and War in the Early Medieval Period, Westport,
CT, 1995, p. 3.
45 Salvien de Marseille, Ad Ecclesiam, I, 1: “Aujourd’hui, c’est l’avarice, la cupidité, l’esprit de
rapine, la haine, la cruauté, la luxure, la débauche, la trahison?” (quotation from E. Greffe, La Gaule
chrétienne à l’époque romaine, part II: L’Eglise des Gaules..., p. 43). The same author: “Quels sont les
hommes puissants et riches qui ne traînent leur vie dans la fange du vice? Quel est celui qui ne s’est pas
plongé dans le gouffre des immondices? Quel est celui qui a gardé la fidélité conjugale” (De gubernatione Dei, VII, 3; quoted from E. Greffe, La Gaule chrétienne à l’époque romaine, part II: L’Eglise des
Gaules, p. 47).
46 O. Boulnois, L’Empire ébranlé, in: J. Duchesne (ed.), Histoire chrétienne de la littérature,
Flammarion 1996, p. 195–196: “Salvien de Marseille, dans son traité Sur le gouvernement divin, répond
aux doutes des chrétiens devant la déroute de l’Empire. Dieu n’abandonne pas l’Empire devenu chrétien.
La ruine de l’Empire est le juste châtiment de Dieu; les chrétiens ne sont vaincus que par leur vices
(avarices, l’injustice sociale, les exactions fiscales). Dieu n’est pas contraint de donner à Rome la
victoire. Au contraire, par cette crise, les Barbares eux-mêmes sont conduits au salut”.
47 Les Collations de Jean Cassien ou l’unité des sources, textes choisis et présentés par
J.-Y. Leloup, Paris 1992, Prologue, p. 8: “Quand j’établis un acte officiel je ne sais plus comment le dater:
tiens! Cette lettre j’aurais envie de la dater de l’an 12 de l’empereur Romulus. Ce serait de la naïveté et
peut-être de l’impudence car les Wisigoths qui nous dominent pourraient m’accuser de complot! Cependant à Massilia ne nous plaignons pas trop. Ils sont entrés en conquérants dans notre cité il y a neuf ans
mais ils la respectent. Ils y ont trouvé un port précieux pour eux, le plus grand pott de notre mer
occidentale ; quel avantage pour leurs relations et approvisionnement. La vie n’a pas beaucoup changé.
Mais il semble se manifester un certain ralentissement. Quelle époque brillante nous avons vécue!”.
48 Ibidem: “Ceux qui passent aujourd’hui à Massilia voient avec admiration notre merveilleux
baptistère, il est le plus grand des régions des Gaules. C’est qu’il y a eu affluence de candidats au
baptême [...]. Ils viennent d’être baptisés par les prêtres avec l’aide des diacres et, revêtus de blanc, ils
sont conduits devant l’évêque qui leur donne l’onction et les accueille avec tous au banquet pascal,
l’Eucharistie [...]. Ces nouveaux chrétiens viennent de Massilia mais aussi de la région environnante. Ils
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author rejoices with the great number of candidates for the baptism, he notices
a lack of zeal in Christian life of many people, he does not complain about any
pressure on the Christians. But as we know from other sources, there were
some tensions and even some acts of hostility. Because the Visigoths were
Arians, they took some actions against the Catholics and they persecuted especially priests and bishops, knowing that they lead thousands of faithful and
keep them in unity and strength.
The Burgundians, who were invaders like the Visigoths, wanted also to be
considered as friendly by the people of Gaul. According to the historians of
this time, the Germanic people had no policy, neither to exterminate the Roman
people nor to destroy the Roman heritage. On the contrary, they wanted to
share in its benefits49. Surely, the barbarians of that time were not as savage as
the Germans and Russians in the XXth century.
The attitude of the Francs was more friendly towards the population of
Gaul, especially after the conversion of their king Clovis. They learned the
Latin language and wanted to continue the Roman traditions50. In spite of it, in
the territories occupied by them many people were killed and many of them
lost their properties. It was due, as under the Visigoths, to the numerous wars
and battles among barbarians leaders (reges, principes).
3. Christianization of people and of their culture
After the time of battles, the life in Gaul seemed to be stabilized. In the
letters of Sidonius, written after his ordination, we find a lot of information
about the Christian life at that time. So, we see the people keeping their property, the Christians starting to restore the churches damaged during the war51.
sont conviés à se réunir chaque dimanche à la célébration de l’Eucharistie et à y communier avec nous
tous. Hélas, Il faut reconnaître que la ferveur des néophytes ne se retrouve guère à un haut degré dans
l’ensemble de notre peuple chrétien”.
49 V. Elisseeff, J. Naudou, G. Wiet, Ph. Wolf, Les grandes civilisations du Moyen Age, in:
R. Laffont (UNESCO) (éd.), Histoire de l’humanité, Paris 1969, vol. III, p. 81: “Les Barbares ne
manifestaient aucune hostilité aux Romains, ni à leur système politique, ni à leur culture [...]. La
coexistence dans la même famille de noms barbares et latins, souligne le rôle des unions mixtes?.
50 H.-I. Marrou, Décadence romaine ou antiquité tardive? IIIe–IV e siècle, Paris 1997,
p. 159: “En pénétrant dans ces régions où le christianisme était ainsi inséparable de la latinité, les
peuples germaniques déjà convertis – des Wisigoths aux Vandales – perdront la culture nationale qu’ils
tenaient de Wulfila et adopteront rapidement une culture chrétienne d’expression latine. Quant aux
Germains païens – Anglo-Saxons, Francs, Alamans, etc., leur conversion au christianisme, comme
d’autre part, celle des Celtes d’Irlande ou de Grande Bretagne, impliquera tout naturellement une
initiation aux lettres latines et, par elle, à une forme de culture savante, fécondée par l’héritage, si
appauvri qu’il fût, de la tradition classique”.
51 The Letters, IV, 15, 1-2.
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Many schools tried to return to their activities, for example in Tours, Lyon,
Clermont, Orleans, Paris, Metz. He mentioned the monasteries in Lerins, in
Grigny and in Jura which cultivated their spiritual work52. Their role was going
to be considerable for the religion and the culture of Gaul53.
In the Vth century Gaul was Christianized in great part. According to the
register Notitia provinciarum et civitatum Galliae, called sometimes Notitia
Galliarum, there were 114 dioceses54; each of them had a system of parishes55. During the war several bishops were killed or died. King Euric, knowing the attitude of the Church towards him, did not want to give permission to
ordain new bishops. After six years he changed his position56. Sidonius was
charged to choose a bishop for Burgus, Metropolitan of Aquitaine. There were
many candidates properly prepared for the bishop ministry. Sidonius wrote to
bishop Perpetuus: “So great was the company of the competitors, that two
benches would not have held the candidates for the single vacant throne. And
every one of these was as pleased with himself as he was critical of all his
rivals [...]. I may freely admit that the multitude surrounding me today includes
many of Episcopal ability. But then, all cannot be bishops”57. The choice was
difficult:
“If we choose one distinguished for humility, he will be called an abject;
if, on the other hand, we propose a man with self-respect, he will be set down
as arrogant; if our choice be one of small learning, his ignorance will make him
fair game; if he be erudite, he will be declared conceited. If he is austere, all
will shrink from an inhuman creature; if indulgent, they will blame his lenience. If he is simple, he will be an oaf; if clever, a sly fellow [...]. Does he love
a quiet life? He is a coward. If our candidate is abstemious, he becomes
a skinflint; if charitable with hospitality, a glutton; if with fasting, one vain of
his austerities”58.
52
53

Ibidem, IV, 25, 5; VII, 17, 3; VIII, 15, 2; IX, 4, 2.
V. Desprez, Le monachisme primitif. Des origines jusqu’au concile d’Ephèse, Bellefontaine
1998, p. 504–518; 547–561; P. Riché, Education et culture dans l’Occident barbare Ve–VIIIe siècle,
Paris 1995, p. 87–103; 239–241.
54 E. Greffe, La Gaule chrétienne à l’époque romaine, part II, p. 113–117; ibidem, p. 112: “La
Notitia Galliarum correspond bien à l’état de la Gaule vers l’an 400”.
55 E. Greffe, La Gaule chrétienne à l’époque romaine, part II, p. 125: “Du moment qu’un
évêque se trouvait placé dans chaque cité, il allait de soi que son autorité s’exerçait sur tout le territoire
qui dépendait de la ville dont il était le chef spirituel. Le district épiscopal fut donc, en principe, le même
que celui de la civitas. Pour le désigner, on prit de bonne heure l’habitude de se servir du mot diocèse
(dioecesis), mais on employa aussi le mot paroisse (parochia) qui appartenait depuis longtemps à la
langue ecclésiastique”.
56 E. Greffe, La Gaule chrétienne à l’époque romaine, part II, p. 84.
57 The Letters, VII, 9, 1 and 13.
58 Ibidem, VII, 9, 10.
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Finally, Sidonius has chosen Simplicius, a man from senatorial family,
having classical education and experience in diplomatic matters, whose faith
had been improved by suffering in prison, married to a woman from high
nobility which had intellectual traditions and merits for the Church (litterarum
aut altarium cathedras laude tenuerunt). He was father of two sons, both very
intelligent59.
The choice was equally difficult for the election of a bishop of Chalonsur-Saône (Cabillonum) because there were many candidates. After deliberations, a modest priest John (sacerdos secundi ordinis) was chosen because of
his personal sanctity and his zeal in the pastoral service60. The proceeding of
bishop election was very complicated, the faithful had an influence on the
election, but gradually their role was diminished and the role of the metropolitan and of the bishops of the province became decisive. According to the
historians, in the Vth and the VIth centuries, Gaul had a lot of good pastors who
were able to work efficiently for the Church and for the country as well61.
Sidonius, who estimated always people of high education, as a bishop admired persons who were able to combine their classical formation with the knowledge
on theological matters. When one of his friends, Claudianus Mammertus, published the book “De statu animae”, he sent him a letter with compliments:
“In support of this opinion I have only to mention your new volume on
the nature of the Soul, with all its wealth of evidence and mastery of diction
[…]. Great God! What a wonderful book it is, and of what authority! Abstruse
in subject, in exposition clear as day; in statement serried, expansive in discussion, and though barbed with many a point of syllogism, yet soft with vernal
flowers of eloquence!”62.
After his death, Sidonius composed an epitaph on him:
“Beneath this sod lies Claudianus [...]. In three fields of learning he was
a master and a shining light, the Roman, the Greek, and the Christian [...]. He
was orator, logician, poet, commentator, geometer, musician; skilled also to loose
the bonds of disputation, and with the sword of the word dissect the sects that
harass the Catholic faith. Well was he skilled to chant psalms and lead a choir”63.
59
60
61

Ibidem, VII, 9, 16-25. See The Letters, VII, 5, 1–4.
Ibidem, V, 25, 3-4.
E. Greffe, La Gaule chrétienne à l’époque romaine, part II, p. 216 et 235: “Dès la fin du IVe
siècle, le rôle du métropolitain est devenu tout à fait prépondérant. C’est lui qui convoque les collègues
(comprovinciales), c’est lui qui préside à l’élection, c’est lui qui consacre l’élu [...]. Dans son ensemble,
l’Eglise de Gaules du Ve siècle semble avoir été gouvernée par des hommes de valeur qui ont rempli
honorablement leur tâche. Il faut même dire que les évêques vraiment remarquables n’ont pas été rares.
L’époque troublée des invasions nous offre une imposante galerie de saints évêques qu’on a vénérés de
leur vivants et dont on a gardé pieusement la mémoire après leur mort”.
62 The Letters, IV, 3, 2.
63 Ibidem, IV, 11, 6.
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So, we see a man (a priest) with Roman or Gallic origin who knew how
to make synthesis of Roman, Greek and Christian elements (triplex bibliotheca, romana, attica, christiana)64. He was known for his skill in logic, geometry, and music; he became priest and orator and he devoted himself to the
service of the Church and Christian faith. Such a connection of classical learning and Christianity was typical for that time, even if there was always
a distance between the Roman and Greek culture65. Such persons were appreciated, especially after the fall of the Roman Empire, because during the battles
many educated people were killed and many schools were destroyed. At that
time the language of communication was still the Latin, but there was a difference between the literary Latin used by the Church and by the aristocrats like
Sidonius, and the every day Latin; the ordinary people were not able to speak
correctly, they used some Celtic and Germanic words (barbarisms)66. Rhetors
and other teachers were considered by the old Roman population as defenders
of the pure language and Roman culture67.
Sidonius himself was not a philosopher, but he appreciated the role of
philosophy in Christianity. He wrote to Faustus of Riez:
“The philosophy [...] in the Athenaeum she was with you and in the
monastery; with you she abjured the wisdom of the world and proclaims that is
from above. Whoever provokes you as her lawful spouse shall soon perceive
the noble range of your philosophy, and find himself confronted by the Platonic Academy (fighting for) the Church of Christ. He shall hear you first declare
the ineffable omniscience of God and the eternity of the Holy Spirit”68.
This statement seems to be very important. It means that the Greek philosophy (perhaps not only Platonic) has been taken to the service of the Church,
64

H.I. Marrou, Histoire de l’éducation dans l’Antiquité, Parution 1948, p. 132–133: “Déplorable
ou providentiel, le fait est là: né dans la Palestine hellénistique, le christianisme s’est développé, a pris sa
forme au sein de la civilisation gréco-romaine et en a reçu une empreinte ineffaçable [...]. Rien ne
montre mieux la profondeur de la synthèse réalisée au bout de quatre siècles, entre christianisme et
hellénisme que l’examen des cultures chrétiennes apparues dans les pays barbares”.
65 P. Veyne, L’empire Graeco-Romain, Paris 2005, p. 164: “En pleine IVe et dernier siècle de
l’Empire, les Hellènes continuaient à dire: ‘Vous, Romains; nous, Grecs’. Comme ils le faisaient un
demi-millénaire. En 395, la séparation des deux moitiés de l’Empire sera un divorce entre un Occident
latin et un Orient grec. La question est de distinguer plusieurs attitudes simultanées qui peuvent sembler
contradictoires et qui sont restées inchangées pendant quatre siècles”.
66 P.-G. Castex, P. Surer, G. Becker, Histoire de la littérature française, Evreux 1974 (city not
indicated), p. 9: “A la fin du IVe siècle, sur le territoire de l’Empire romain d’Occident, et en particulier
sur le sol de la Gaule, la langue parlée est le latin vulgaire, bien différent de la langue écrite dont l’Eglise
entretient la pratique. Mais d’une région à l’autre de l’Empire, les usages varient; de ces parleurs latins
naîtront, après une genèse de plusieurs siècles, des diverses langues romanes: le roumain, l’italien,
l’espagnol, le portugais, le provençal, le français”.
67 J. Grzywaczewski, La culture romaine en Gaule au Ve siècle d’après Sidoine Apollinaire,
Annales (Paris) 10 (2007), p. 127–135.
68 The Letters, IX, 9, 13 (huic sentiet Ecclesiae Christi Platonis Academiam militare).
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thanks to a person like Faustus who, using the philosophy, proclaimed the
wisdom of God and explained some dogmatic definitions such as for example
the divinity of the Holy Spirit. It may be an allusion to the book of Faustus De
Spiritu Sancto in which there are some references to the philosophy and to the
ancient (Greek and Latin) education system69.
In the letters of Sidonius we see several priests and bishops, like Faustus,
Lupus, Leontius, and many of the lay people as well. One of them was Paul,
whom he met in Rome:
“I had already been made welcome to the home of the prefectorian Paul,
and enjoyed the friendliest and most hospitable treatment in a house no less
respectable for piety than for learning [...]. I am amazed when I think of the
subtleties which he propounds, the figures of rhetoric adorning his judgements,
the polish of his verses [...]. And over and above this encyclopaedic knowledge, he has a still better possession, a conscience superior even to all this
science”70 .
Sidonius was impressed by Paul because of his knowledge of many
things (doctrina veneranda), because of his way of speaking and treating of
many subjects (in omni atrium genere praestantior) and especially because of
his poetry. Paul was a Christian, so Sidonius found himself obliged by politeness to add a compliment on his piety (pietas). It is something typical for that
time: the persons of high ranks were Christian and they wanted to manifest
their attachment to their religion.
In spite of the intellectuals of high quality, Sidonius shows some persons
who may be considered as a model of Christian lord and property owner:
“I recently visited the illustrious Vectius [...]. The majesty of his gait
accords with his gravity of mind, and as the first secures him consideration
abroad, so the last maintains his dignity at home [...]. With all this he is a
regular reader of the Sacred Scriptures; even at meal times he enjoys this
nutriment of the soul. He studies the Psalms, and yet more frequently chants
them, setting a new precedent by living after this fashion in martial dress, the
complete monk in all but the monastic habit”71 .
We know that Vectius was widower, his wife left him a little daughter
whom he was bringing up with tenderness, he administrated his property with
69 F. de Riez, De l’Esprit-Saint, 5, transl. J. Berthon, Digne 1999, p. 14: “Il est clair que même la
sagesse profane a compris que la multitude des siècles est contenue en ce monde de trois personnes.
Lesquelles? Ce sont: je, tu, il. Ainsi, comme nous l’avons dit, même les arts libéraux, grâce aux leçons
tirées des enseignement spirituels, ont compris que le réel se ramène seulement à trois personnes [...], car
la plénitude qui tend vers le nombre trois dénonce l’incomplétude de la dualité, et que la perfection qui
s’accomplit en trois rejette la quaternité”.
70 The Letters, I, 9, 1; comp. the portrait of Phebus (Carmen XXII, 10–20).
71 The Letters, IV, 9, 2–4.
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dignity and indulgence, he red the Holy Scripture and probably other Christian
books (sacrorum voluminorum lectio frequens), he chanted psalms, he listened
to a spiritual reading during the meal (edendum sumit animae cibum), as in the
monastery72. It was something typical for that time that many lay persons,
especially those of high rank, wanted to follow the example of the monks.
The image of Vectius is completed by the image of Philomatia who is
presented as a model of Christian wife and mother, a person of faith and virtue.
Surely, she was educated, because she was able to give advice even to men
respected in the neighbourhood (senioribus sequenda). Probably there were other
women in Gaul having such qualities73. As far as we know, there were many
people throughout Gaul making efforts to live according to the Christian teaching.
So, the old Roman virtutes were gradually replaced by the Christian virtues74.
Sidonius speaks especially about bishops, priests, rhetors, poets, senators,
and about personalities belonging to the aristocracy. In his correspondence we
find a few information about ordinary people. For this reason, the image of
Gaul at the end of the Vth century which he paints with details, cannot be
considered as complete75. In spite of it, his picture of Gaul of that time is
appreciated by contemporary scholars; through the writings of Sidonius we see
the fall of the Empire and the beginning of the Germanic era, and we find a lot
of information about the life in Gaul at that time76.
Conclusion
Sidonius Apollinaris was a man of two epochs. In his young age, he was
impressed by the political position of Rome; later he noticed the weakness of
the Roman Empire and survived its fall. He moved from the public service to
72 About reading during the meal in families: Life of Hilary of Arles, 15 (author unknown);
Caesarius of Arles, Sermons VII, 1 and VIII, 2.
73 The Letters, II, 8, 1–3. In the antiquity there were many educated women. St Gregory bishop
of Nyssa discussed theological matters with his sister Macrina; he called her teacher; he asked questions
and she answered them (Gregory of Nyssa, On the Soul and the Resurrection, transl. W. Moore,
H.A. Wilson, in: Ph. Schaff, H. Wage (ed.), Nicene and Post-Nicene Fathers, Peabody, Massachusetts
1999, vol. 5, p. 430–468). St Jerome worked on the Holy Scripture with Marcella, Paula, Asela and with
other women (The Letters, XLVI, 2); he notes that Eunomia “la fille du rhéteur Nazarius égale son père
en éloquence” (Saint Jérôme, Chronique, l’an 336, transl. B. Jeanjean, B. Lançon, Rennes 2004, p. 81).
Sidonius noticed that in the private library of Ferreolus there were two sectors of books and of chairs,
one for men and one for women (The Letters, II, 9, 4).
74 M. Banniard, Genèse culturelle de l’Europe Ve–VIIIe siècle, du Seuil 1989, p. 94–100.
75 L. Pietri, Le sort des Eglises de l’extrême Occident, B. La Gaule, p. 209–222.
76 O. Boulnois, L’Eglise, gardienne de la culture, in: J. Duchesne (ed.), Histoire chrétienne de la
littérature, p. 221: “Sidoine s’y révèle à la fois un esprit subtil, un aristocrate viscéralement romain, pour
qui Rome et l’Eglise ne font qu’un, et passionné de littérature [...]. Ses lettres constituent un document
précieux sur les rapports tourmentés entre les barbares et les Romains”.
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the Church, like many persons at that time. In his poems and letters, he shows
his attachment to the ancient world. The Greek and Latin cultures started to be
Christianized during the period of the Roman Empire. The notion of romanus
signified more and more christianus and the classical philosophy was used to
explain theological questions. In Sidonius’ writings we see also a new world
which was going to be formed. The world was politically dominated by the
Germanic people (Franks, Burgundians, Visigoths) and spiritually inspired by
Christianity. Just after the fall of Rome it was too early to realize the danger for
civilization. Sidonius, like many other Roman citizens, deeply believed in the
universal value of the ancient culture. He hoped that the barbarians would
progressively assimilate it. In fact they were not able to assimilate the totality
of the Roman heritage, but they received the Catholic faith and with the religion they accepted many elements of the ancient culture and civilization.

CHRYSTIANIZACJA GALII WED£UG SYDONIUSZA APOLINAREGO
(OK. 430486)
(STRESZCZENIE)

Artyku³ przybli¿a postaæ Sydoniusza Apolinarego, który uchodzi za ostatniego Rzymianina
w Galii opanowanej przez barbarzyñców. W jego pismach znajdujemy wiele informacji na temat
chrzecijañstwa w Galii: ukazuje on sytuacjê Kocio³a zw³aszcza po upadku cesarstwa. Wojny
spowodowa³y wiele zniszczeñ: zburzone kocio³y, diecezje pozbawione biskupów, parafie bez
kap³anów. Jednak¿e po ustaniu walk nastêpuje odnowa: odbudowuje siê wi¹tynie, mianowani s¹
nowi biskupi, zwiêksza siê liczba wiernych. Dzie³a Sydoniusza zawieraj¹ cenne informacje na
temat sytuacji w V w., lecz jest to obraz niepe³ny, bowiem Galia w jego ujêciu jawi siê jako
panteon wybitnych osób, nie widaæ natomiast ludzi przeciêtnych; autor bowiem, nawet jako biskup, zdawa³ siê ich nie dostrzegaæ. Wydaje siê, ¿e mo¿na by porównaæ Sydoniusza do Sienkiewicza. Polski pisarz ukazuje s³ynnych rycerzy, takich, jak Wo³odyjowski, Kmicic, Skrzetuski, wyolbrzymiaj¹c ich bohaterstwo. Sydoniusz prezentuje ludzi jak Lampridius, Nicetius, Claudianus,
Faustus de Riez, eksponuj¹c ich kulturê osobist¹, wykszta³cenie, prawoæ moraln¹ oraz troskê
o edukacjê innych. Podczas lektury pism Sydoniusza obserwuje siê przejcie od wizji Rzymu jako
potêgi militarnej do dynamizmu kulturowego. Rzym, w jego ujêciu, nawet po upadku cesarstwa,
zachowuje sw¹ pozycjê ju¿ nie jako pañstwo, lecz jako naród o wysokiej kulturze. Jednak¿e
i w zakresie kultury nastêpuje ewolucja: dziedzictwo greckie oraz rzymskie podlega chrystianizacji, dawne rzymskie virtutes s¹ zast¹pione przez cnoty chrzecijañskie, a samo pojêcie romanus
staje siê synonimem christianus.
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DIE CHRISTIANISIERUNG VON GALLIEN
NACH SIDONIUS APOLLINARIS (C. 430–486)
(ZUSAMMENFASSUNG)
Der Artikel bringt die Gestalt des Sidonius Apollinaris, der als letzte Römer in von Barbaren
beherrschtem Gallien gilt. In seinen Schriften finden wir zahlreiche Informationen über das Christentum in Gallien. Es wird auch die Situation der Kirche, vor allem nach dem Fall des Römischen
Reiches dargelegt. Kriege richteten viele Schäden ein: zerstörte Kirchen, Diözesen ohne Bischöfe,
Pfarreien ohne Priester. Jedoch nach vielen Kämpfen stellt sich die Erneuerung ein: die Kirchen
werden wiederaufgebaut, neue Bischöfe ernannt, wächst auch die Zahl der Gläubigen. Obwohl die
Werke von Sidonius zahlreiche Informationen über die Situation im 5 Jh. bergen, liefern sie ein
unvollständiges Bild, da Gallien nach seiner Darstellung als ein Pantheon der herausragenden
Gestalten erscheint. Die gewöhnlichen Menschen geraten aber nicht in den Blick. Der Verfasser,
selbst als er Bischof wurde, schenkte ihnen, wie es scheint, keine Aufmerksamkeit. Vielleicht
könnte man Sidonius mit Sienkiewicz vergleichen. Der polnische Schriftsteller zeigt berühmte
Ritter, wie Wo³odyjowski, Kmicic oder Skrzetuski und glorifiziert ihre Heldentaten. Bei Sidonius
erscheinen solche Menschen, wie Lampridius, Nicetius, Claudianus, Faustus de Riez, wobei der
Bischof ihre persönliche Kultur, Bildung, moralisches Niveau sowie die Sorge um die Erziehung
und Bildung der anderen hervorhebt. Bei der Lektüre von Sidoniuswerken kann man den Übergang
von einer Vorstellung Roms als einer militärischen Macht zu einer von der kulturellen Dynamik
geprägten Sicht feststellen. Nach seinem Verständnis behält Rom, selbst nach dem Zerfall des
Kaiserreiches seine herausragende Position, nicht mehr als eine Staatsmacht, sondern als eine
sich durch hohe Kultur auszeichnende Nation. Gerade aber im Bereich dieser Kultur ist eine
Evolution zu verzeichnen: das griechische Erbe wird christianisiert, alte römische virtutes wurden
durch christliche Tugenden ersetzt und selbst der Begriff Romanus wird zum Synonym von Christianus.
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Bóg bowiem nie pos³a³ Syna swego na wiat
po to, aby wiat potêpi³, ale po to, aby wiat
zosta³ przez Niego zbawiony (J 3,17)

Papie¿ Benedykt XVI w encyklice Caritas in veritate1, powiêconej zagadnieniom zwi¹zanym z integralnym rozwojem ludzkim w mi³oci i prawdzie
bardzo trafnie odda³ równie¿ klimat napiêcia panuj¹cego w relacjach Kocio³a
ze wiatem, co z pewnoci¹ bêdzie pomocne w przedstawieniu tytu³owego
problemu.
Religia chrzecijañska oraz inne religie mog¹ wnieæ swój wk³ad w rozwój pod warunkiem, ¿e Bóg znajdzie miejsce równie¿ w sferze publicznej, ze
szczególnym odniesieniem do wymiaru kulturowego, spo³ecznego, ekonomicznego, a zw³aszcza politycznego. [...] Negowanie prawa do publicznego wyznawania w³asnej wiary i do dzia³ania, aby prawdy wiary kszta³towa³y równie¿
¿ycie publiczne, powoduje negatywne konsekwencje dla prawdziwego rozwoju. Wykluczenie religii ze sfery publicznej, podobnie jak fundamentalizm religijny z drugiej strony, przeszkadzaj¹ w spotkaniu osób oraz w ich wspó³pracy
dla rozwoju ludzkoci. Wtedy ¿ycie publiczne zostaje pozbawione motywacji,
a polityka przyjmuje postaæ ucisku i agresji. Istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e
prawa cz³owieka nie bêd¹ respektowane, poniewa¿ albo zostaj¹ pozbawione
1

Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, Rzym 2009.
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ich transcendentnego fundamentu, albo nie zostaje uznana wolnoæ osobista.
W laicyzmie i fundamentalizmie zatraca siê mo¿liwoæ owocnego dialogu
i po¿ytecznej wspó³pracy miêdzy rozumem a wiar¹ religijn¹. [...] Przerwanie
tego dialogu poci¹ga za sob¹ bardzo powa¿ne ryzyko dla rozwoju ludzkoci.
Owocny dialog miêdzy wiar¹ a rozumem czyni bardziej skutecznym dzie³o
mi³osierdzia w zakresie spo³ecznym i stanowi najbardziej w³aciwe ramy braterskiej wspó³pracy miêdzy wierz¹cymi a niewierz¹cymi we wspólnej perspektywie dzia³añ na rzecz sprawiedliwoci i pokoju ludzkoci2.
Podtrzymywanie wspomnianego przez papie¿a dialogu Kocio³a ze wiatem, jak równie¿ szukanie nowych dróg i sposobów jego nawi¹zywania, wydaje siê w naszych czasach byæ jednym z podstawowych zadañ dla Kocio³a.
W tym miejscu mo¿na za³o¿yæ, ¿e szczególn¹ szans¹ urzeczywistnienia siê
tego dialogu powinna staæ siê katecheza doros³ych3.
Podejmuj¹c zagadnienie katechezy skierowanej do ludzi doros³ych, nale¿y krytycznie stwierdziæ, ¿e mimo bardzo wyranych wskazañ w dokumentach
katechetycznych oraz licznych opracowaniach tematu4, jednoznacznie podkrelaj¹cych jej pierwszoplanowe znaczenie, katecheza ta nie doczeka³a siê jeszcze na gruncie polskim stosownego prze³o¿enia na praktykê duszpastersk¹.
Niektórzy autorzy stwierdzaj¹ radykalnie, ¿e duszpasterstwo polskie zadowala
siê istniej¹cymi formami katechezy, przeceniaj¹c niekiedy ich wartoæ i nie
próbuje rozeznaæ realnych potrzeb wiernych. Nie ma w Kociele polskim
zwartej wizji katechezy doros³ych oraz dojrza³ej praktyki w tym wzglêdzie5.
Trudno odmówiæ racji tej krytycznej, lecz przez wielu podtrzymywanej ocenie6. Przechodzenie od katechetycznej refleksji nad katechez¹ doros³ych do
praktyki pastoralnej to zadanie, które ci¹gle czeka na pe³niejsz¹ realizacjê.
Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest próba spojrzenia na katechezê doros³ych i ukazania jej jako szansy na podjêcie i prowadzenie dialogu
Kocio³a ze wiatem wspó³czesnej kultury, polityki i gospodarki. W celu w³a2
3
4

Ibidem, s. 5657.
Zob. E. M³yñska, Co z katechez¹ doros³ych w Polsce?, Katecheta 3 (2002), s. 1415.
Zob. np. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach Catechesi
tradendae (16 X 1979), Kielce 1996, 43; Kongregacja ds. Duchowieñstwa, Dyrektorium ogólne
o katechizacji, Poznañ 1997, nr 172176; Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne
Kocio³a katolickiego w Polsce, Kraków 2001, s. 7376; E. Alberich, Katecheza doros³ych, w: J. Gevaert
(red.), S³ownik katechetyczny, red. wyd. polskiego K. Misiaszek, Warszawa 2007, s. 411415; D. Kurzyd³o, Koncepcja katechezy doros³ych we wspó³czesnych dokumentach Kocio³a, Kraków 2003; K. Misiaszek
(red.), Katecheza doros³ych we wspólnocie Kocio³a, Warszawa 2002; idem, Katecheza doros³ych, w: J. Stala
(red.), Katechetyka szczegó³owa, Tarnów 2003, s. 218253; R. Niparko, Katecheza doros³ych. Zarys
teorii, Poznañ 1987; C. Rogowski (red.), Katecheza doros³ych w teorii i w praktyce. Impulsy  wyzwania
 perspektywy, LublinOlsztyn 2001; Byæ uczniem Chrystusa. Katecheza doros³ych, pr. zb., Tarnów
2007; K. Misiaszek, J. Stala (red.), Katecheza doros³ych, Tarnów 2009.
5 Zob. E. M³yñska, Co z katechez¹ doros³ych w Polsce?, s. 16.
6 Zob. Przedmowa, w: K. Misiaszek, J. Stala (red.), Katecheza doros³ych, s. 1819.
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ciwego omówienia tematu wydaje siê uzasadnione omówienie zw³aszcza zagadnieñ dotycz¹cych istoty i natury dialogu postrzeganego z perspektywy teologicznej. Nastêpnie przedmiotem zainteresowania bêd¹ kwestie spo³eczne,
które jako wymagaj¹ce chrzecijañskiego zaanga¿owania w wiecie, powinny
byæ sta³ym elementem katechezy doros³ych. Na zakoñczenie artyku³u pod rozwagê zostan¹ wziête szczegó³owe zagadnienia katechetyki formalnej dotycz¹ce organizacji i prowadzenia katechezy doros³ych. W tym miejscu odwo³amy
siê do wci¹¿ aktualnych i zas³uguj¹cych na uwagê duszpasterzy przemyleñ
pastoralnych i dowiadczeñ duszpasterskich ks. bpa Herberta Bednorza  l¹skiego pasterza robotników. Biskup Bednorz, myl¹c o sytuacji Kocio³a na
prze³omie tysi¹cleci, przewidywa³, ¿e katolicy [...] bêd¹ musieli rzetelnie
zmagaæ siê o zachowanie i rozwój wiary [...] oraz o wcielenie sprawiedliwoci
i mi³oci w ¿ycie spo³eczne, pocz¹wszy od rodziny, a skoñczywszy na wielkich
organizacjach gospodarczo-spo³ecznych, charakterystycznych dla wspó³czesnego wiata7. Szczególn¹ szansê przygotowania siê na to zmaganie upatrywa³ w³anie w katechezie doros³ych, której powiêci³ wiele uwagi i troski. Jego
ówczesne przemylenia i sugestie pastoralne nie straci³y swej aktualnoci, za
w kontekcie dokonuj¹cych siê przemian spo³ecznych, z ca³¹ pewnoci¹ warte
s¹ przypomnienia.
1. Koció³ w dialogu ze wiatem  aspekt teologiczny
W celu ukazania, czym jest dla Kocio³a dialog ze wiatem, mo¿na najpierw odwo³aæ siê do nauczania Paw³a VI zawartego w encyklice Ecclesiam
suam, w której poucza O drogach, którymi Koció³ katolicki powinien kroczyæ w dobie obecnej przy pe³nieniu swojej misji8. Jako jedna z nich, wskazana zostaje w³anie droga dialogu.
Maj¹c na wzglêdzie odrêbnoæ i istotne ró¿nice pomiêdzy duchowym
¿yciem Kocio³a i tzw. ¿yciem wiata, nale¿y przywo³aæ s³owa w. Paw³a,
który napomina wspólnotê wierz¹cych: Nie bierzcie wiêc wzoru z tego wiata,
lecz przemieniajcie siê przez odnawianie umys³u, abycie umieli rozpoznaæ, jaka
jest wola Bo¿a, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskona³e (Rz 12,2).
Wspomniana tu ró¿nica, nie jest tym samym co oddzielenie. Nie oznacza obojêtnoci, obawy, czy tym bardziej pogardy. To, ¿e Koció³ odró¿nia siê od
wiata, nie sprzeciwia siê temu, by siê lepiej z nim po³¹czy³. W swej pos³udze
wobec wiata jest niczym lekarz, który znaj¹c niebezpieczeñstwo, unika jednak
7 H. Bednorz, Wstêp do uchwa³ synodalnych, w: Wiara, modlitwa i ¿ycie w Kociele katowickim.
Uchwa³y I Synodu Diecezji katowickiej, KatowiceRzym 1976, s. VII.
8 Pawe³ VI, Encyklika Ecclesiam suam (6 VIII 1964), Wroc³aw 2006.
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zara¿enia nim samego siebie. Okazane przez Boga mi³osierdzie nie zosta³o
przeznaczone dla wewnêtrznej korzyci Kocio³a. St¹d w³anie wyp³ywa obowi¹zek g³oszenia Ewangelii wszystkim narodom. Samo trwanie w wierze nie
wystarczy. Dobra zawierzone Kocio³owi przez Chrystusa, niejako ze swej
natury wymagaj¹, aby przekazywa³ je innym. W poleceniu misyjnym przekazanym Aposto³om: Idcie i nauczajcie wszystkie narody (Mt 28,19), zawarty
jest najwy¿szy nakaz Chrystusa. Jest to pos³annictwo, którego nie sposób nie
wype³niaæ. Tê w³anie najg³êbsz¹ d¹¿noæ Kocio³a do uzewnêtrznienia wobec
wiata otrzymanego od Boga daru mi³oci nazywa Pawe³ VI dialogiem (zob.
ES 5864).
Koció³ powinien nawi¹zaæ dialog ze spo³eczeñstwem, w którym ¿yje.
Dziêki temu sam przybiera on postaæ s³owa orêdzia i dialogu. W tym miejscu
nale¿y jednak postawiæ pytanie, jakie powody sk³aniaj¹ Koció³ do dialogu,
jakie metody nale¿y stosowaæ i co ten dialog ma na celu?
Jednym z powodów jest nieustanna troska o to, aby po³¹czyæ myl Bo¿¹
z myl¹ ludzk¹, stosuj¹c ku temu nie oderwane pojêcia, lecz jêzyk w³aciwy
ludziom danego czasu. Prawdy Bo¿e, na ile to mo¿liwe, nale¿y przybli¿aæ do
mentalnoci ludzi wspó³czesnych. Ten apostolski wysi³ek jest ju¿ pewnego
rodzaju dialogiem. Wtedy dopiero wiara chrzecijañska wp³ywaæ bêdzie na
sposób mylenia, obyczaje i pogl¹dy ludzi prze¿ywaj¹cych duchowe trudnoci.
Koció³ musi pog³êbiæ w sobie wiadomoæ, ¿e zanim doprowadzi wiat do
wiary, musi siê do niego zbli¿yæ i nawi¹zaæ z nim rozmowê. Ten w³anie
zamiar przywieca³ wysi³kom papie¿y XX w. i Soborowi Watykañskiemu II9.
Trzeba i dzi nieustannie o tym przypominaæ.
Religia wymaga ³¹cznoci miêdzy Bogiem a cz³owiekiem, co wyra¿a siê
w modlitwie. Jest to zatem pewnego rodzaju dialog. Jako odpowiedzialni za
dzie³o g³oszenia S³owa, musimy mieæ przed oczyma ów niewymowny rodzaj
rozmowy, któr¹ zapocz¹tkowa³ z nami Bóg Ojciec przez Jezusa Chrystusa
w Duchu wiêtym. Poniewa¿ to Bóg pierwszy rozpocz¹³ zbawczy dialog, bo On
sam pierwszy nas umi³owa³ (1 J 4,10), dlatego trzeba, aby uczniowie Chrystusa
pierwsi d¹¿yli do dialogu z ludmi i nie czekali a¿ zostan¹ do niego wezwani.
Nale¿y podkreliæ, ¿e Bóg w swoim zbawczym dialogu nie zwa¿a³ na osobiste
9 Zob. ES 6569. Zanim Pawe³ VI w pierwszej swojej encyklice Ecclesiam suam napisa³
o dialogu zewn¹trz- i wewn¹trzkocielnym, jego poprzednik Jan XXIII prowadzi³ bardzo o¿ywiony
dialog i skutecznie rozwija³ go w wielu kierunkach. Mo¿na równie¿ stwierdziæ, ¿e to, co Pawe³ VI
napisa³ na temat dialogu, Sobór Watykañski II przynajmniej porednio przyj¹³ i odniós³ do konkretnych
sytuacji ¿yciowych w Kociele i wiecie. W dokumentach Soboru nie znajdujemy systematycznie rozpracowanej teorii dialogu. W poszczególnych uchwa³ach dostrzegamy natomiast liczne opisy praktycznego zastosowania dialogu w ró¿nych dziedzinach ¿ycia Kocio³a i wiata (zob. np. KDK 92; DM 12;
DB 13; DP 12; KDK 40). Zob. H. Bednorz, O wiêksze zastosowanie dialogu w duszpasterstwie wspó³czesnym, l¹skie Studia Historyczno-Teologiczne 4 (1971), s. 8, 11.
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zas³ugi tych, z którymi go nawi¹zywa³ (£k 5,31), dlatego równie¿ i dzi dialog
Kocio³a ze wiatem nie mo¿e byæ skrêpowany ¿adnymi granicami czy tym
bardziej obliczony na w³asn¹ korzyæ.
Dialog rozumiany jako s³owo wyp³ywaj¹ce z mi³oci, odrzuca kategorycznie wszelk¹ myl o zmuszaniu kogokolwiek do jego podjêcia. W ujêciu
ewangelicznym jest on porywem mi³oci, który, przyjmuj¹c w stosunku do
adresata formê zaproszenia, ostatecznie pozostawia mu mo¿liwoæ jego podjêcia lub odrzucenia (Mt 11,21). Dlatego równie¿ Koció³, choæ g³osi koniecznoæ nawrócenia, nie stosuje ¿adnej formy nacisku zewnêtrznego, lecz krocz¹c
drogami ¿yczliwoci, wewnêtrznego przekonania i zwyczajnej rozmowy, zachowuje wolnoæ ka¿dego cz³owieka zarówno osobist¹, jak i obywatelsk¹.
Poniewa¿ zbawczy dialog skierowany by³ przez Boga do wszystkich bez wyj¹tku i ¿adnej ró¿nicy (Kol 3,11), dlatego równie¿ dialog Kocio³a powinien
byæ na miarê mo¿liwoci powszechny, to znaczy katolicki i przystosowany do
wszystkich z wyj¹tkiem tych, którzy albo ca³kowicie go unikaj¹ albo tylko
udaj¹, ¿e chc¹ go prowadziæ (ES 76).
Podsumowuj¹c rozwa¿ania na temat istoty i natury dialogu Kocio³a ze
wiatem, trzeba jeszcze wskazaæ na jego fundamentalne cechy, bez których nie
mo¿e siê on faktycznie urzeczywistniæ i osi¹gn¹æ w³aciwej mu skutecznoci.
Przede wszystkim musi siê on odznaczaæ j a s n o  c i ¹. W³aciwie prowadzony dialog, rozumiany jako wzajemna wymiana myli, wymaga i ¿¹da tego, aby
s³uchaj¹cy móg³ w pe³ni zrozumieæ, co siê mówi. Ta cecha dialogu obliguje
wszystkich powo³anych do apostolskiej pos³ugi S³owa, do nieustannego badania form naszego pos³ugiwania siê s³owem, czy s¹ ³atwo zrozumia³e i przystosowane do poziomu aktualnego odbiorcy. Prowadzeniu dialogu powinna towarzyszyæ ³ a g o d n o  æ, której Chrystus nakaza³ uczyæ siê od siebie (Mt 11,29).
Zaprzeczeniem istoty i natury dialogu jest przystêpowanie do niego
z pych¹, stosowanie uszczypliwych s³ów czy z³oliwych wyra¿eñ. Jego si³a
przekonywania wywodzi siê st¹d, ¿e g³osz¹c prawdê, ukazuje przyk³ady cnót,
nie wydaje rozkazów i niczego nie narzuca. Dla prowadzenia dialogu oprócz
z a u f a n i a do mocy w³asnych s³ów, potrzebne jest tak¿e zaufanie, ¿e jeden
cz³owiek zechce przyj¹æ s³owa innego cz³owieka. Tak prowadzony dialog
sprzyja wzajemnemu zbli¿eniu i przyjani, jednocz¹c duchowo rozmówców
w poszukiwaniu wspólnego dobra. Dialog domaga siê wreszcie r o z t r o pn o  c i, która bada nastawienie umys³owe i moralne s³uchacza (Mt 7,6), oraz
jego osobiste uwarunkowania, tzn. czy jest on dzieckiem, cz³owiekiem niewykszta³conym, podejrzliwym czy wrêcz wrogo nastawionym. Kto prowadzi rozmowê maj¹c¹ byæ dialogiem, stara siê poznaæ usposobienie s³uchaj¹cego i w razie koniecznoci zmieniæ co u siebie lub w sposobie przedstawienia spraw, o których zamierza mówiæ tak, aby nigdy nie byæ niemi³ym lub
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niezrozumia³ym dla s³uchaj¹cego. Jak podsumowuje Pawe³ VI, w dialogu
tak prowadzonym, prawda ³¹czy siê z mi³oci¹, a zrozumienie z ukochaniem
(ES 8182).
W tym miejscu dochodzimy do wskazania kwestii spo³ecznych, politycznych czy gospodarczych, które powinny staæ siê tematem dialogu Kocio³a ze
wiatem, prowadzonego w ramach katechezy doros³ych.
2. Kwestie spo³eczno-polityczno-gospodarcze jako przedmiot
zainteresowania katechezy doros³ych
W adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa Jan Pawe³ II, ukazuj¹c
miejsce i zadania katolików w kontekcie uwarunkowañ wspó³czesnej Europy,
stwierdzi³ stanowczo: »Dzisiejsza sytuacja kulturowa i religijna Europy wymaga obecnoci katolików dojrza³ych w wierze i wspólnot chrzecijañskich
misyjnych, które bêd¹ dawa³y wiadectwo mi³oci Boga do wszystkich ludzi«.
[...] Chrzecijanie s¹ zatem »wezwani do takiej wiary, która pozwoli³aby im
krytycznie konfrontowaæ siê ze wspó³czesn¹ kultur¹ i oprzeæ jej pokusom;
skutecznie oddzia³ywaæ na rodowiska kulturalne, gospodarcze, spo³eczne
i polityczne; [...] budowaæ kulturê chrzecijañsk¹, zdoln¹ ewangelizowaæ najszerzej pojêt¹ kulturê, w której ¿yjemy«10. Zdaniem papie¿a, jest to obecnie
szczególnie istotne, gdy¿ dzisiejsza Europa w tym samym czasie, gdy umacnia
i poszerza sw¹ jednoæ gospodarcz¹ i polityczn¹, prze¿ywa równoczenie g³êboki kryzys wartoci (por. EiE 108) przejawiaj¹cy siê duchow¹ pustk¹ i zagubieniem wielu jej mieszkañców11.
Podkrelone przez papie¿a zobowi¹zania wynikaj¹ wprost z soborowej
teologii laikatu oraz wskazanych tam zasad apostolstwa wieckich, na podstawie których mo¿na stwierdziæ, ¿e jest wiele miejsc i okolicznoci, do których
przes³anie Ewangelii dociera tylko dziêki ludziom wieckim (zob. KK 33).
Poprzez wiadectwo ich wiary Koció³ nawi¹zuje zbawczy dialog ze wiatem.
To w³anie wieccy chrzecijanie przez pracê zawodow¹ i zaanga¿owanie spo³eczno-polityczno-gospodarcze wchodz¹ g³êbiej w sprawy doczesne, kszta³tuj¹c przy tym oblicze wiata i rozwijaj¹c kulturê. Jako ochrzczeni maj¹ oni
uwiêcaæ doczesnoæ i wprowadzaæ w ni¹ wartoci ewangeliczne. Oprócz
wiadectwa ¿ycia, potrzebne jest tak¿e ze strony wieckich wiadectwo s³owa
(DA 16). Dotyczy to zw³aszcza takich sytuacji, kiedy milczenie mo¿e byæ
10
11

Jan Pawe³ II, Posynodalna adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, Wroc³aw 2003, nr 50.
Zob. T. G³uszak, Misja Kocio³a w Europie na progu XXI wieku. Refleksje na marginesie
Adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa, Teologia Praktyczna 7 (2006), s. 2526.
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traktowane równoznacznie z zaparciem siê wiary, zw³aszcza wtedy, gdy kwesti¹ nadrzêdn¹ jest zbawienie blinich12.
Do istoty apostolatu wieckich nale¿y zatem uwiêcanie wiata, a szczególnie sfery ¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego, ekonomii i gospodarki, ¿ycia
spo³ecznego i politycznego, kultury i mass mediów (KDK 4790)13.
Czynne zaanga¿owanie katolików wieckich w ¿ycie spo³eczno-polityczne  tak istotne wyzwanie dla Kocio³a w Polsce  nie jest wolne od kontrowersji zwi¹zanych z tym wymiarem jego dzia³alnoci14. W tym miejscu nale¿y
zdecydowanie podkreliæ, ¿e prawo katolików do udzia³u w ¿yciu publicznym
jest prawem naturalnym ka¿dego, nadrzêdnym wobec wszelkich innych uregulowañ prawnych. Ta p³aszczyzna zaanga¿owania nie mo¿e byæ obojêtna wobec
ludzi wierz¹cych, o czym przypomina tak¿e adhortacja apostolska Christifideles laici15. Katolicy maj¹ jednak nie tylko prawo, lecz wrêcz wynikaj¹cy
z wiary obowi¹zek wp³ywania na kszta³t spo³ecznoci, której s¹ cz³onkami.
Ka¿dy mo¿e znaleæ adekwatny do w³asnych mo¿liwoci obszar s³u¿by publicznej. Nikt nie jest zwolniony ze spo³ecznej odpowiedzialnoci16. Wszystkie
wskazane tu obszary ¿ycia powinny w naturalny sposób staæ siê przedmiotem
zainteresowania  treci¹ katechezy doros³ych17.
Jak zauwa¿a Ryszard Kamiñski, jako priorytetowa jawi siê jednak kwestia faktycznej obecnoci katolików w ¿yciu publicznym na co dzieñ. Pytaniem
wci¹¿ otwartym jest, na ile katolicy i ró¿ne organy pastoralne w Polsce uczestnicz¹ w ¿yciu publicznym i wywieraj¹ wp³yw na jego kszta³t poprzez wciela12 Zob. W. Przygoda, Apostolat wieckich w Polsce w czterdzieci lat po Soborze Watykañskim II,
Teologia Praktyczna 7 (2006), s. 4246.
13 Ibidem, s. 48.
14 Zob. K. Misiaszek, Polityczno-spo³eczny wymiar katechezy doros³ych, w: Rada Naukowa
Konferencji Episkopatu Polski, Koció³ w ¿yciu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych
wyzwañ, t. 1, Lublin 2004, s. 247.
15 Zob. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, Katowice 1989, nr 42; zob. tak¿e
Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach dzia³alnoci i postêpowania katolików w ¿yciu publicznym, LOsservatore Romano (wyd. polskie) 2 (2003), s. 4954; M. Fia³kowski,
Zaanga¿owanie polityczne katolików w wietle Noty doktrynalnej o niektórych aspektach dzia³alnoci
i postêpowania katolików w ¿yciu publicznym, Roczniki Teologiczne 6 (2004), s. 8294.
16 Zob. Jan Pawe³ II, Przemówienie Ojca wiêtego na Zamku Królewskim, w: Jan Pawe³ II,
Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, Kraków 1997, s. 527.
17 R. Kamiñski wskazuje kierunki zaanga¿owania pastoralnego Kocio³a w ¿yciu publicznym.
W pewien sposób wyznaczaj¹ one problematykê dla katechezy doros³ych. S¹ nimi: procesy globalizacyjne; kwestie ustrojowe spo³ecznoci i narodów; sprawy awansu kulturowego ludzkoci (nauka, owiata, sztuka, mass media); zagadnienia ³adu ekologicznego; edukacja prospo³eczna (np. wychowanie
do pokoju); wychowanie patriotyczne; tworzenie organizacji pozarz¹dowych i stowarzyszeñ wiernych
oraz pomoc w rozwoju ju¿ za³o¿onych; promocja wolontariatu i tworzenie centrów wolontariatu.
Zob. R. Kamiñski, Koció³ a ¿ycie publiczne jako problem pastoralny, w: Rada Naukowa Konferencji
Episkopatu Polski, Koció³ w ¿yciu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwañ,
t. 1, s. 113.
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nie zasad katolickiej nauki spo³ecznej? Co maj¹ czyniæ katolicy, aby ten wp³yw
na ¿ycie spo³eczne realnie powiêkszaæ?18.
Dowiadczenie pastoralne oraz prowadzone badania wskazuj¹ na du¿y
deficyt w udziale katolików wieckich w ¿yciu publicznym. Dotyczy to
zw³aszcza dzia³alnoci katolików wieckich w imieniu w³asnym. Zdaniem
R. Kamiñskiego, u wielu katolików w Polsce nadal funkcjonuje schemat mylowy z okresu PRL, ¿e w ¿yciu publicznym nie ma miejsca dla obywateli
wystêpuj¹cych jako katolicy. [...] Katolikom nale¿y pomóc w odzyskiwaniu
zapomnianej w okresie PRL przestrzeni zaanga¿owania w ¿ycie publiczne19.
W opinii licznych autorów, nigdy dot¹d nie stawiano tak wyranie nieodpartego pytania o znaczenie ¿ycia spo³ecznego i politycznego oraz o zaanga¿owanie chrzecijan w wiecie20. Podsumowuj¹c ten fragment prowadzonej refleksji nale¿y stwierdziæ, ¿e w wietle przedstawionych przes³anek formacja
chrzecijan do dzia³alnoci spo³ecznej i politycznej nie oznacza ju¿ zadania
fakultatywnego i zarezerwowanego dla niektórych; wi¹¿e siê ona z samym
powo³aniem chrzecijañskim i wyra¿a g³êbok¹ naturê Kocio³a w wiecie21.
Realizacja tego zadania powinna zostaæ zdefiniowania jako jeden z podstawowych celów katechezy doros³ych, coraz odwa¿niej podejmuj¹cej jako tematy
sobie w³aciwe, szeroko rozumiane kwestie spo³eczno-polityczno-gospodarcze.
3. Organizacja i realizacja katechezy doros³ych ukierunkowanej na dialog
ze wiatem w wietle wypowiedzi bpa Herberta Bednorza
Wprawdzie katecheza doros³ych doczeka³a siê ju¿ licznych opracowañ
teoretycznych, lecz jak wczeniej stwierdzono, ci¹gle brakuje zadowalaj¹cego
prze³o¿enia ich na grunt praktyki duszpasterskiej. Dlatego warto w tym miejscu odwo³aæ siê do przemyleñ katowickiego bpa Herberta Bednorza, który ju¿
w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku  jako jeden
z pierwszych  wielokrotnie podejmowa³ w swoim nauczaniu tematykê zwi¹zan¹ z katechez¹ doros³ych. Nawet pobie¿na lektura myli bpa Bednorza po18

Zob. R. Kamiñski, Uwarunkowania i zasady zaanga¿owania katolików wieckich w ¿yciu
publicznym, Roczniki Teologiczne 6 (2008), s. 8384.
19 Ibidem, s. 8485.
20 M. Operti, Pytania duszpasterstwa spo³ecznego, Spo³eczeñstwo 3 (1999), s. 499503;
A.M. Baggio, Wspólnota kocielna i formacja do dzia³alnoci politycznej, Spo³eczeñstwo 4 (1996),
s. 619631; M. Fia³kowski, Obecnoæ Kocio³a w ¿yciu gospodarczym, Roczniki Teologiczne 6 (2006),
s. 515; idem, ¯ycie spo³eczno-polityczne miejscem zaanga¿owania katolików wieckich, Roczniki Teologiczne 6 (2008), z. 6, s. 95106; B. Mierzwiñski, Zaanga¿owanie katolików w ¿yciu gospodarczym,
Roczniki Teologiczne 6 (2008), s. 105117; R. Kamiñski, Koció³ a ¿ycie polityczne jako problem
pastoralny, Roczniki Teologiczne 6 (2006), s. 1833.
21 M. Operti, O nowe zaanga¿owanie dla wiata bardziej ludzkiego, Spo³eczeñstwo 4 (1996), s. 610.
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zwala odkryæ jego szczególn¹ intuicjê duszpastersk¹ i rozumienie fundamentalnego znaczenia katechezy doros³ych, co dopiero wiele lat póniej znalaz³o
swoje potwierdzenie w dokumentach katechetycznych oraz innych wypowiedziach Kocio³a22. Nale¿y zdecydowanie podkreliæ, ¿e akcentowanie przez
bpa Bednorza potrzeby i mo¿liwoci katechezy doros³ych, mia³o swój bezporedni zwi¹zek z corocznymi pielgrzymkami mê¿czyzn i m³odzieñców do Piekar l¹skich23. Pomimo up³ywu czasu, pasterskie przemylenia sprzed lat nie
straci³y swej aktualnoci, a wiele z nich mo¿e byæ nadal ród³em inspiracji dla
duszpasterstwa. Ze wzglêdu na mo¿liwoci niniejszego opracowania ograniczymy siê jedynie do najistotniejszych wypowiedzi.
Próbuj¹c nakreliæ zarys koncepcji katechezy doros³ych w rozumieniu bpa
Bednorza, nale¿y spojrzeæ na zasadniczy problem przez pryzmat wizji ca³oci
posoborowego duszpasterstwa. W Licie pasterskim na wielki post 1971 roku
biskup podejmuje refleksjê nad aktualnym tematem, jakim jest dialog pasterzy
Kocio³a z laikatem, a w rezultacie podjêcie przez wiernych wieckich apostolskiego dialogu ze wiatem (DA 31)24.
Dialog ten nale¿y  zdaniem biskupa  rozwijaæ przy ró¿nych okazjach
ze wszystkimi wiernymi, pocz¹wszy od dzieci przedszkolnych, a skoñczywszy
na katolikach starszych wiekiem. Poszczególne grupy adresatów katechezy
domagaj¹ siê zorganizowania w ramach struktur parafii odpowiedniego dla
nich nauczania. Odnosz¹c siê do formy i metody prowadzenia spotkañ katechetycznych z doros³ymi, bp Bednorz stwierdza, ¿e koniecznie trzeba odejæ
od monologu wyg³aszanego dotychczas przez ksiêdza z wysokoci katedry,
a rozpocz¹æ dialog, w którym wszyscy razem poszukuj¹ rozwi¹zania postawionego problemu. W myl tej zasady, uczestnicy prowadzonych spotkañ nie bêd¹
ju¿ tylko biernymi s³uchaczami, niewiele zainteresowanymi tym, co siê im g³osi,
lecz bêd¹ aktywnie szukaæ rozwi¹zania problemów w wietle Ewangelii25.
Warty podkrelenia jest fakt, ¿e bp Bednorz nie zak³ada³, ¿e spotkania
katechezy doros³ych odbywaæ siê bêd¹ przy absolutnej zgodnoci wszystkich
22 Zob. R. Buchta, Biskupa Herberta Bednorza koncepcja katechezy doros³ych nadal aktualn¹
szans¹ dla duszpasterskiej formacji uczniów Chrystusa, w: I. Celary (red.), Biskup Herbert Bednorz
 ¿ycie i pos³uga czwartego biskupa katowickiego. W setn¹ rocznicê urodzin biskupa Herberta Bednorza
(19082008), KatowicePiekary l¹skie 2008, s. 137.
23 Zob. J. Górecki, Ksi¹dz biskup Herbert Bednorz a wiat pracy w Piekarach l¹skich,
w: I. Celary (red.), Biskup Herbert Bednorz  ¿ycie i pos³uga czwartego biskupa katowickiego, s. 5362;
I. Celary, Religijno-spo³eczny wymiar nauczania piekarskiego biskupa Herberta Bednorza, w: I. Celary
(red.), Biskup Herbert Bednorz  ¿ycie i pos³uga czwartego biskupa katowickiego, s. 6374; A. Ko³ek,
Problematyka spo³eczno-religijna w kaznodziejstwie Biskupa Herberta Bednorza (19671989), Katowice 2002, s. 109112.
24 Zob. H. Bednorz, List pasterski na wielki post, Wiadomoci Diecezjalne 47 (1971), s. 8283;
zob. tak¿e idem, O wiêksze zastosowanie dialogu w duszpasterstwie wspó³czesnym, s. 514.
25 Zob. H. Bednorz, List pasterski na wielki post, s. 83.
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uczestników. Twierdzi³ wprost: nieraz siê zdarzy, ¿e w dialogu padnie jakie
zdanie, które jest obce Ewangelii. Jest to mo¿liwe, bo ¿yjemy w spo³ecznoci,
w której krzy¿uj¹ siê liczne pogl¹dy. Liczymy siê z góry z tym faktem, daj¹c
jednak pe³n¹ wolnoæ wypowiadania siê wszystkim bior¹cym udzia³ w dialogu
katechetycznym. Niech siê toczy swobodnie, w atmosferze wolnoci, szczerej
otwartoci, odpowiedzialnoci za s³owo, a przede wszystkim mi³oci. Jestem
bowiem przekonany, ¿e przez jawnie prowadzony dialog wierni maj¹ szansê
wyzbycia siê fa³szywych os¹dów i zdobycia prawdziwych zasad katolickich.
Pomo¿e nam w tym Koció³, który dzi chce byæ »znakiem [...] braterstwa,
które pozwala na szczery dialog i taki dialog utrwala« (Konstytucja o Kociele
w wiecie wspó³czesnym, 92)26.
Próbuj¹c wskazaæ kierunek, w jakim zmierzaæ ma rozwój katechezy doros³ych, biskup stwierdza: stanowczo powiem, ¿e musi tu najpierw chodziæ
o katechezê doros³ych, stosowan¹ mo¿e na pocz¹tku trochê nieudolnie, mo¿e
nawet bez dok³adnie okrelonego planu i bez cile okrelonych metod pedagogicznych i katechetycznych, ale realizowan¹ coraz powszechniej, w coraz
wiêkszej liczbie parafii w atmosferze serdecznego dialogu27. W tych s³owach
bp. Bednorza odkrywamy bez w¹tpienia jego pierwotne rozumienie istoty katechezy doros³ych, które przez lata bêdzie siê modyfikowa³o i dojrzewa³o niejako paralelnie do rozwoju samej katechezy doros³ych w diecezji katowickiej.
Autor by³ tego w pe³ni wiadomy, o czym wiadcz¹ jego póniejsze wypowiedzi28.
Podstawowym wsparciem dla owocnego prowadzenia w parafiach katechezy doros³ych jest, zdaniem biskupa, jednak przede wszystkim zmiana mentalnoci samych duszpasterzy. Jak stwierdza bp Bednorz, prawie wszyscy s¹
zgodni, ¿e jest ona bardzo na czasie i to w ka¿dej parafii29. Powszechna
wiadomoæ nie oznacza braku trudnoci zwi¹zanych z jej organizacj¹ i prowadzeniem w parafiach. Wobec powy¿szego, skutecznym wsparciem katechezy
doros³ych nie mo¿e byæ dekret nakazuj¹cy jej powszechne wprowadzenie, lecz
systematyczne zmaganie siê z codziennymi trudnociami. Wypowied bp. Bednorza nacechowana jest realizmem, gdy¿ stwierdza on, ¿e wszystkich trudnoci nigdy nie usuniemy, ale wolno ¿ywiæ nadziejê, i¿ wspólnym wysi³kiem
kap³anów i wieckich sprawimy, ¿e znikn¹ najwa¿niejsze30.
26
27
28

Ibidem.
H. Bednorz, Katecheza doros³ych, l¹skie Studia Historyczno-Teologiczne 5 (1972), s. 5.
Zob. H. Bednorz, Katecheza doros³ych w diecezji katowickiej, l¹skie Studia Historyczno-Teologiczne 12 (1980), s. 19.
29 H. Bednorz, Katecheza doros³ych, s. 8.
30 Ibidem. Odczytuj¹c powy¿sze s³owa w kontekcie toczonych obecnie dyskusji i utyskiwañ
nad trudnociami zwi¹zanymi z prowadzeniem katechezy, mo¿na jedynie wyraziæ ¿yczenie, aby wspó³czeni zbyt szybko nie tracili tej nadziei i entuzjazmu, które nawet po wielu latach udziela siê czytelnikom pism bp. Bednorza.
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Wród realnych trudnoci w organizacji katechezy wysuwano wówczas
obawy, ¿e doroli zanadto przeci¹¿eni s¹ obowi¹zkami zawodowymi i domowymi i dlatego  pomimo najlepszych chêci  nie bêd¹ mogli w katechezie
uczestniczyæ. Uwzglêdniaj¹c niew¹tpliw¹ s³usznoæ zg³aszanych uwag, bp Bednorz stwierdza jednak ze spokojem: Jeli okazuj¹ g³êbsze zainteresowanie
religijne, to znajd¹ tak¿e wolny czas na uczêszczanie na katechezê doros³ych31. Nie sposób odmówiæ biskupowi trafnoci duszpasterskiego os¹du,
którego akcent spoczywa z ca³¹ pewnoci¹ na za³o¿eniu jeli. Jeli nie okazuj¹
zainteresowania sprawami wiary i religii, to nie zmusi ich do tego ani administracyjne rozporz¹dzenie, ani te¿ pe³na serdecznej zachêty propozycja ze strony duszpasterzy. Ta bolesna prawda jest uwspó³czenieniem ewangelicznego:
jeli chcesz, kierowanego przez Chrystusa do pierwszych s³uchaczy Dobrej
Nowiny. W tym wyborze kryje siê tajemnica wolnoci cz³owieka i jego osobistej odpowiedzi na Bo¿e wezwanie do dialogu, bêd¹cej nadrzêdnym celem
katechezy  zw³aszcza katechezy doros³ych.
Maj¹c na wzglêdzie duchowe dobro tych, którzy pomimo trudnoci przyjm¹ zaproszenie do udzia³u w katechezie doros³ych, nale¿y j¹ w praktyce dobrze zorganizowaæ, tak od strony pastoralnej, jak i samej dydaktyki katechezy.
Dlatego te¿ odnajdujemy u Bednorza nastêpuj¹ce wskazania: Pogrzebalibymy katechezê doros³ych [...], gdybymy j¹ prowadzili wobec wielkiego audytorium, licz¹cego kilkaset osób [...], mielibymy do czynienia raczej z naukami
stanowymi, wyg³aszanymi g³ono i z patosem, a nie z katechez¹ doros³ych
mówion¹ spokojnie i z d¹¿eniem do aktywnego w³¹czenia s³uchaczy w tok
omawianej myli. [...]. Po dopuszczeniu zbyt wielkiej liczby wiernych do katechezy doros³ych nie by³oby ju¿ mowy o dialogu, który jednak jest w niej
nieodzowny. Przy liczniejszym udziale wiernych grupa uczestników zamieni³aby siê w t³um, w którym [...] cz³owiek zatraca siê jako indywidualnoæ32.
Widaæ zatem, ¿e troska o masowy udzia³ wiernych w katechezie doros³ych wed³ug bpa Bednorza wydaje siê ca³kowicie nieuzasadniona, bowiem
grupy katechetyczne powinny d¹¿yæ nie tyle do masowoci, ile do elitarnoci,
wyra¿aj¹cej siê wysokim poziomem merytorycznym i dobr¹ atmosfer¹ spotkañ. To d¹¿enie do nawi¹zania w katechezie prawdziwego dialogu os³abiaæ
mo¿e obawa, ¿e uczestnicy katechezy nie bêd¹ zdolni do jego podjêcia i prowadzenia. W tej kwestii l¹ski pasterz stwierdza zdecydowanie, ¿e trzeba ich
do takiej postawy wychowaæ, co uda siê, gdy na katechezie doros³ych nie
bêdzie zbyt silnie zaakcentowane autorytarne stanowisko duszpasterza, wyk³adowcy wobec jego doros³ych s³uchaczy. Nie stanowi on sam Kocio³a myl¹cego i mówi¹cego, a wszyscy inni s¹ tylko Kocio³em s³uchaj¹cym i milcz¹31
32

H. Bednorz, Katecheza doros³ych, s. 9.
Idem, Katecheza doros³ych w diecezji katowickiej, s. 10.
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cym. Wa¿ne jest, by wszyscy duszpasterze to zrozumieli33. Trzeba z pokor¹
przyznaæ, ¿e równie¿ obecnie przytoczone tu s³owa nios¹ w sobie du¿y ³adunek emocjonalny i niejednokrotnie powinny staæ siê tematem do osobistych
przemyleñ katechetów.
W tym miejscu nale¿y tak¿e koniecznie wspomnieæ istotny aspekt formacji samych kap³anów podejmuj¹cych siê prowadzenia katechezy doros³ych.
Biskup Bednorz, nawi¹zuj¹c do wyznania jednego z nich, ¿e prowadz¹c katechezê dla doros³ych sam siê wiele nauczy³, stawia fundamentalne pytanie: Nie
wiem, czy mo¿na zawsze to samo powiedzieæ o katechezie dzieci i m³odzie¿y?
W wielu wypadkach trzeba by przyznaæ, ¿e ucz¹cy ma³o, a czasem nawet nic
z tej katechezy nie wynosi dla siebie. Zupe³nie inaczej bêdzie przy dobrze
zorganizowanej katechezie doros³ych34. Znaj¹cy realia wspó³czesnej katechezy, z ca³¹ pewnoci¹ we w³aciwy sposób odbior¹ pozostawienie powy¿szych
stwierdzeñ bez jakiegokolwiek komentarza.
Biskup Bednorz w ¿adnej ze swoich wypowiedzi nie roci³ sobie prawa
do arbitralnego rozstrzygania kwestii szczegó³owych wchodz¹cych w sk³ad
tzw. katechetyki formalnej, gdy¿  jak twierdzi³  nie ma w tej materii specjalistycznego przygotowania. Swoje wskazania odnonie do katechezy opiera³
w znacznej mierze na w³asnej praktyce pastoralnej i katechetycznej. Jedno
wszak¿e nie pozostawia najmniejszych w¹tpliwoci: nic, co w katechezie doros³ych siê odbywa, nie powinno przypominaæ suchej, a mo¿e nawet nudnej
lekcji szkolnej, koñcz¹cej siê odpytywaniem obecnych, ale wszystko powinno
byæ tak urz¹dzone, by uczestnicy spotkania ³atwo aktywnie potrafili w³¹czyæ
siê w ca³¹ przedstawion¹ treæ. Taki wiêc charakter powinna posiadaæ katecheza
doros³ych, aby dojrzali katolicy chêtnie i dobrowolnie w niej uczestniczyli35.
Analizuj¹c powy¿sze wypowiedzi nietrudno sobie wyobraziæ, ¿e umiejêtna adaptacja wyra¿onych postulatów w ramach praktyki katechetycznej, mo¿e
zaowocowaæ pozytywnym nastawieniem uczestników spotkañ i chêtnym
w nich uczestnictwem. To za powinno motywowaæ do dzia³ania tych wszystkich, którzy w³anie w katechezie doros³ych upatruj¹ szansê urzeczywistnienia
siê wielop³aszczyznowego dialogu.
Zakoñczenie
Podsumowuj¹c analizy na temat dialogu Kocio³a ze wiatem, nie sposób
nie odwo³aæ siê raz jeszcze do myli Benedykta XVI ze wspomnianej na wstêpie encykliki Caritas in veritate. Papie¿ stwierdza tu wprost: Poniewa¿ mi³oæ
33
34
35

Ibidem.
Ibidem, s. 11.
Ibidem, s. 15.
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(caritas) jest pe³na prawdy, cz³owiek mo¿e poj¹æ bogactwo jej wartoci, mo¿e
siê ni¹ dzieliæ i komunikowaæ. Prawda jest bowiem lógos tworz¹cym dialógos,
a wiêc komunikacjê i komuniê. Prawda, pozwalaj¹c ludziom wyjæ z krêgu
subiektywnych opinii i odczuæ, daje im mo¿liwoæ postêpowania przekraczaj¹cego uwarunkowania kulturowe i historyczne oraz spotkanie siê w ocenie wartoci i istoty rzeczy (CV 4).
Drog¹ wiod¹c¹ ku wspomnianemu spotkaniu siê Kocio³a ze wiatem
w ocenie wartoci i istoty rzeczy, mo¿e staæ siê w³aciwie zrozumiana, przygotowana i prowadzona katecheza doros³ych. Realizacja wspomnianych postulatów w praktyce duszpasterskiej pozostawia jednak nadal wiele do ¿yczenia.
Odczytuj¹c przemylenia bpa Herberta Bednorza z perspektywy kilku
dziesiêcioleci, trzeba stwierdziæ, ¿e choæ teologiczna refleksja nad katechez¹
doros³ych znacznie wyprzedzi³a ju¿ ówczesne przemylenia l¹skiego pasterza,
to jednak nadal maj¹ one w sobie co, co mo¿e wiadczyæ o ich ponadczasowoci. Na pierwszym miejscu nale¿y wskazaæ tutaj postrzeganie katechezy
doros³ych w kontekcie ca³oci prowadzonego duszpasterstwa  jako sta³ej
formacji do dialogu autentycznych wiadków Ewangelii36.
Kolejn¹ kwesti¹, domagaj¹c¹ siê wyranego podkrelenia, jest niemal odczuwalna bliskoæ prowadzanych rozwa¿añ pastoralno-teologicznych z uwarunkowaniami duszpasterstwa tamtych lat. Ta bliskoæ przejawia siê wskazywaniem przez bpa Bednorza konkretnych mo¿liwoci przechodzenia od teoretycznych rozwa¿añ nad katechez¹ doros³ych do praktycznych dzia³añ duszpasterskich37.
I wreszcie, choæ bynajmniej nie na koñcu, nale¿y wskazaæ to, czego mo¿emy pozazdrociæ biskupowi  ogromny entuzjazm duszpasterski, który nawet po wielu latach udziela siê dzisiejszemu czytelnikowi jego myli. Entuzjazm ten nie jest pobawiony solidnych podstaw. Opiera siê na silnej wierze
ukszta³towanej wród nie³atwych dowiadczeñ ówczesnych lat oraz na szczególnym zaufaniu do kap³anów i wiernych wieckich, polegaj¹ce na tym, ¿e
wszyscy razem tworzymy wspólnotê Chrystusowego Kocio³a, który z Bo¿¹
pomoc¹ podo³a wyzwaniom swoich czasów  jednym z nich jest w³anie dialog Kocio³a ze wiatem.

36
37

Zob. R. Buchta, Biskupa Herberta Bednorza koncepcja katechezy doros³ych, s. 52.
Zob. ibidem.
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ERWACHSENENKATECHESE ALS CHANCE
DER VERWIRKLICHUNG DES DIALOGS ZWISCHEN KIRCHE
UND WELT
(ZUSAMMENFASSUNG)

Papst Benedikt XVI. bemerkt in seiner Enzyklika Caritas in veritate, dass die christliche
Religion, wie auch andere Religionen, einen bedeutenden Beitrag für die Entwicklung der menschlichen Gemeinschaft leisten kann. Dies kann jedoch nur unter der Bedingung geschehen, dass
Gott auch im öffentlichen Bereich ein gebührender Platz zugestanden wird, besonders in Bezug auf
die kulturelle, soziale, ökonomische und vor allem politische Dimension. Die Förderung des Dialogs mit der Welt der Kultur, Politik und Wirtschaft gehört zu den grundlegenden Aufgaben der
Kirche. Eine Hilfe kann dabei die Erwachsenenkatechese sein. Bei der Analyse dieses Themas
muss kritisch festgestellt werden, dass die katechetischen Dokumente und die eindeutigen Weisungen, die sie enthalten, in Polen noch nicht in die pastorale Praxis umgesetzt wurden. Einige
Problemkenner sind sogar der Meinung, dass sich die Seelsorger in Polen mit den vorhandenen
Pastoralformen begnügen, ihren Wert überschätzen und keinen Versuch unternehmen, die tatsächlichen Bedürfnisse der Gläubigen zu untersuchen. Der Artikel verfolgt das Ziel, die Erwachsenenkatechese als eine Chance beim Anstoßen und Durchführen des erwähnten Dialogs darzulegen. Der
erste Teil befasst sich aus theologischer Perspektive mit dem Problembereich um das Wesen und
die Durchführung des Dialogs. Im weiteren Teil wird auf die sozialen Dimensionen und Aufgaben
verwiesen, die von der Erwachsenenkatechese aufgegriffen werden sollten. Der letzte Teil des
Artikels widmet sich ausgewählten Einzelfragen der formalen Katechetik, die die Organisation und
Leitung der Erwachsenenkatechese betreffen. Der Verfasser hat dabei auf die Reflexion und pastorale Erfahrung vom schlesischen Arbeiterbischof, Herbert Bednorz, zurückgegriffen.

CHURCH IN DIALOGUE WITH THE WORLD THROUGH
CATECHESIS OF ADULTS
(SUMMARY)

Pope Benedict XVI in his encyclical letter Caritas in veritate says that different religions
may contribute to the development of humanity in a significant degree, but only under the condition that God is actually included in all aspects of human life, especially when it comes to its
social, economical, cultural and political dimensions. Dialogue with the world of culture, politics
and economics is among one of the most essential tasks of the Church. Catechesis of adults can
play an important part in this dialogue. Catechetical documents of the Church contain numerous
references and recommendations relating to it. Unfortunately, these recommendations have not
been sufficiently implemented in pastoral work in Poland so far. Some experts say that Polish
pastoral practice is simply happy enough with the existing forms of catechesis, at the same time
overestimating their practical value and playing down the necessity of a proper discernment of the
real needs and expectations of the faithful. This essay aims at demonstrating that the catechesis of
adults can serve as means of initiating and sustaining dialogue between the Church and the world.
The first part of the essay endeavors to shed some light on the very nature of a dialogue seen from the
theological perspective. It is followed by an attempt to point to some of the social issues that should
fall within the scope of interest of the catechesis of adults. It concludes with an outline of some
selected principles of the catechesis as the whole that are applicable to the actual organisation and
conduct of the catechesis of adults. The author of the essay draws from pastoral reflections and
experience of bishop Herbert Bednorz, who was rightly called a shepherd of the workmen of Silesia.
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1. Postawienie problemu
Bóg jest tajemnic¹, ale tak¹ tajemnic¹, któr¹ mo¿na sobie przyswoiæ.
Boga nie ma w pospolitoci obiektywnego porz¹dku wiata, istnieje On jedynie w prze³amaniu tej pospolitoci1. Zawarta w tym krótkim zdaniu myl
Miko³aja Bierdiajewa wydaje siê niezwykle ¿ywo korespondowaæ z genialn¹
intuicj¹ Mistrza Anzelma, wyra¿on¹ w jego s³ynnym dowodzie ontologicznym.
Dzieli ich czas mierzony liczb¹ dziewiêciu wieków, przestrzeñ trudna do ogarniêcia, filozofia zdaj¹ca siê staæ na antypodach za³o¿eñ, wniosków i terminologii. Zdumiewaj¹ce jest jednak to, ¿e w refleksji jednego i drugiego ujawnia siê
co, co enigmatycznie okrelê jako wspólnoæ. Wspólnoæ ta, to powszechne dowiadczenie ludzkiego ducha. St¹d wiedzie droga do zasadniczego celu tych rozwa¿añ.
Autor niniejszych wywodów omiela siê postawiæ tezê, ¿e spór pomiêdzy
subiektywizmem a obiektywizmem wcale nie jest tak jednoznaczny, jak to siê
mo¿e wydawaæ. Przypomnijmy: subiektywne jest to, co zwi¹zane jest z pod1 M. Bierdiajew, Zarys metafizyki eschatologicznej. Twórczoæ i uprzedmiotowienie, prze³.
W. i R. Paradowscy, Kêty 2004, s. 111.
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miotem i przynale¿y do jego wewnêtrznych pogl¹dów, myli, os¹dów. Termin
zdaje siê nieodparcie wskazywaæ na jaki rodzaj tendencyjnoci, kierowanie
siê w³asnym zapatrywaniem i nastawieniem. Istotne jest to, ¿e subiektywne
przeciwstawia siê temu, co radykalnie ró¿ne, czyli od tego, co okrelamy jako
obiektywne. Wszystko, co cechuje siê obiektywnoci¹ ma byæ bezstronne, niezale¿ne, naznaczone w jakim stopniu cech¹ pewnoci. Subiektywizm zdaje siê
byæ czym, co nale¿y przezwyciê¿yæ, obiektywizm tym, co ma zostaæ osi¹gniête. Droga do pewnoci to ¿mudne przezwyciê¿anie subiektywnoci.
Próba spojrzenia na s³ynny dowód ontologiczny w. Anzelma, podparta
namys³em M. Bierdiajewa, a dalej równie¿ Edyty Stein, jest jednoczenie refleksj¹ osnut¹ wokó³ kwestii subiektywizmu i obiektywizmu. Przechodz¹c do
sedna zagadnienia, nale¿y zaznaczyæ z moc¹, ¿e autor niniejszych wywodów
nie podejmuje siê analizowania za³o¿eñ, struktury czy wniosków wyci¹gniêtych z dowodu. Problemy te pozostawia znawcom tematu. Inspiruj¹cy jest tu
jeden fragment myli w. Anzelma.
2. Wierz¹cy i g³upiec wobec tego ponad co nic wiêkszego
nie mo¿na pomyleæ
Czytamy w tekcie Proslogionu: A wierzymy zaiste, ¿e jeste czym,
ponad co nic wiêkszego nie mo¿na pomyleæ. Czy wiêc nie ma jakiej takiej
natury, skoro powiedzia³ g³upi w swoim sercu: nie ma Boga? Z ca³¹ pewnoci¹
jednak ten¿e sam g³upiec, gdy s³yszy to w³anie, co mówiê: co, ponad co nic
wiêkszego nie mo¿e byæ pomylane, rozumie to, co s³yszy, a to, co rozumie,
jest w jego intelekcie, nawet gdyby nie rozumia³, ¿e ono jest2.
Zdanie to ma charakter wprowadzaj¹cy w zasadnicz¹ czêæ dowodu. To
ponad co nic wiêkszego nie mo¿na pomyleæ jest przedmiotem wiary, ale co
wa¿ne, wiara ta jest ukonkretniona, jest wiar¹ nie czyj¹, ale jest wpisana
w ¿ycie konkretnego cz³owieka. Wiara ta staje siê podstaw¹, umo¿liwiaj¹c¹
rozumienie tego ponad co nic wiêkszego nie mo¿na pomyleæ. Podobnie
jednak, i tu le¿y zasadniczy punkt ciê¿koci, ten, który nie wierzy, rozumie
znaczenie s³ów, ma zatem swoiste dowiadczenie pojêcia Boga. Dowiadczenie to jest zasadniczo odmienne, a jednak umo¿liwia takie samo rozumienie
pojêcia. Rzecz wymaga przeanalizowania.
W Monologionie Anzelm zamieszcza fragment, w którym chce powiedzieæ czym jest wiara. Jego refleksja nie jest tu tak rozbudowana, jak rozwa¿ania ze wspó³czesnej filozofii religii. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e dzieje siê tak,
2

Anzelm z Canterbury, Monologion. Proslogion, prze³. T. W³odarczyk, Warszawa 1992, s. 145.
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m.in. z takiego oto powodu. Anzelm stoi wyranie po stronie wiary, a niewiara jest postaw¹ g³upiego. Innymi s³owy, niewiara nie stoi na antypodach
wiary, nie prowadzi z ni¹ sporu, nie kontrargumentuje. Ca³e rozumowanie nie
toczy siê na p³aszczynie polemiki z g³upcem, ale medytacji wierz¹cego.
Tymczasem wspó³czesna filozofia religii, jak¿e wnikliwie analizuj¹c akt wiary,
stara siê dbaæ o neutralnoæ myli, wa¿y racje, chce argumentowaæ, uwzglêdniaj¹c mo¿liwoæ niewiary.
Wróæmy do samego Anzelma. Wiara jest warunkiem umi³owania najwy¿szej istoty3. Oznacza to, jak twierdzi dalej filozof z Canterbury, ¿e jest ona
warunkiem koniecznym do aktu umi³owania, a w tym zawiera siê to, i¿ d¹¿y
siê do tej¿e istoty oraz wierzy w to wszystko, co z tym d¹¿eniem siê wi¹¿e4.
Zatem uznanie tego, co jest dane powag¹ Pisma b¹d zosta³o wy³o¿one stylem zwyczajnym i przy u¿yciu ogólnie zrozumia³ych argumentów oraz w formie prostej dyskusji i ujawniaj¹ce blask prawdy5, zak³ada równoczenie d¹¿enie do tego, co zosta³o uznane. D¹¿enie za, to chêæ zwi¹zania siê z tym, co
istota najwy¿sza obiecuje, a mianowicie z dobrem, dla którego dusza zosta³a
uczyniona oraz pe³ni¹ szczêcia6. Kiedy zatem Anzelm, jako wierz¹cy, wypowiada s³owa: wierzymy zaiste, ¿e jeste czym, ponad co nic wiêkszego nie
mo¿na pomyleæ, jest to dlañ nie tylko deklaracja s³owna, któr¹ mo¿na poddaæ niezaanga¿owanej analizie logicznej, dogmatycznej czy moralnej. Jest to
wyraz jego uznania i przyjêcia tego, co dane w wierze, i otwarte na wysi³ek
rozumienia. Nie jest to tylko akceptacja w intelekcie, jest to ¿arliwa wiê serca,
najg³êbiej pojêta kontemplacja7.
W nastêpnym zdaniu analizowanego fragmentu, które przybiera postaæ
pytania, pojawia siê postaæ g³upca, przy czym wiadectwem jego g³upoty
jest to, i¿ mówi w sercu: nie ma Boga. W stwierdzeniu tym, jak s³usznie
zauwa¿a Anzelm, wyranie zawarta jest sugestia, ¿e g³upiec rozumie, co
znaczy s³owo Bóg. Ju¿ tu widaæ milcz¹ce za³o¿enie, ¿e, nawi¹zuj¹c do s³ynnego sformu³owania w. Tomasza z jego Piêciu dróg, to ponad co nic wiêkszego nie mo¿na pomyleæ, wszyscy rozumiej¹ jako Boga. Zatem zawo³anie
g³upca poprzedzone jest rozumieniem tego, co jest negowane; wie on, co
oznacza s³owo Bóg, by dopiero póniej stwierdziæ, ¿e co takiego nie istnieje.
Sprawa jest oczywista. Twierdz¹c, ¿e na planecie X nie istnieje ¿adna forma
¿ycia, muszê mieæ wiedzê, nawet najbardziej ogóln¹, co oznacza sformu³owanie forma ¿ycia i jakie warunki musz¹ zostaæ spe³nione, by co realizowa³o
3
4
5
6
7

Por. ibidem, s. 128.
Ibidem.
Por. ibidem, s. 3.
Por. ibidem, s. 127.
Por. ibidem, s. 141144.
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te kryteria. Muszê te¿ wiedzieæ, z jak¹ planet¹ mam do czynienia, i czy jakakolwiek forma ¿ycia ma szansê na zaistnienie. Problem zatem nie wymaga,
jak siê wydaje, dalszych uzasadnieñ. Wa¿ne jest jednak co innego, a mianowicie to, na jakiej podstawie, w oparciu o co g³upiec ma w swoim intelekcie
pojêcie Istoty Najwy¿szej? Czy jest to wy³¹cznie sprawnoæ jego intelektu?
Anzelm ma, byæ mo¿e, dalece g³êbsze wyt³umaczenie problemu?
3. Wspólnoæ natury ludzkiej
W tekcie pojawia siê inspiruj¹cy fragment, który prowadziæ mo¿e do
pog³êbionych analiz. Zostaje on ujêty w formie pytania: Czy wiêc nie ma
jakiej takiej natury?. W tym miejscu istotna uwaga. Zwrot ten jawi siê jako
nieco dwuznaczny, przynajmniej patrz¹c nañ ze wspó³czesnej perspektywy.
W zarzucie, jaki stawia Anzelmowi mnich Gaunilon, i odpowiedziach autora
dowodu, znajdujemy ucilenie, wedle którego chodzi o naturê tego, ponad co
nie mo¿e byæ pomylane nic wiêkszego.
By ukazaæ zamys³, jaki przywieca autorowi prowadzonych tu rozwa¿añ,
nale¿y podj¹æ próbê swoistej interpretacji anzelmiañskiego sformu³owania.
Termin natura, wed³ug zmienionego znaczenia, odniós³by siê nie tyle do
najwy¿szej istoty, co raczej do cz³owieka, wskazuj¹c na to, co okrela sposób
jego dzia³ania, bycia w wiecie. W takim sensie, s³owa: czy wiêc nie ma
jakiej takiej natury, wskazywa³yby, ¿e w samym cz³owieku, zarówno wierz¹cym, jak niewierz¹cym (g³upcu), istnieje co (jedna z form aktywnoci natury),
co by³oby podstaw¹ rozumienia tego, co znacz¹ s³owa co ponad co nic
wiêkszego nie mo¿na pomyleæ. Ma³o tego, na poziomie natury, tak okrelonej, wierz¹cy i g³upiec maj¹ dostateczn¹ znajomoæ Istoty Najwy¿szej,
natomiast przyjmuj¹ wobec tego faktu odmienne stanowiska. Mo¿na odnieæ
nieodparte wra¿enie, przynajmniej tak wydaje siê pisz¹cemu te s³owa, ¿e interpretacja ta nie jest ra¿¹cym naruszeniem praw autorskich autora dowodu
ontologicznego.
Jak opisaæ, ju¿ w interpretowanej lekturze Anzelma, zasadnicz¹ dla nas
myl? We wprowadzeniu pojawi³a siê sugestia dotycz¹ca wspólnoci, jaka
cechuje ducha ludzkiego, a która to mog³aby byæ jednoczenie sygna³em, ¿e
spór subiektywizmu z obiektywizmem nie zawsze wydaje siê byæ adekwatny.
Czym jest owa wspólnoæ, to, co nazwane zosta³o póniej form¹ aktywnoci
natury ludzkiej? Z jednej strony, jest osobistym i wewnêtrznym prze¿yciem
charakteryzuj¹cym siê najwy¿szym stopniem intymnoci. Jest to co, czego nie
dowiadcza siê na podstawie opracowanego i ¿mudnie opisanego schematu.
Z drugiej jednak strony, trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e prze¿ycie to nie jest
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ca³kowicie izolowane, przynale¿ne do wiata przekonañ czy nastawieñ jednostki. Jest na wskro ludzkie, niejako zadomowione w samej naturze cz³owieka.
Wspólnoæ ta nie funkcjonuje we wszystkich przejawach dzia³ania natury. Nie dotyczy ona obszaru gestów czy postaw ludzkich. Te s¹, jakie s¹.
Ka¿dy cz³owiek z tej racji, ¿e jest cz³owiekiem, zachowuje siê w charakterystyczny, w³aciwy dla siebie sposób. Wspólnoæ jest zakorzeniona w g³êbszych pok³adach natury, zawarta w obszarach ducha. Nie jest ona wy³¹cznie
prze¿yciem czy doznaniem, które przecie¿ zawsze jest czyje, charakteryzuj¹cym, w danym momencie, tego oto cz³owieka. Ujawnia siê jako g³êboko i na
wskro ludzka wówczas, kiedy z odwag¹ spojrzy siê na tajemnicê cz³owieka.
Okazuje siê, ¿e wyra¿a ona to, co ju¿ nie jest tylko jednostkowe, ale ogólne, co
stanowi o najg³êbszym rysie natury ludzkiej. Jak zaznaczono, nie ulega w¹tpliwoci, ¿e wspólnoæ ta dotyka wymiaru ducha. Nie jest zatem ani jedynie
subiektywna, ani te¿ w pe³ni obiektywna. Jedno i drugie splata siê ze sob¹,
i ³¹czy. Wobec tego faktu mo¿na zajmowaæ rozmaite stanowiska, ró¿niæ siê
w wizjach i pogl¹dach. Nie zmienia to jednak w niczym pierwotnego stanu
rzeczy. Autor tych s³ów omiela siê twierdziæ, ¿e to, co wstêpnie zosta³o nazwane wspólnoci¹ ludzkiego ducha, jest, wracaj¹c do Anzelma, dowiadczeniem zarówno wierz¹cego, jak i g³upca. By nieco lepiej przedstawiæ
zasadnicz¹ kwestiê, nale¿y odwo³aæ siê w tym miejscu do Bierdiajewa.
4. Prawda i duch ludzki
Problem, który jest istotny, wi¹¿e siê z pewnym fragmentem dorobku
rosyjskiego filozofa, ale takim, który zdaje siê stanowiæ zasadnicz¹ o jego
myli. Bierdiajew zastanawia siê nad tym, czym jest prawda, i z moc¹ stara siê
ujawniæ jej namiêtnie-emocjonalny8 charakter. Co maj¹ znaczyæ te s³owa,
które, co podkrelmy, zdaj¹ siê jednoznacznie wskazywaæ na subiektywne rozumienie problemu prawdy? Czy prawda zostaje tu wydana na nieopanowany
nurt emocji? Pisze filozof: Poznanie filozoficzne to poznanie prawdy, a nie
bytu. A poznanie prawdy jest wzlotem ducha ku prawdzie, duchowym wznoszeniem siê i wchodzeniem w prawdê9. Widaæ wyranie, ¿e chodzi tu
o uporczywe (takie znaczenie ma chyba termin namiêtnie-emocjonalne)
przekraczanie schematu poznawczego, na podstawie którego prawda wi¹¿e siê
z poznaniem przedmiotu danego wiadomoci. Jest to co w rodzaju przekroczenia bariery ustawionej przez obiektywne prawa naszego mylenia. Prawda
8
9

M. Bierdiajew, Zarys metafizyki, s. 40.
Ibidem, s. 41.
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jest nie tyle zapisana w przedmiocie, co raczej odkrywana w wiecie ludzkiego ducha. Istnieje zatem cis³a zale¿noæ pomiêdzy prawd¹ a duchem. Tu
odnaleæ mo¿na w¹tek zbie¿ny z refleksj¹ w. Anzelma, bo czy¿ prawda
o tym, czym jest jaka taka natura, nie jest w duchowej ³¹cznoci z tym,
ponad co nic wiêkszego nie mo¿na pomyleæ?
Wa¿ne za³o¿enie antropologii Bierdiajewa wydaje siê byæ chwilami
zbie¿ne z pocz¹tkowymi wersami Proslogionu. w. Anzelm rozpoczyna swoj¹
drogê racjonalnego rozwietlenia prawd wiary nie tyle od stawiania przes³anek, ale od modlitewnego apelu: Schroñ siê na chwilê przed naporem twych
burzliwych myli10, i dalej: Wejd do izdebki twego umys³u, wyrzuæ wszystko oprócz Boga i tego, co ciê wspomaga w poszukiwaniu go, i zamkn¹wszy
drzwi, szukaj go11. Widzimy, ¿e droga rozumienia rozpoczyna siê w³anie
w duchu, w akcie, który nale¿a³oby okreliæ raczej jako wycofanie siê ze
wiata, ani¿eli wysi³ek poznawczego ogarniêcia czegokolwiek. W owym wycofaniu zawarta jest jaka inicjacja, moment zapocz¹tkowuj¹cy dalsz¹ aktywnoæ intelektu. Moment ten, przynajmniej dla samego Anzelma, jest niezbêdny,
nieusuwalny. Pomijaj¹c go, ca³oæ dalszych rozwa¿añ bêdzie niekompletna,
a najwa¿niejszy fragment dotycz¹cy tego, ponad co nic wiêkszego nie mo¿na
pomyleæ, zostanie poddany ogl¹dowi ze strony np. logiki czy lingwistyki.
Oczywicie nie oznacza to, ¿e wymienione dziedziny wiedzy nie s¹ samodzielne i nie maj¹ prawa do podejmowania stosownych analiz. Znaczy to tylko, i a¿
tyle, ¿e ca³oæ rozwa¿añ rozpatrywana od strony ludzkiego ducha, zanurzonego w Bogu, nabiera nowej treci i specyficznego znaczenia. Dzieje siê tak,
poniewa¿ ka¿dy, kto dokona wysi³ku i oderwie siê nieco od swych zajêæ12,
zarówno wierz¹cy, jak i g³upiec, intuicyjnie pojmie, ¿e istotnie co, ponad co nic wiêkszego nie mo¿na pomyleæ, jest mo¿liwe do uchwycenia.
Ka¿dy mo¿e tego wysi³ku dokonaæ, maj¹c naturê zdoln¹ do wejcia w kontakt
z tym, co jedynie prawdziwe. To, ¿e wierz¹cy i g³upiec podejd¹ ju¿ inaczej
do kwestii istnienia Istoty Najwy¿szej, jest spraw¹ wtórn¹. U podstaw stoi
wspólna dla ich natury dyspozycja do duchowego, ród³owego ujêcia prawdy.
Mo¿na za³o¿yæ, ¿e skoro g³upiec rozumie znaczenie s³ów, ma on jakie
dowiadczenie poszukiwania Boga. Odby³ wysi³ek wejcia do izdebki umys³u, a to, ¿e wyszed³ z niej jako g³upiec, jest ju¿ innym problemem.
W zdumiewaj¹cy sposób dowiadczenie jednego i drugiego zyskuje wspólny
lad, pozostaj¹c wci¹¿ ich w³asnym.
Bierdiajew pisze: Wszystko jest okrelane przez akt ducha, przekraczaj¹cy to, co naturalne13. Istotne jest nie tylko to, ¿e filozof akcentuje tu prymat
10
11
12
13

Anzelm z Canterbury, Monologion, s. 141.
Ibidem.
Ibidem.
M. Bierdiajew, Egzystencjalna dialektyka Boga i cz³owieka, prze³. H. Paprocki, Kêty 2004, s. 83.
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ducha nad cia³em. Chodzi o co znacznie powa¿niejszego. Duch jest gwarantem jednoci, w nim mo¿e siê zjednoczyæ to, co tak czêsto jawi siê jako
sprzeczne w cz³owieku. Jednak jednoæ, o której mowa, nie jest tylko zjednoczeniem oddzielnych elementów, uzmys³owieniem sobie integralnoci w³asnej
egzystencji. J¹dro indywidualnoci jest g³êbsze ni¿ wiadomoæ14, st¹d koniecznoæ nieustannego przekraczania tego, co naturalne  prawa naturalnego,
moralnoci naturalnej, rozumu naturalnego15. Jedynie na tej drodze, wejcia
w wiat ducha, mo¿e siê ods³oniæ prawdziwy sens. Nie ma go, w ca³ej pe³ni,
w wiecie przedmiotowym. Ten wiat jest zawsze poza ja, jest obcy i bezduszny;
uprzedmiotowienie oznacza wych³odzenie16. W tej indywidualnoci ducha
ludzkiego (nie tego oto tylko cz³owieka) mia³oby siê mieciæ to, co wspólne
dla ludzkiej natury w jej najg³êbszym wymiarze. Czy mo¿na jeszcze mówiæ, ¿e
dowiadczenie to ma wy³¹cznie subiektywny charakter?
5. Sens i duch ludzki
W tym w³anie miejscu powraca znajomy ju¿ w¹tek. Wejcie w wiat
ducha daje mo¿liwoæ dotarcia do sensu, w cis³ym tego s³owa znaczeniu. Sens
nie jest umieszczony w wiecie przedmiotów, co do którego siê spieramy, który
analizujemy i klasyfikujemy. Tkwi¹c w tym punkcie, wierz¹cy i g³upiec
bêd¹ w stanie permanentnego sporu, a ich argumentacja bêdzie osadzona na
zasadniczo ró¿nych za³o¿eniach. Bierdiajew wypowiada wiêc takie s³owa:
Sens ujawnia siê jedynie wtedy, kiedy jestem w sobie, to znaczy w duchu,
kiedy nie ma dla mnie przedmiotowoci. Wszystko, co jest dla mnie przedmiotem, jest pozbawione sensu. Sens jest jedynie w tym, co jest we mnie i ze mn¹,
to znaczy w wiecie ducha17. Ja dokonujê aktu pogr¹¿enia siê w swej w³asnej g³êbi, jest to opuszczenie wiata, bowiem ten nie zawiera w sobie g³êbi,
sensu i prawdy. St¹d te¿, konkluduje Bierdiajew, prawda jest ponad zniewalaj¹c¹ nas rzeczywistoci¹, ponad realnym wiatem18. Nie jest rozpoznawalna
w wiecie, nie jest efektem badania rzeczywistoci i wa¿enia racji. Jest przebudzeniem siê ducha w cz³owieku, zespoleniem siê z duchem19.
Przebudzenie ducha ma charakter ¿ywio³u i namiêtnoci, widaæ to wyranie w lekturze pism Bierdiajewa. Nie ulega te¿ w¹tpliwoci, ¿e modlitwa An-

s. 12.
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Ibidem.
Ibidem.
M. Bierdiajew, Zarys metafizyki, s. 34.
Idem, O przeznaczeniu cz³owieka. Zarys etyki paradoksalnej, prze³. H. Paprocki, Kêty 2006,
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zelma zapocz¹tkowuj¹ca ca³oæ jego analiz, jest równie ¿arliwa i gor¹ca. Czy
w sposób jednoznaczny wolno nam powiedzieæ, ¿e skazuje to autorów na
miano subiektywistów? Pytanie jest prowokuj¹ce, a to z tej racji, ¿e, tak jak nie
rodzi ono zbyt wielkich kontrowersji w przypadku Bierdiajewa, tak jest ju¿
k³opotliwe, jeli chodzi o Anzelma. Bierdiajew og³asza stanowczo swoje odejcie od przedmiotowego uprawiania filozofii. Jednak czy modlitewny (zatem
na wskro osobisty) charakter wprowadzenia do Proslogionu mo¿e byæ zapomniany nawet wtedy, kiedy analizuje siê logiczne struktury dowodu?
W tekstach Bierdiajewa odnajdujemy kolejne, wa¿kie zdanie: To, co
indywidualne  osobiste, co najbardziej egzystencjalne mo¿e byæ te¿ najbardziej uniwersalne, najbardziej duchowe, najbardziej zwi¹zane z sensem20.
Wejcie w wiat najg³êbiej pojêtej indywidualnoci mo¿e ods³oniæ przed cz³owiekiem nowy obszar rzeczywistoci.
Podkrelmy: ten nowy obszar jest widziany niejako z wnêtrza, które
bêd¹c za ka¿dym razem jednostkowe, moje, dane w namiêtnoci, skierowane
jest zawsze na ten sam wymiar powszechnoci. To specyficzne dowiadczenie
jest, a zarazem nie jest subiektywne, raczej subiektywnoæ jest otwarciem na
inny wymiar obiektywnoci, przekraczaj¹cej intersubiektywnoæ i sprawdzalnoæ; obiektywnoci, która nie zmierza do weryfikacji. Wyjaniæ trzeba, czym
jest ten akt wejcia w siebie i co takiego otwiera siê przed tym, kto tego aktu
dokona³. Mo¿na, niestety, odnieæ wra¿enie, ¿e s³owa s¹ tu nieudolne.
6. Subiektywista i obiektywista  mistyczne spotkanie
Wa¿n¹ wskazówkê podaje sam Bierdiajew, kiedy zauwa¿a, ¿e mistycy
rozumieli to lepiej ni¿ filozofowie21. Autor niniejszego tekstu z przekonaniem, granicz¹cym z pewnoci¹, stawia tezê, ¿e równie¿ Anzelm, przy ca³ej
genialnoci jego intelektu, zgodzi³by siê, i¿ mistyk lepiej zrozumie jego dowód
ontologiczny. Na marginesie: czy pomiêdzy intelektem a mistycyzmem nie ma
stycznoci? Pisze wybitna znawczyni tematu E. Stein: Wznieæ siê w rejony
wy¿sze, w królestwo nadnatury, znaczy dla duszy, wejæ ca³kowicie w siebie.
I odwrotnie: ka¿de mocne uchwycenie siebie wynosi duszê ponad ni¹ sam¹
w królestwo wysokoci22. Odnajdujemy tu raz jeszcze w¹tek cis³ej zale¿noci
pomiêdzy aktem wycofania siê w siebie a wejciem w rejony ducha. Schowanie jest jednoczenie otwarciem, mo¿liwoci¹ wejcia w królestwo wysokoci. Nie potrzeba wielkich uzasadnieñ, wystarczy odwo³aæ siê do ¿ycia, by stwier20
21
22

Ibidem, s. 45.
Ibidem.
E. Stein, Twierdza duchowa, prze³. I. Adamska, Poznañ 1998, s. 38.
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dziæ, ¿e z wysokoci widaæ wiêcej i szerzej. Wprawdzie zacieraj¹ siê szczegó³y,
niuanse, subtelnoci, jednak panorama daje mo¿liwoæ pe³niejszego widzenia.
Odwo³uj¹c siê dalej do E. Stein, widzimy wyranie lad, który zdaje siê
tkwiæ u podstaw rozwa¿añ i Anzelma, i Bierdiajewa. Ka¿dy cz³owiek, bez
wyj¹tku, ma jak¹ tak¹ naturê zdoln¹ odczytywaæ wiat w nowym wymiarze.
Cz³owiek jest istot¹ woln¹ i jego wejcie do izdebki w³asnego serca, w królestwo wysokoci i wiat ducha, jest jego aktem wolnoci. Nie doæ na tym. Jak
zauwa¿a E. Stein, mo¿liwoæ zakotwiczenia w wiecie ducha nie jest czym
ekskluzywnym i wyj¹tkowym; orodek centrum aktywnoci niedostêpny dla
¿ycia naturalno-naiwnego, a który stanowi punkt zaczepienia umo¿liwiaj¹cy
zakotwiczenie siê »w górze«, istnieje sam w sobie23. Nie jest on tym, co ma
byæ zdobyte b¹d odnalezione. Istnieje z tej racji, ¿e taka jest w³anie natura
cz³owieka, by by³ on uposa¿ony w mo¿liwoæ zakotwiczenia.
Tu rozpoczyna siê kolejny etap drogi. Wolny podmiot znajduje siê sam
w sobie w pustce, posiadaj¹c siebie, poruszaæ siê mo¿e we wszystkich kierunkach, ale bêd¹c w sobie samym jest skazany na bezruch. By wyjæ z tej matni
musi on zrezygnowaæ czêciowo z w³asnej wolnoci i przy³¹czyæ siê do
którego królestwa  naturalnego b¹d tego, który jest z wysokoci. To, ku
któremu z nich skieruje siê osoba, rozstrzyga o jej losach24. Owocem przy³¹czenia jest to, ¿e osoba zyskuje now¹ pozycjê zarówno wobec natury, jak
i ducha, z którym siê zwi¹za³a; z jednej strony zdolna jest opanowywaæ naturê,
reagowaæ na jej wp³ywy w sposób nieskrêpowany naturalnymi zale¿nociami,
z drugiej, staje siê zale¿na od ducha, z którym pozostaje w zwi¹zku25. Powróæmy do Anzelma, a gdzie w tle, do Bierdiajewa. Czy¿ nie jest tak, ¿e wejcie
do izdebki serca uposa¿a Anzelma, i ka¿dego, kto pod¹¿y drog¹ jego medytacji (s³owo to u¿yte jest tu wiadomie), do swoistej mia³oci wobec pytañ,
jakie mo¿e postawiæ naturalne mylenie? Anzelm wydaje siê byæ ca³kowicie
spokojny i opanowany wobec argumentów Gaunilona, oporny na ewentualne
zarzuty logiczne. Moc argumentacji rozumowej znajduje swe ostateczne zakotwiczenie w dowiadczeniu o charakterze na wskro duchowym.
Co otwiera siê przed tym, kto wchodzi w rejony ducha? w. Anzelm ma
przekonanie, ¿e to, co sam zrozumia³, jest ledwie wstêpem do tego, co dusza
mo¿e rozumieæ w pe³ni. Jêzyk jest niejako na uwiêzi, a i rozum niedoskona³y.
Filozof z Canterbury ma wiêc pe³n¹ wiadomoæ, ¿e jego namys³ ma charakter
przejciowy: na razie niech rozwa¿a to mój umys³, niech rozprawia o tym mój
jêzyk [...] dopóki nie wejdê do radoci Pana mego26.
23
24
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Bierdiajew za, wchodz¹c w wiat ducha pragnie przejæ ku intersubiektywnemu dowiadczeniu, która ma byæ równowa¿nikiem obiektywnoci. Jest
to transcendowanie zewnêtrznoci, odnalezienie wszystkiego co prawdziwie
istnieje od wewn¹trz, z perspektywy ducha. Duch ten, bêd¹c zawsze moim
(subiektywnym) duchem, jest jednoczenie duchem cz³owieka (obiektywnym)27. E. Stein za pisze z polotem i g³êbi¹: Przygl¹daj¹c siê niewiarygodnej
lepocie na rzeczywistoæ duchow¹, jawi¹cej siê jako fakt historyczny w przyrodniczej psychologii XIX stulecia, mo¿na by s¹dziæ, ¿e spowodowa³o j¹ nie
tylko zacietrzewienie pewnych wniosków metafizycznych, lecz tak¿e nieuwiadomiony lêk przed spotkaniem z Bogiem, zas³aniaj¹cy zupe³nie wnêtrze duszy.
Z drugiej strony oczywiste jest, ¿e nikt tak nie wtargn¹³ we wnêtrze duszy jak
ludzie, którzy z gor¹cym sercem umiecili w sobie wiat i oswobodzeni mocn¹
rêk¹ Boga z zapl¹tania, zostali wci¹gniêci do w³asnego serca. [...] Tym mistrzom
samopoznania i samoprzedstawienia rozwietli³y siê tajemne g³êbie duszy28.
Zakoñczenie
Proslogion rozpoczyna siê i koñczy poruszaj¹c¹ modlitw¹. Modlitwa ta
stanowi klamrê spinaj¹c¹ dowód ontologiczny, nadaj¹c mu swoist¹ wymowê.
Z jednej strony dowód jest materia³em do analizy, ale z drugiej wolno zadaæ
pytanie, czy pozbawiony kontekstu nie traci czego istotnego? Autor tego tekstu nie chce powiedzieæ, ¿e jedyn¹ uprawnion¹ form¹ analizy dowodu jest
czytanie go w postawie klêcz¹cej. Chodzi tylko o próbê odszukania ukrytej,
jak siê wydaje, g³êbi tekstu, takiej, która czyni zeñ nie tyle przedmiot sporu, co
otwiera przed nami nowe przestrzenie rozumienia. Wchodz¹c w tê g³êbiê,
wkraczaj¹c w wiat ducha, dokonuj¹c g³êboko subiektywnego aktu, otwiera siê
obiektywnoæ opisana dowiadczeniem mistycznym. Czy rzeczywicie niemo¿liwe jest, by obiektywnoæ by³a opisana nie tylko poprzez sprawdzenie
i udowodnienie, ale równie¿ g³êbiê wspólnego prze¿ycia? Prze¿ycie to jest
z jednej strony g³êboko skryte, ale z drugiej, otwarte na inn¹, ponaddowiadczaln¹ rzeczywistoæ. Spotkanie subiektywisty z obiektywist¹ jest mo¿liwe,
pod warunkiem, ¿e jeden i drugi podejmie wysi³ek rozumienia. Pierwszy, nie
zamknie siê w obszarze w³asnej myli, a drugi  w przekonaniu o nieomylnoci postrze¿eñ. Postawa taka zmusi ich do wysi³ku poszukiwania m¹droci.
Wejcie do izdebki serca pozwala pojmowaæ sprawy, ponad które wiêkszych
pomyleæ siê nie da.
27
28
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SUBJEKTIVIST UND OBJEKTIVIST
 IST IHR ZUSAMMENKOMMEN MÖGLICH? EINE REFLEXION
BEI DER LEKTÜRE DES ONTOLOGISCHEN BEWEISES
(ZUSAMMENFASSUNG)

Im vorliegenden Artikel wurde der Versuch unternommen, die Relation zwischen dem Objektivisten und dem Subjektivisten neu zu beschreiben. Es scheint  und die philosophische Tradition gibt davon ein beredtes Zeugnis  dass diese beide erkenntnistheoretische Standpunkte in der
direkten Opposition zueinander stehen. Einen direkten Anstoß zu dieser Reflexion gab die Lektüre
vom bekannten Texten des Anselms von Canterbury, Monologion und Proslogion. Die letzte
Inspiration stammt jedoch vom Fragment, in dem Anselm seinen berühmten ontologischen Beweis
formuliert. Es geht hier darum, die  wie es scheint  verborgene Tiefe dieses Textes zu finden. Sie
lässt die These Anselms nicht so sehr zum Gegenstand der Kontroverse werden, sondern deckt
neue Ebenen des Verstehens auf. Wenn man sich in diese Tiefe einsenkt und in die Welt des
Geistes eintritt und damit eine zutiefst subjektive Handlung vollzieht, eröffnet sich die in der
mystischen Erfahrung beschriebene Objektivität. Einige Aspekte, die  wie es dem Verfasser des
vorliegenden Artikels scheint  in den zum ontologischen Beweis hinführenden Sätzen sichtbar
sind, wurden nach Jahrhunderten von M. Bierdjajew wieder aufgenommen. Eine Klammer, welche
die durchgeführten Analysen verbindet, lässt sich in den Fragmenten der mystischen Philosophie
von E. Stein finden. Eine letzte Konklusion, die im Abschluss erscheint, lässt sich in der These
formulieren, dass die permanente Auseinandersetzung zwischen dem Subjektivisten und dem Objektivisten nicht unumgänglich ist. Keine der beiden Positionen kann für sich allein als besser oder
minder, wertvoll oder wertlos bezeichnet werden. Die Objektivität wird auch in den Tiefen der
mystischen Erfahrungen aufgedeckt. Dies wird jedoch nur dann möglich, wenn die Anhänger
beider erkenntnistheoretischer Ansätze die Mühe des Verstehens erneut aufnehmen, ohne sich auf
die eigene Meinung einzugrenzen.

SUBJECTIVISTS AND OBJECTIVISTS
 CAN THEY EVER MEET ON COMMON GROUND?
SOME REFLECTIONS ON THE ONTOLOGICAL ARGUMENT
(SUMMARY)

The following article attempts to take a fresh look at the objectivism-subjectivism controversy in the theory of knowledge. Traditional philosophical view holds that subjectivism and
objectivism stand in opposition to each other. The author of this article was inspired by the works
of St Anselm of Canterbury, the Monologion and the Proslogion, and especially by his celebrated
ontological argument. In the authors view, we should be concerned with discovering the hidden,
as it was, meaning of Anselms work, one that would open up new possibilities of understanding,
instead of making it an object of a dispute. By entering into the spiritual world and performing an
act of profound subjectivism, one can find objectivism. Objectivism that is described by means of
a mystical experience. Strands that are present in the opening paragraphs of the argument later
found their way into the philosophy of N. Berdyaev. The whole analysis is underpinned by the
extracts from the mystical philosophy of E. Stein. The author comes to the conclusion that subjectivists and objectivists need not be trapped in a permanent dispute. None of their views can be
heralded as being better than the other. Objectivism can be unveiled also in the depths of mystical
experience. However, it will only be possible if the supporters of both philosophical positions do
not remain entrenched in their own believes, but make an effort to understand each other.
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Postaæ w. Wojciecha i kwestie zwi¹zane z ustaleniem miejsca jego mêczeñstwa s¹ przedmiotem badañ wielu specjalistów z ró¿nych dziedzin. Na
podstawie prowadzonych badañ, zw³aszcza archeologicznych, mo¿na podj¹æ
próbê wskazania obszaru, na którym poniós³ mieræ ten wiêty. Najpierw zatem trzeba wskazaæ na ród³a, w których opisano wyprawê misyjn¹ biskupa
Wojciecha z Gdañska do Prus, jego pobyt na tej ziemi, a nastêpnie podj¹æ
rozwa¿ania odnosz¹ce siê do miejsca jego mierci.
Wiarygodny opis mierci w. Wojciecha zosta³ podany m.in. przez ¯ywot I1 , jak siê s³usznie zak³ada, [sporz¹dzony  J.W.] na podstawie wiadectwa Radzima-Gaudentego, natomiast ten sam opis w ¯ywocie II jest w³asn¹
wizj¹ Brunona z Kwerfurtu, osnut¹ na tle opowieci ¯ywotu I w wersji awen1 Joannis Canaparii, S. Adalberti Pragensis episcopi et martyris vita prior  w. Wojciecha
biskupa i mêczennika ¯ywot pierwszy, wyd. J. Karwasiñska, w: Monumenta Poloniae Historica s.n., t. 4,
z. 1, Warszawa 1962; Jan Kanapariusz, wiêtego Wojciecha ¯ywot pierwszy, w: Pimiennictwo czasów
Boles³awa Chrobrego, prze³. K. Abgarowicz, wstêp i komentarze J. Karwasiñska, Warszawa 1966,
s. 2286; Radzim to brat w. Wojciecha, który towarzyszy³ mu w szkole w Magdeburgu, w czasie
pobytu w Rzymie (989992; 995996) oraz w czasie wyprawy do Prus; Jan Kanapariusz by³ opatem
rzymskiego klasztoru wiêtych Bonifacego i Aleksego na Awentynie, który ju¿ w latach 998999 spisa³
¿ycie i mêczeñstwo Wojciecha; J. Kanapariusz, wiêtego Wojciecha ¯ywot pierwszy, przek³. B. Kürbis,
wstêp H. Ch³opocka, kom. D. Zydorek, D. Sikorski, w: J.A. Spi¿ OP (red.), W krêgu ¿ywotów wiêtego
Wojciecha, Tyniec 1997, s. 3585.
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tyñsko-montekasyñskiej2. Drugi wiarygodny i najbardziej zbli¿ony do rzeczywistoci historycznej opis mêczeñstwa biskupa Wojciecha zawiera Pasja
z Tegernsee3, przez który przemówi³ subdiakon Benedykt-Bogusz. Na podstawie relacji tych dwóch wiadków mierci biskupa, zawartych w tych opisach,
nale¿y odczytaæ fakty ród³owe, czyli takie które cile odpowiadaj¹ temu, co
o rzeczonej sprawie lub wydarzeniu mówi ono samo4.

¯ycie
W ogólnym zarysie znana jest dzia³alnoæ w. Wojciecha, ale warto przypomnieæ krótko jego drogê ¿yciow¹5: urodzi³ siê oko³o 956 r. w Libicach ko³o
Hradec Kralove6 jako syn ksi¹¿êcych ma³¿onków Strze¿ys³awy i S³awnika,
który wys³a³ go (wraz z bratem Radzimem) w 972 r. do s³ynnej szko³y
w Magdeburgu, gdzie przebywa³ do 979 r. W wieku 24 lat przyj¹³ wiêcenia
kap³añskie, 19 lutego 982 r. wybrano go biskupem praskim, 29 czerwca 983 r.
przyj¹³ sakrê biskupi¹ w Moguncji. Jednak po rezygnacji z biskupstwa w Pradze (989), w 990 r. z³o¿y³ luby u benedyktynów na Awentynie. Nastêpnie na
¿yczenie papie¿a (po mierci biskupa Falkolda, zastêpuj¹cego Wojciecha
w Pradze), w latach 992995 ponownie kierowa³ diecezj¹ prask¹. Przez kolejne dwa lata, czyli do koñca 996 r. pielgrzymowa³ do klasztorów francuskich,
zabiegaj¹c w Rzymie o nominacjê na biskupa misyjnego i wyczekuj¹c wci¹¿
zgody ksiêcia czeskiego Boles³awa II na swój powrót do Pragi. Wojciech wróci³ ze swej pielgrzymki do Francji prosto do pa³acu arcybiskupiego w Moguncji, gdzie czeka³a go odpowied z Pragi: my go nie chcemy, dlatego za zgod¹
arcybiskupa uda³ siê do Prusów, ¿yj¹cych na wschód od Dolnej Wis³y i Noga2 G. Labuda, wiêty Wojciech, biskup-mêczennik, patron Polski, Czech i Wêgier, Wroc³aw 2000,
s. 21 [cytat].
3 Passio s. Adalberti, ed. A. Bielawski, w: Monumenta Poloniae Historica, t. 1, Lwów
1964, s. 151156; redniowieczne ¿ywoty i cuda patronów Polski: Mêczeñstwo w. Wojciecha, prze³.
J. i M. Pleziowie, Warszawa 1987, s. 3136. Pasjê z Tegernsee spisano przed 1025 r., której autorem by³
kto z krêgu duchowieñstwa polskiego; Pasja z Tegernsee, w: przek³. M. Plezia i B. Kürbis,
wstêp H. Ch³opocka, kom. D. Zydorek, w: J.A. Spi¿ OP (red.), W krêgu ¿ywotów wiêtego Wojciecha,
s. 137147.
4 G. Labuda, wiêty Wojciech, s. 13.
5 Ibidem, s. 66167.
6 Ibidem, s. 6062; J. Winiewski, J. Kilian, wiêty Gaj. Miejsce mêczeñstwa w. Wojciecha,
Elbl¹g 1994, s. 2324. Archeolog dr Rudolf Turek odkry³ historyczne Libice, o których wzmiankowano
ju¿ w 550 r. Drugie grodzisko (dzi poza wsi¹) restaurowano w latach 955961. Archeolodzy ods³onili
resztki jednonawowej bazyliki z transeptem i absyd¹, a tak¿e lady baldachimu nad wielkim o³tarzem,
a obok fundamenty baptysterium. Stwierdzono, ¿e zosta³a ona wzniesiona w drugiej po³owie X w.
w stylu odrodzenia ottoñskiego. To silny orodek religijny powstaj¹cego pañstwa czeskiego.
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tu, staj¹c siê biskupem misyjnym7. Przez Brzewnowo w Czechach, gdzie za³o¿y³ klasztor, w listopadzie 996 r. uda³ siê na Wêgry, a potem, uj¹wszy kij
[pielgrzymi] z niewielu towarzyszami, chy³kiem, jakby podejmowa³ ucieczkê,
wybra³ siê do kraju Pruze (Prus)8. Gdy dotar³ do Gniezna (albo do Poznania
 siedziby ksi¹¿¹t, albo palatium na Ostrowiu Lednickim, który zbudowa³
Mieszko I), spotka³ tam swojego brata Sobies³awa i byæ mo¿e wygnanego
z Brzewnowa opata Astryka-Anastazego. Ksi¹¿ê Boles³aw Chrobry wyposa¿y³
go w oddzia³ wojów (z czêci¹ dru¿yny Sobies³awa) i niezbêdny ekwipunek,
staj¹c siê gwarantem powodzenia jego misji w Prusach. W orszaku Wojciecha
byli tak¿e dwaj duchowni Radzim-Gaudenty i Benedykt-Bogusz, aby dzieliæ
z nim trud i niebezpieczeñstwo dla ewangelii9. Nale¿y przyj¹æ, ¿e Wielkanoc,
czyli 28 marca 997 r., biskup Wojciech wiêtowa³ w Gnienie, a potem wyruszy³ do Gdañska, gdzie w niedzielê 11 kwietnia chrzci³ mieszkañców. Przypuszczalnie przebywa³ tutaj oko³o tygodnia, aby oko³o 17 kwietnia wyruszyæ
do Prus, gdzie w pi¹tek 23 kwietnia 997 r. poniós³ mieræ mêczeñsk¹10. W³anie ten ostatni tydzieñ ¿ycia misjonarza Prus bêdzie przedmiotem podjêtych tu
rozwa¿añ11.
Okolicznoci mierci mêczeñskiej
Jan Kanapariusz, opat, nie poda³ bli¿szych informacji dotycz¹cych wyprawy biskupa Wojciecha do Prus. Jego informator Radzim-Gaudenty widocznie nie zapamiêta³ ¿adnej nazwy miejscowoci pruskiej, poniewa¿ uczestnicz¹c
w misji znalaz³ siê w nieznanym sobie kraju, chocia¿ mimo to zwróci³ uwagê
na pewne szczegó³y topograficzne12. W Gdañsku biskup Wojciech wsiad³ do
7 G. Labuda, wiêty Wojciech, s. 166; £. Okulicz-Kozaryn, ¯ycie codzienne Prusów i Jaæwiêgów w wiekach rednich (IXXIII), Warszawa 1983, s. 36; Adami Bremensis Gesta Hammaburgensis
ecclesiae pontificum, wyd. B. Schmeidler, Hannover 1917, IV, cap. 18, s. 246; Anonim tzw. Gall,
Kronika Polska, prze³. R. Grodecki, BN, Seria I, nr 59, Wroc³aw 1965, s. 10; Mistrza Wincentego
Kronika Polska, prze³. K. Abgarowicz i B. Kürbis, ks. IV, Warszawa 1974, s. 209.
8 Pasja z Tegernsee, s. 142 [3].
9 H. Cramer, Geschichte des vormaligen Bisthums Pomesanien, Marienwerder 1885, s. 10;
£. Okulicz-Kozaryn, ycie codzienne, s. 3536; J. Powierski, Polska a Prusowie, w: Warmia i Mazury,
Olsztyn 1985, s. 80; S. Kujot, Dzieje Prus Królewskich, cz. 1 (do 1309 r.), Roczniki Towarzystwa
Naukowego, 20 (1913), s. 217211  Nad morzem za siedzieli Prusacy, których kraj na po³udnie i na
zachód do pañstwa Chrobrego przytyka³, przedzielony od niego doln¹ Wis³¹ i prawym dop³ywem jej,
Os¹. Naród to by³ dzielny i niepodleg³y nikomu, maj¹cy stosunki handlowe z wszystkimi ludami nad
Ba³tykiem; A. Pobóg-Lenartowicz, wiêty Wojciech, Kraków 2002, s. 32, 34.
10 J. Powierski, mieræ wiêtego Wojciecha i jej miejsce w wietle starszych róde³, Komunikaty
Mazursko-Warmiñskie 3 (1993), s. 375389.
11 G. Labuda, wiêty Wojciech, s. 188; J. Winiewski, Misja ¿yciowa w. Wojciecha, w: Kult
i przes³anie moralne misji w. Wojciecha, Civitas Christiana, Elbl¹g 1997, s. 1518.
12 G. Labuda, wiêty Wojciech, s. 200201.
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niewielkiej ³odzi (wchodzi na stateczek morski), w której znaleli siê wiolarze, zbrojny stra¿nik13 oraz Radzim i Bogusz. Gdy pokonali wody morza,
wp³ynêli na wody wewnêtrzne, które zapewne wówczas tworzy³ Zalew Wilany z jeziorem Dru¿no14, a dalej, p³yn¹c przez kilka dni, wchodz¹ na ma³y
ostrów, [...] który wydawa³ siê przybyszom kolist¹ wysp¹, która by³a po³o¿ona u ujcia rzeki. Na wyspie zaatakowa³a ich ludnoæ pruska, czyli jej mieszkañcy15. Byæ mo¿e, ¿e ówczesn¹ wyspê tworzy³o obecne wzniesienie przed
Jeg³ownikiem, które le¿a³o na rozlewisku Zalewu Wilanego, gdzie by³ usytuowany przyczó³ek stra¿y Truso16. To wskazywa³o, ¿e Prusowie mieli ograniczone zaufanie do przybywaj¹cych, ale te¿ nie uniemo¿liwiali im pobytu
w kraju. Misjonarzom uda³o siê wiêc uciec z tej wyspy na drugi brzeg rzeki,
aby schroniæ siê przed dalszymi atakami ludnoci, gdzie przyj¹³ ich ¿yczliwie
pan nadrzecznej osady (zapewne zna³ ich jêzyk). Za gocinnoæ okazan¹
obcym przez owego pana, mieszkaj¹cego w pobli¿u granicy pañstwa, spotka³o go ur¹ganie wspó³plemieñców, którzy odgra¿ali siê za to, ¿e dopuci³ ich
a¿ do tego miejsca: pieni¹c siê ze z³oci, zapowiadaj¹, ¿e dom jego spal¹,
dobytek rozdziel¹, ¿ony i synów sprzedadz¹17.
Jednak ju¿ pod wieczór, zgodnie z prawem Prusów, przybysze musieli
stawiæ siê przed wiecem pruskim, czyli zgromadzeniem Pomezanów (wiejska
wspólnota), aby poinformowaæ gospodarzy o celu przybycia na ich ziemie,
poniewa¿ od wiecu, jego woli, zale¿a³ dalszy pobyt Wojciecha i jego towarzyszy na tym terytorium18. Wiec orzek³ co nastêpuje: Wy za, którzy rz¹dzicie
siê innym i nieznanym prawem, je¿eli tej nocy nie pójdziecie precz, jutro
zostaniecie ciêci19. Wyrok zawiera³ tak¿e uzasadnienie, które brzmia³o:
Z powodu takich ludzi ziemia nasza owocu nie wyda, drzewa nie rozkwitn¹,
dzieci rodziæ siê nie bêd¹, a starzy pomr¹! Wynocie siê z granic naszych20.
Warto zauwa¿yæ, ¿e wyrok wiecu by³ kompromisowy, chocia¿ Prusowie mogli
przyj¹æ wyjanienia biskupa Wojciecha za hard¹ mowê, gdy ten wo³a³:
13 J. Kanapariusz, ¯ywot Pierwszy, w: J.A. Spi¿ OP (red.), W krêgu ¿ywotów wiêtego Wojciecha, s. 73 [28].
14 M. Kasprzycka, Mierzeja Wilana  powstanie, rozwój, cieniny, w: P. Urbañczyk (red.),
Adalbertus. Wyniki programu badañ interdyscyplinarnych, Warszawa 1998, s. 4445  mapki 56: zarys
linii brzegowej Zalewu Wilanego i Jeziora Dru¿no.
15 G. Labuda, wiêty Wojciech, s. 203.
16 M. Jagodziñski, Pogranicze pomorsko-pruskie w dobie w. Wojciecha  w wietle róde³
archeologicznych, w: Kult i przes³anie moralne misji w. Wojciecha, s. 9.
17 J. Kanapariusz, wiêtego Wojciecha ¯ywot Pierwszy, w: Pimiennictwo czasów Boles³awa
Chrobrego, s. 140.
18 £. Okulicz-Kozaryn, ¯ycie codzienne, s. 5665; J. Powierski, Polska a Prusowie, s. 7879.
19 J. Kanapariusz, wiêtego Wojciecha ¯ywot Pierwszy, s. 8081; £. Okulicz-Kozaryn, ¯ycie
codzienne, s. 5665; J. Powierski, Polska a Prusowie, s. 7879; S. Kujot, Dzieje Prus, cz. 1, s. 220.
20 S. Kujot, Dzieje Prus, cz. 1, s. 220.
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z urodzenia jestem S³owianinem, o imieniu Adalbert, z powo³ania zakonnikiem, niegdy wywiêcony na biskupa. Teraz z obowi¹zku jestem waszym
aposto³em. Przyczyn¹ naszej podró¿y jest wasze zbawienie, abycie porzuciwszy g³uche i nieme ba³wany, uznali Stwórcê waszego, który jest jedynym Bogiem i poza którym innego boga nie ma: abycie wierz¹c w jego imiê mieli
¿ycie i zas³u¿yli na za¿ywanie w nagrodê niebieskich rozkoszy w wiecznych
przybytkach. S³owa te musia³y wywo³aæ oburzenie starszyzny wiecowej, poniewa¿ rujnowa³y podstawy wiary Prusów. Dosz³o zatem do takiej sytuacji,
w której nie by³o innej mo¿liwoci, jak wydanie wyroku mierci na obcych,
którzy wa¿yli siê zachwiaæ ich wiar¹ w bóstwa. Prusowie krzyczeli do misjonarzy: Nas i ca³y ten kraj, na którego krañcach my mieszkamy, obowi¹zuje
wspólne prawo i jeden sposób ¿ycia. Grozili tak¿e przybyszom, ¿e je¿eli nie
opuszcz¹ ich terytorium ponios¹ mieræ, poniewa¿ rz¹dz¹ siê innym i nieznanym prawem21. £agodnoæ wyroku by³a wyrazem tolerancji wobec odmiennego prawa i innej wiary obcych przybyszów.
Prusowie zdecydowali siê na odes³anie grupy misyjnej Wojciecha poza
granice kraju. Jednak¿e zdecydowana postawa biskupa Wojciecha wskazywa³a, ¿e przybysze nie opuszcz¹ terytorium pruskiego dobrowolnie, dlatego
jeszcze tej samej nocy wsadzono ich do ³ódki, aby pop³ynêli z powrotem,
a wyl¹dowawszy pozostali piêæ dni w pewnej wsi22, le¿¹cej na przeciwleg³ym
brzegu rozlewiska. Najprawdopodobniej by³ to 17 kwietnia 997 r., kiedy wysadzono ich w rejonie dzisiejszego Starego Pola, ¯u³awki Sztumskiej lub B¹gartu, który wówczas by³ pasem granicznym, oddzielaj¹cym Pomorze od Prus
(miêdzy Nogatem a Dzierzgonk¹), dlatego nikt ich tutaj nie atakowa³23. Po
piêciu dniach, czyli 22 kwietnia, wyruszyli w drogê w kierunku po³udniowym24, zanim zatrzymali siê na d³u¿szy postój. W okolicach dzisiejszego B¹gartu (gdzie odkryto redniowieczny szlak drogowy, zwany pomostem I) lub
3 km na po³udnie we wsi Mokajmy (zwany pomostem II) musieli wejæ na
pomost25, czyli utwardzony drewnem dêbowym trakt drogowy, prowadz¹cy do
rzeki Dzierzgonki, która oddziela³a ziemie Prusów od terytorium pomorskiego.
W chwili jej pokonywania, nie orientuj¹c siê w terenie, wkroczyli na ziemie
Prusów, którzy zauwa¿yli obcych z niedalekiej stra¿nicy (po³o¿onej w lesie
oko³o kilometra na wschód od dzisiejszego wiêtego Gaju). Gdy grupa misyjna pokona³a knieje i siedliska dzikich zwierz¹t, oko³o po³udnia wyszli na
21
22
23
24
25

J. Kanapariusz, ¯ywot Pierwszy, s. 74 [28].
Ibidem.
G. Labuda, wiêty Wojciech, s. 205207.
Ibidem, s. 207.
J. Sadowska-Topór, Staro¿ytne drogi w dolinie rzeki Dzierzgoñ w wietle badañ archeologicznych, Warszawa 1999, s. 75126.
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polanê, gdzie Gaudenty odprawi³ mszê w. Wkrótce te¿, po odmówieniu psalmów, wszyscy zasnêli. W koñcu, gdy ju¿ wszyscy spali, stanêli nad nimi
rozwcieczeni poganie, rzucili siê na nich z wciek³oci¹ i skrêpowali ich...
Z rozwcieczonej zgrai wyskoczy³ zapalczywy Sikko i z ca³ej si³y, wywijaj¹c
ogromnym oszczepem, przebi³ na wskro jego serce. Bêd¹c bowiem kap³anem
bo¿ków i wodzem sprzysiê¿onego oddzia³u, z obowi¹zku niejakiego pierwsz¹
zada³ ranê. Potem zabiegli siê wszyscy i wielokrotnie rani¹c [Wojciecha
 J.W.], nasycali swój gniew... Cia³o pozostawili na miejscu, g³owê wbili na pal
i wychwalaj¹c swoj¹ zbrodniê, wrócili wszyscy z weso³¹ wrzaw¹ do swoich
siedzib26. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e obciêcie g³owy biskupowi, wystawienie jej na
palu, a tak¿e obciêcie innych cz³onków, wiadczy³o o tym, ¿e zgodnie
z s¹dowym zwyczajem redniowiecznym dodatkowo ukarano go przez pohañbienie, aby ostrzec i odstraszyæ innych. By³o to te¿ wskazaniem, ¿e mieræ
Wojciecha by³a wykonaniem wyroku zapowiedzianego na wiecu pruskim
(Truso). Wspó³towarzysze biskupa, czyli Radzim i Bogusz, zachowali swoje
¿ycie, poniewa¿ mieli przestrzec innych, którzy wa¿yliby siê naruszyæ prawa
Prusów. Byæ mo¿e mieszkañcy Prus potraktowali tê misjê jako  nazwijmy to
tak  zamach stanu, a dzia³aj¹c zgodnie z wyrokiem i obyczajem s¹dowym,
dokonali egzekucji na jednej tylko osobie, mimo ¿e wyrok obejmowa³ wszystkich misjonarzy27.
Drugi wiadek zabójstwa misjonarza Prus, subdiakon-mnich Benedykt-Bogusz, który towarzyszy³ biskupowi Wojciechowi, relacjonowa³ przebieg
jego mêczeñskiej mierci autorowi Pasji z Tegernsee28. W wyniku przeprowadzonej analizy ród³owej mo¿emy przyj¹æ jako rzecz pewn¹, ¿e w³anie
wersja wydarzeñ zapisana w »Pasji w. Wojciecha«, powsta³ej przy czynnej
wspó³pracy z subdiakonem biskupa, Boguszem, poza drobnymi odchyleniami,
których tak¿e nie brak w ¯ywocie I, jest najbli¿sza historycznej rzeczywistoci29. Jego relacja o mêczeñstwie Patrona Prus, chocia¿ najbardziej prawdopodobna, nie by³a podawana wiernym, dlatego nale¿y j¹ przytoczyæ, poniewa¿
wskazuje na wiele szczegó³ów topograficznych i rzeczowych: biskup Wojciech
po zakoñczeniu [Eucharystii], zdj¹wszy tylko ornat, odziany w pozosta³e szaty biskupie z ma³ym orszakiem bez trwogi podszed³ do grodu, który zwie siê
Cholinum. By³ bowiem przed wejciem do bramy g³êboki wykop niema³ej
d³ugoci, tak mroczny, ¿e ludzie znajduj¹cy siê w nim i na zewn¹trz nie mogli siê
26

J. Kanapariusz, ¯ywot Pierwszy, s. 76[30]; por. S. Mielczarski, Przyczyny mierci w. Wojciecha, s. 23.
27 S. Mielczarski, Przyczyny mierci w. Wojciecha, s. 23. Z tego powodu, opracowuj¹c w 1992 r.
herb diecezji elbl¹skiej, zrezygnowa³em z wios³a jako atrybutu mêczeñstwa w. Wojciecha, wk³adaj¹c
mu do r¹k oszczep (co ze strony niektórych wywo³a³o krytykê).
28 G. Labuda, wiêty Wojciech, s. 212213  J. Kanapariusz nazywa go kap³anem.
29 Ibidem, s. 219.
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[nawzajem] widzieæ, tylko s³yszeæ. Czcigodny za biskup mia³o przyst¹pi³
i uderzaj¹c pastora³em w bramê, jak to zwykli czyniæ biskupi, zawo³a³: Otwieraj, stró¿u bramy! Chce wejæ wys³aniec Króla chwa³y, ... stró¿ grodu mia³
odpowiedzieæ: Nie jest naszym zwyczajem wpuszczaæ tu pierwszego lepszego,
lecz cofnij siê i poka¿ na wznios³ym wzgórzu [naprzeciw] grodu, abymy
zobaczyli, kim jeste. Wtedy dopiero, gdy zwierzchnik grodu zezwoli, wejcie
zapewne nie zostanie tobie odmówione... i stan¹³ na wzniesieniu tak, aby go
zobaczono. Jeden ze stra¿y, gdy ujrza³ oblicze wiêtego Bo¿ego, wyda³ g³ony,
straszliwy okrzyk i wnet na kszta³t rozsierdzonego [roju] pszczó³ zbieg³ siê kto
¿yw, mê¿czyni i kobiety, tak jak gdyby burzy³ siê [ca³y] lud. Niegodziwcy
otoczyli zgodnym ko³em wiêtego Bo¿ego i wydziwiali, kto zacz, sk¹d przybywa. A jeden, który go zna³ wczeniej, mówi³, ¿e to ten zniszczy lud [wszczynaj¹c] powód i przyby³ tu, aby i nas wygubiæ podobnym sposobem... Nie tak
gwa³townie grad wbija zasiewy jak zbrojna w kamienie gromada [wojowników] sro¿y³a siê nad jego g³ow¹, aby j¹ doszczêtnie roztrzaskaæ, i nie prêdzej
poniechali wciek³oci a¿ doszczêtnie rozerwali w³ochat¹ mitrê [kaptur mnisi
 J.W.], któr¹ nosi³ zamiast [zwyk³ego] nakrycia g³owy. [A on] zlany w³asn¹
krwi¹ sta³ nieruchomo nie przestaj¹c nauczaæ, dopóki rozz³oszczone plemiê nie
znu¿y³o siê rzucaniem kamieni w nadziei, ¿e wiêty mêczennik zakoñczy³
¿ycie... W³anie podniós³ palce do szyi i za³o¿y³ stu³ê, kiedy jego subdiakon
Bogusza obejrza³ siê do ty³u i dostrzeg³ omiu spiesz¹cych za nimi ludzi, co
zaraz oznajmi³ pobo¿nemu biskupowi. A ten umiechaj¹c siê ³agodnie nie
przerwa³ rozpoczêtych modlitw. [A tu] nagle jeden z napastników uniós³szy
topór wymierzy³ mu mêczeñski wyrok mierci. Bezg³owe cia³o runê³o na
ziemiê, duch natomiast wszed³ do chwa³y niebieskiej. Jego za towarzysze
rzuciwszy siê do ucieczki znaleli ratunek w kryjówkach pobliskiego lasu.
Niegodziwi za zabójcy podnieli g³owê i nabili j¹ na wysoki pal, a pozosta³e
cia³o, z zawici, zatopili w przep³ywaj¹cej opodal rzece, [...] skoro zrobili
co chcieli z wiêtym Bo¿ym, zamknêli siê [na powrót] w znanym nam ju¿
grodzie30.
Czytaj¹cy ten opis z pewnoci¹ zauwa¿y, ¿e tchnie [on] autentycznoci¹,
czyli dosadnie mówi¹c, nie mo¿e byæ zmyleniem lub zgo³a fikcj¹ literack¹,
a... zw³aszcza co siê tyczy s¹¿nistych dialogów, musia³ byæ w towarzystwie
misjonarskiej trójki kto, kto z jednej strony Prusom t³umaczy³ i przekazywa³
s³owa biskupa, z drugiej za trzem misjonarzom... przekazywa³ treæ wypowiedzi miejscowych31.

30
31

Pasja z Tegernsee, s. 143145.
G. Labuda, wiêty Wojciech, s. 213.
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Tymczasowy grób biskupa Wojciecha
Gdy zamêczono biskupa Wojciecha, Radzim-Gaudenty i Benedykt-Bogusz przedostali siê zapewne na lewy brzeg Wis³y, sk¹d wrócili do Gniezna,
donosz¹c ksiêciu Boles³awowi Chrobremu co siê sta³o, poniewa¿ w Pasji
zanotowano: Kiedy [obecni przy tym] dziwili siê niezwyk³ej mocy tego znaku, nadeszli ci, w których obecnoci dokona³o siê mêczeñstwo [i] potwierdzili
wiadectwo, które z³o¿y³ podró¿ny32. Ksi¹¿ê, ¿¹dny pozyskania tak wielkiej
wiêtoci, wys³a³ poselstwo do Prus, w którym udzia³ wziêli uczniowie wiêtego Wojciecha, czyli Radzim i Bogusz. W ten sposób jeszcze raz mogli zapoznaæ
siê z miejscem mêczeñstwa biskupa. Zanim jednak wrócili do Prus musia³o
up³yn¹æ przynajmniej kilkanacie tygodni od ich ucieczki z okolic Cholinum
(stanowisko archeologiczne zwane Kwietniewo 1 od miejsca jego po³o¿enia)
i podró¿¹ do Gniezna oraz powrotn¹ wypraw¹. Tymczasem cia³o biskupa Wojciecha musia³o zostaæ zakopane w ziemi przez miejscow¹ ludnoæ prusk¹. Zapewne w tym miejscu, po ekshumacji, odby³a siê transakcja wykupu jego cia³a,
a poniewa¿ Boles³aw wys³a³ te¿ ogromne skarby, dlatego uczestnicy tego wydarzenia przekazywali potomnym pamiêæ o czasowym miejscu pogrzebania misjonarza. Grób Wojciechowy sytuuje siê w Chomor sancti Adalberti33. W³anie tam,
w 1204 r., pan tej ziemi uwolniwszy bez okupu zakonników cysterskich, wczeniej zatrzymanych przez pogañskich Prusów, mieszkaj¹cych nad doln¹ Wis³¹,
zaprowadzi³ wraz z nimi opata Gotfryda do grobu, w którym le¿a³o cia³o wczeniej zmar³ego misjonarza. Wówczas opat uzna³, ¿e by³ to grób biskupa Wojciecha, który znacznie wczeniej od niego dotar³ w ten rejon34. W zwi¹zku
z tym Gerard Labuda konstatowa³: Mamy wiêc pe³ne prawo s¹dziæ, ¿e Pomezania w szerokim pojêciu, a w szczególnoci okolice miejscowoci Chomor
Sancti Adalberti, gdzie znajdowa³ siê przejciowy grób Mêczennika, s¹ w³anie tym terenem, na który skierowa³a siê jego misja i gdzie poniós³ mieræ35.
Pomezañska tradycja ludowa
Znakiem zewnêtrznym pracy misyjnej cystersów w pierwszym æwieræwieczu XIII stulecia by³y kocio³y (13 wi¹tyñ) wzniesione m.in. na terytorium
Pomezanii, które zniszczono w czasie pierwszego powstania pruskiego, dlatego
32
33

Pasja z Tegernsee, s. 146.
G. Labuda, wiêty Wojciech, s. 222, przyp. 474; J. Winiewski, redniowieczna sieæ miejsc
sakralnych  kocio³ów parafialnych, filialnych i kaplic  na terenie diecezji pomezañskiej, w: A. Grota
(red.), Z przesz³oci Elbl¹ga, Koszalin 1999, s. 13; J. Winiewski, Kocio³y i kaplice na terenie by³ej
diecezji pomezañskiej 12431821, Elbl¹g 1999, s. 31, przyp. 81.
34 £. Okulicz-Kozaryn, Dzieje Prusów, Wroc³aw 1997, s. 257258, 363.
35 G. Labuda, wiêty Wojciech, s. 197198.
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w traktacie dzierzgoñskim z 7 lutego 1249 r. nakazano Prusom odbudowanie
tych wi¹tyñ, w tym w Chomor Sancti Adalberti. wi¹tynia w wiêtym Wojciechu (St. Albrecht) zachowa³a pierwotn¹ lokalizacjê do koñca XIII w., chocia¿ do tego czasu wiêkszoæ kocio³ów przeniesiono do nowo lokowanych
obok wsi. Jednak tego kocio³a nie przeniesiono do nowo lokowanej (na
prawie che³miñskim) wsi Lubachowo (filia Mylic)36, zapewne dlatego, ¿e
wród nawróconych Prusów zachowano pamiêæ o tym, ¿e w tym miejscu przez
kilkanacie tygodni spoczywa³o cia³o misjonarza Prus, w. Wojciecha, biskupa.
Wtedy jednak Pomezania straci³a szansê na ugruntowanie kultu w. Wojciecha
na tym terenie, poniewa¿ Krzy¿acy, uciskaj¹c Pomezanów sprowokowali ich
do powstania, a wskutek jego st³umienia do zastosowania represji wobec nich.
Stanis³aw Mielczarski, badaj¹cy podró¿ misyjn¹ w. Wojciecha do Prus (1967 r.),
po wielu latach (1992 r.) konstatowa³: Krzy¿acy dok³adnie zacierali lady
dzia³alnoci zwi¹zanej szczególnie z osob¹ biskupa Chrystiana [1245 r.
 J.W.] i tym samym tradycjê polskiej misji w Prusach37, czyli udzia³u biskupa Wojciecha w realizacji polityki Boles³awa Chrobrego. Zakon rywalizowa³
bowiem z biskupem pruskim o wp³ywy i mo¿liwoæ zorganizowania w³asnego
pañstwa na tym terytorium.
Spór naukowy: hipoteza sambijska i hipoteza pomezañska
Warto zaznaczyæ, ¿e do niedawna w nauce funkcjonowa³y dwie hipotezy, dotycz¹ce drogi, jak¹ przeby³ biskup Wojciech z Gdañska do Prus oraz
miejsca wyl¹dowania ³odzi misjonarzy w tym kraju. Mowa tu o tzw. koncepcji
sambijskiej (m.in. Jan Powierski) i koncepcji pomezañskiej (m.in. S. Mielczarski), które wskazywa³y inne miejsca mêczeñstwa w. Wojciecha  Tenkitten
(ko³o Pi³awy) w Sambii38 lub wiêty Gaj w Pomezanii39. Pogl¹d o mierci
biskupa Wojciecha w Têkitach w Sambii pojawi³ siê w 1255 r., dok¹d przyby³
król-pretendent czeski Przemys³ II Odoaker, który zaszczepi³ tutaj kult biskupa
praskiego. Zaszczepiona tam przez króla wiadomoæ o mierci [Wojciecha]
 pisa³ G. Labuda  szybko siê przyjê³a i wzbogaci³a samorodnie o tê drug¹
36 M. Biskup, Uwagi o problemie osadnictwa sieci parafialnej w Prusach Krzy¿ackich w wiekach XIVXV w., Komunikaty Mazursko-Warmiñskie 23 (1983), s. 208; J. Winiewski, redniowieczna
sieæ miejsc sakralnych, s. 13.
37 S. Mielczarski, Wokó³ miejsca mierci wiêtego Wojciecha, w: K. migiel (red.), wiêty Wojciech w tradycji i kulturze europejskiej, Gniezno 1992, s. 157.
38 O. Schlicht, Das westl. Samland, Bd. II, Dresden 1922, s. 102; S. Mielczarski, Przyczyny
mierci w. Wojciecha, Studia Warmiñskie 19 (1982), s. 1930.
39 S. Mielczarski, Misja pruska wiêtego Wojciecha, Gdañsk 1967; idem, Wokó³ miejsca mierci
w. Wojciecha, w: K. migiel (red.), wiêty Wojciech w tradycji i kulturze europejskiej, Gniezno 1992,
s. 143158.
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wiedzê [miejsce mierci  J.W.], i to przy silnym poparciu w³adz zakonu krzy¿ackiego, a dopiero z czasem zlokalizowano j¹ na Mierzei w okolicy miejscowoci Tenkitten. Stamt¹d z kolei wróci³a do Polski i przy udziale Jana D³ugosza w Polsce siê rozpowszechni³a. Jest to sadzonka sztuczna, choæ, jak siê
okaza³o, bardzo plenna40. Zwolennicy koncepcji sambijskiej, któr¹ ju¿ zakwestionowa³ Antoni Kolberg, nie uwzglêdnili faktu, ¿e w X w. Zalew Wilany by³
znacznie wiêkszym rozlewiskiem, a Mierzeja by³a otwarta od morza, co potwierdzi³ anglosaski podró¿nik i kupiec Wulfstan (IX w.)41. W koncepcji pomezañskiej przyjmowano, ¿e ³ód [Wojciecha] przybi³a do brzegu w Pomezanii u ujcia rzeki W¹skiej, w okolicy dzisiejszego Elbl¹ga. Ta hipoteza cieszy
siê dzisiaj powszechn¹ akceptacj¹ historyków i archeologów42, dlatego w tym
rejonie przeprowadzono badania archeologiczne zakrojone na wiêksz¹ skalê.
Wskazanie archeologiczne: na Pomezanii
W latach 19941997 prowadzono badania archeologiczne, wpisuj¹ce siê
w program Adalbertus, pod kierunkiem prof. Przemys³awa Urbañczyka
w okolicach B¹gartu i wiêtego Gaju43. Na ³¹kach b¹gardzkich archeolodzy
wykopali 13 niezbyt g³êbokich do³ów, w których ukaza³y siê pok³ady drewna
dêbowego. Strop drogi znajdowa³ siê stosunkowo p³ytko pod powierzchni¹,
na g³êbokoci 3050 cm... Na niemal ca³ej d³ugoci konstrukcje drewniane
obiektu zosta³y przysypane warstw¹ specjalnie nawiezionego piasku. W jednym z wykopów zaobserwowano na nim lady kolein wyje¿d¿onych przez
wozy... Najlepiej zachowany odcinek pomostu znajdowa³ siê w odleg³oci 50
m na wschód od Dzierzgoni... (sic!). Najstarsza [warstwa drogi] zosta³a u³o¿ona na faszynie. Prawdopodobnie by³a to nawierzchnia jezdna. Po pewnym
czasie droga zosta³a nadbudowana: na starej nawierzchni u³o¿ono wzd³u¿ legary, a na nich kolejn¹ nawierzchniê. Niektóre odcinki pomostu nadbudowy40
41
42
43

G. Labuda, wiêty Wojciech, s. 195.
L. Okulicz-Kozaryn, Dzieje Prusów, s. 159161, 204.
A. Pobóg-Lenartowicz, wiêty Wojciech, s. 35, 71.
Program Adalbertus, zainicjowany w Instytucie Archeologii i Enologii PAN, finansowa³a
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. To pozwoli³o podnieæ rangê przygotowañ do obchodów millenium
mierci w. Wojciecha, poniewa¿ badania by³y zwi¹zane z rejonem pracy misyjnej i mierci tego biskupa  wybitnej postaci europejskiego wczesnego redniowiecza. Por. P. Urbañczyk (red.), Adalbertus.
Wyniki programu badañ interdyscyplinarnych, Warszawa 1998; M. Kasprzycka, Mierzeja Wilana
 powstanie, rozwój, cieniny, w: P. Urbañczyk (red.), Adalbertus. Wyniki programu badañ interdyscyplinarnych, Warszawa 1998, s. 3548; J. Sadowska-Topór, Pomosty w dolinie Dzierzgoni na podstawie
badañ archeologicznych z lat 19941996, w: P. Urbañczyk (red.), Adalbertus. Wyniki programu badañ
interdyscyplinarnych, Warszawa 1998, s. 8186; J. Sadowska-Topór, Staro¿ytne drogi w dolinie rzeki
Dzierzgoñ w wietle badañ archeologicznych, Warszawa 1999.
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wano kilkakrotnie, zawsze zdejmuj¹c star¹ nawierzchniê, a uzyskiwane
w ten sposób dranice u¿ywano ponownie jako podk³ady pod now¹ nawierzchniê drogi. Celem zabezpieczenia jej przed rozje¿d¿aniem siê na boki..., na
ca³ej d³ugoci drogi, przy jej krawêdziach, zosta³y wbite 11,50 m d³ugoci
ko³ki. Szerokoæ pomostu wynosi³a od 2,50 do 3 m44. Przez taki pomost
przechodzi³ biskup Wojciech z towarzyszami, zanim przekroczy³ Dzierzgonkê,
wstêpuj¹c na ziemie pomezañskich Prusów.
Natomiast niedaleko wsi wiêty Gaj, w odleg³oci kilometra na wschód,
archeolodzy natrafili na gród, funkcjonuj¹cy od VIII do XIII w., który przypomina³ Cholinum, wzmiankowany w Pasji z Tegernsee. Stanowisko archeologiczne Kwietniewo 2 45 przedstawia³o nastêpuj¹cy widok: schodz¹c
z drogi ¿wirowej (wiêty GajKwietniewo) w dó³ do lasu poln¹ drog¹, ukazywa³ siê w¹wóz zasypany ziemi¹, która pochodzi³a z przekopu wa³u o wysokoci oko³o 2 m, tworz¹cy bramê wjazdow¹ na teren po³o¿ony poza nim. Patrz¹c
na wschód, po lewej stronie wjazdu, na szczycie wa³u, odkryto lady drewnianej stra¿nicy o niewielkich rozmiarach. Ten widok przypomina³ opis topograficzny podany w Pasji z Tegernsee: tutaj biskup Wojciech stan¹³ przed zamkniêt¹
bram¹, uderzaj¹c w ni¹ pastora³em, a ze szczytu wa³u odezwa³ siê stra¿nik,
który nakaza³ misjonarzowi wejæ na wzniesienie naprzeciw bramy wjazdowej,
aby móg³ zobaczyæ przybysza, co ten uczyni³. Gdy ujrza³ biskupa ha³aliwym
krzykiem zwo³a³ mieszkañców grodu Cholinum, którzy obrzucili go kamieniami. Tymczasem z innej strony nadbieg³o omiu... ludzi, którzy zadali mu
miertelny cios, a przera¿eni Radzim i Bogusz uciekli do lasu.
Archeolodzy opisali to grodzisko w nastêpuj¹cy sposób: Umocnienia
obronne grodu zosta³y doæ mocno zniszczone. Najlepiej czytelne s¹ one od
strony zachodniej, gdzie zachowa³y siê relikty g³ównego wa³u, fosa oraz fragment niewielkiego wa³u zewnêtrznego... Od strony wschodniej, przy po³udniowym zboczu cypla, znajdowa³a siê te¿ droga dojazdowa do grodziska, broniona prawdopodobnie dodatkowym wa³em zaporowym. Na majdanie grodu, który ma w wiêkszoci powierzchniê p³ask¹, znajduj¹ siê dwa niewielkie wzniesienia, bêd¹ce prawdopodobnie pozosta³oci¹ po istniej¹cych tam wie¿ach
obronnych. Jedna z przypuszczalnych wie¿ obronnych znajdowa³a siê przy
pó³nocno-zachodniej krawêdzi majdanu. Z tego miejsca jest najlepsza widocznoæ i mo¿liwoæ kontroli wychodz¹cego od pó³nocy, ze stromego przekopu,
szlaku dro¿nego. Druga domniemana wie¿a obronna by³a usytuowana przy
drodze dojazdowej do grodu, prawdopodobniej w tym miejscu istnia³a te¿
44 J. Sadowska-Topór, Pomosty w dolinie Dzierzgoni na podstawie badañ archeologicznych
z lat 19941996, w: P. Urbañczyk (red.), Adalbertus. Wyniki programu badañ interdyscyplinarnych,
Warszawa 1998, s. 8384.
45 P. Urbañczyk, Misja pruska w. Wojciecha, s. 1517.
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brama wjazdowa... Podstawa g³ównego wa³u mia³a szerokoæ oko³o 7 m. Wa³
zachowa³ siê do wysokoci 1,6 m. W profilu widoczne by³y relikty spalonej,
drewnianej konstrukcji [stra¿nica]. Od zachodniej strony wa³u wyranie czytelny jest w terenie w¹ski (szerokoæ 2 m), biegn¹cy na odcinku kilkunastu
metrów, rów bêd¹cy pozosta³oci¹ fosy... Usytuowanie grodu przy jednym
z g³ównych szlaków komunikacyjnych na pograniczu polsko-pruskim (zmierzaj¹cym w kierunku pomostu w Mokajmach) pozwala przypuszczaæ, i¿ wchodzi³ on w sk³ad systemu obronnego plemion zachodniopruskich, zamieszkuj¹cych tereny Pomezanii46 . Wojciech, wysadzony na zachodnim brzegu Zalewu
Wilanego, wyruszy³ ponownie w kierunku ziemi Prusów. Maszerowa³ po dobrze utrzymywanym trakcie drogowym w okolicach wsi B¹gart, który wiód³ na
wschód i po³udnie, czyli w g³¹b ziemi pruskiej i w kierunku ziem polskich.
W ten sposób wysi³ek naukowy historyków i archeologów doprowadzi³
do potwierdzenia pomezañskiej tradycji ludowej kultu w. Wojciecha (odrzucaj¹c oficjalno-kocielny charakter tradycji sambijskiej). wiêty biskup wybra³
ten teren na misjê wród Prusów, gin¹c w pobli¿u grodu Cholinum (w pobli¿u
wiêtego Gaju), a potem zosta³ pochowany w Chomor Sancti Adalberti (opodal miejsca mierci), gdzie na pocz¹tku XIII w. wzniesiono koció³ pod jego
wezwaniem, zniszczony w latach czterdziestych XIII w., czyli w czasie pierwszego powstania Prusów.

DER HEILIGE ADALBERT IM LAND DER POMESANSCHEN
ALTPREUSSEN
(ZUSAMMENFASSUNG)

Für die glaubwürdigsten Beschreibungen des Martyriums des heiligen Adalberts werden
von den Historikern Leben I sowie die Tegernsee Passion gehalten. Anhand dieser Quellen wurden
in der Gegend des heutigen B¹gart (Baumgart), wiêty Gaj sowie Kwietniewo (Blumenau) Untersuchungen durchgeführt. Unweit des Dorfes B¹gart wurde der sog. Laufsteg entdeckt, der zum
Flussbett des Flusses Dzierzgonka führt und einen Teil der Kommunikationsroute im polnischpreußischen Grenzgebiet darstellte, die u. a. nach Cholinum führte. Die preußische Burg Cholinum, die der heilige Adalbert mit seinem Bruder Radzymin sowie mit Benedikt-Bogusz erreicht
hatte, wurde nicht weit vom heutigen Dorf wiêty Gaj (im halben Weg nach Kwietniewo) entdeckt. Unweit des Wachturms dieser Burg starb der Patron von Preußen. Sein Leichnam wurde in
einem vorläufigen Grab bestattet, wo er bis zu seinem Abkaufen durch die Delegation des Boleslaw Chrobry, also einige Monate lang, ruhte. Die Information über dieses Ereignis wurde bei den
heidnischen Preußen über Generationen weitergegeben. Noch anfangs des 13 Jh. wurde Chomor
Sancti Adalberti (in der Gegend von Mylice  Miswalde) als der Ort der Bestattung des Missio46

M. Jagodziñski, M. Jonakowski, Z. Sawicki, G. Stasie³owicz, Grodzisko w Kwietniewie Gm.
Rychliki, s. 2(24)  wyniki badañ wykopaliskowych, w: P. Urbañczyk (red.), Adalbertus. Wyniki programu, s. 5052, 69.
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nars dieses Landes gezeigt, dort wurde auch während der Zisterziensermission ein kleines Heiligtum errichtet. Die wissenschaftlichen Anstrengungen von Historikern und Archäologen führten zur
Bestätigung der pomesanschen Volkstradition der Verehrung vom heiligen Adalbert und zugleich
zur Falsifizierung vom offiziell-kirchlichen Charakter der sambischen Tradition. Die Nachricht
über den Tod des heiligen Adalbert in Sambien wurde erst im Jahre 1255 durch Przemys³aw II
Odoaker, unter mächtiger Unterstützung durch den Kreuzritterorden, eingeführt, wobei die Todesstelle in Tenkitten lokalisiert wurde. Anhand der archäologischen Daten haben wir allen Grund zur
Annahme, dass Pomesanien (Burg Cholinum sowie Grab in Chomor S. Adalberti) das Gebiet ist,
wo der heilige Adalbert sein Leben hingab.

SAINT ADALBERT IN THE LAND OF POMEZANIAN PRUSSIANS
(SUMMARY)

Historians agree that The Life I and Passion of Tegernsee are two most credible historical
accounts of the martyrdom of Saint Adalbert. There has been an archeological investigation
conducted in the regions of B¹gart, wiêty Gaj and Kwietniewo based on the evidence included in
these two works. It revealed the existence of a bridge leading to Dzierzgonka river, near B¹gart
village. Dzierzgonka formed a part of a route on the Polish-Prussian border, leading to Prussian
town Cholinum. Cholinum itself has been identified near modern day village, wiêty Gaj.
St Adalbert visited Cholinum with his brother Radzim-Gaudenty and Benedykt-Bogusz. He died
near Cholinum town gate. His body was laid in a temporary grave, where it remained for several
weeks, until it was ransomed by Boles³aw Chrobry. The story has been passed down from father to
son for generations among pagan Prussians. Even in the beginning of the XIII century, Chomor
Sancti Adalberti was believed to be the burial place of the martyr, where the Cistercians have built
a small shrine in his honour. Historical and archeological research have confirmed the precedence
of the martyrs cult in the Pomezanian tradition over that of the official Sambian Church. Claims
about Adalberts death in Sambia was laid by Przemys³ II Odoaker as late as in 1255. Thanks to
the efforts and influence of the Teutonic Order, Tenkitten was declared as the place of Adalberts
martyrdom. Archeological evidence indicates Pomezania (Cholin town and the tomb in Chomor
Sancti Adalberti) as the region where bishop Adalbert died.
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CHARLES JOURNET, O MORALNOCI POLITYCZNEJ
Wprowadzenie
Valsainte to jeden z nielicznych w wiecie klasztorów Zakonu Kartuzów
malowniczo po³o¿ony u podnó¿a szwajcarskiej czêci Alp (Gruyère) w kantonie Fribourg. Oddalony od g³ównych dróg, niemal¿e zapomniany, a jednak ju¿
od siedmiu wieków têtni¹cy g³êbokim ¿yciem religijnym i duchowym (fundacja klasztoru mia³a miejsce w 1295 r.). Brat zakonny prowadzi d³ugimi korytarzami, by przez surowy, choæ majestatyczny koció³ klasztorny wyprowadziæ
na wewnêtrzny cmentarz z grobami zakonników. Proste drewniane krzy¿e, bez
imienia i nazwiska, bez dat i ziemskich zas³ug. Zbli¿amy siê do jednego
z krzy¿y. Stoi w szeregu z pozosta³ymi. Brat zakonny wskazuje spokojnym
wzrokiem, ¿e to ten. Grób kardyna³a Charlesa Journeta, biskupa Lozanny,
Genewy i Fryburga, znakomitego teologa, wybitnego hierarchy katolickiego,
chrzecijañskiego wiadka XX w., przyjaciela Polski i znawcy kultury polskiej.
* * *
Charles Journet urodzi³ siê w Genewie 26 stycznia 1891 r. Rodzice Jean-Louis oraz Jenny Bondat zamieszkiwali dom w tzw. dolnym miecie, w dzielnicy handlowo-kupieckiej. Ojciec przysz³ego kardyna³a zajmowa³ siê sprzeda¿¹ produktów mlecznych (Laiterie de Collex). Po ukoñczeniu szko³y podstawowej (Grütli) Charles kontynuowa³ naukê w presti¿owym Collège de Genève
(od 1969 r. Collège Calvin). Na prze³omie lat 19051906 przez kilka miesiêcy
przebywa³ w katolickim kolegium o profilu handlowym Mariahilf w kantonie
Schwyz. Nastêpnie odby³ krótki sta¿ w zakresie bankowoci i  niestety
 zmaga³ siê z k³opotami zdrowotnymi (choroba p³uc). W 1907 r. bolenie prze¿y³ niemal¿e jednoczesn¹ mieræ ojca i siostry. W przekonaniu Guy Boissarda,
znakomitego biografa Journeta, by³ to okres decyduj¹cy w kwestii powo³ania
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kap³añskiego, którego pragnienie pojawi³o siê nieco wczeniej1. W tym celu
kontynuowa³ edukacjê w za³o¿onym przez Piotra Kanizjusza Kolegium
w. Micha³a, by w 1913 r. wst¹piæ do Wy¿szego Seminarium Duchownego we
Fryburgu. 15 lipca 1917 r. przyj¹³ wiêcenia kap³añskie. Z powodów zdrowotnych zosta³ mianowany wikariuszem w niewielkiej parafii Carouge, na po³udnie od Genewy. Po mierci matki w 1919 r. podj¹³ próbê ¿ycia w Zakonie
Kaznodziejskim we W³oszech (wrzesieñpadziernik 1920 r.). Przywi¹zany do
charyzmatu dominikañskiego powróci³ do Genewy, gdzie aktywnie w³¹czy³ siê
w dzia³alnoæ duszpastersk¹ oraz intelektualn¹. Od tego okresu datuje siê g³êboka i wierna przyjañ z Jacquesem i Raiss¹ Maritain. W 1924 r. podj¹³ wyk³ady z teologii dogmatycznej w Wy¿szym Seminarium Duchownym we Fryburgu. W 1926 r. za³o¿y³ czasopismo Nova et Vetera, na ³amach którego podejmowano zagadnienia teologiczne, ale te¿ filozoficzne, spo³eczne i kulturowe.
Wraz z J. Maritainem redagowa³ seriê wydawnicz¹ Quaestiones disputatae.
W sierpniu i wrzeniu 1937 r. odwiedzi³ po raz pierwszy Polskê i tu m.in.
pozna³ rodowisko Lasek. Trudno wskazaæ jednoznacznie na ród³a g³êbokich
zainteresowañ Journeta polsk¹ kultur¹ oraz fascynacji polsk¹ religijnoci¹2.
Wiedza szwajcarskiego teologa, np. o polskim romantyzmie musi budziæ podziw. Echa tej admiracji pojawi³y siê równie¿ w ksi¹¿ce, z której pochodzi
t³umaczony poni¿ej fragment3. Do kraju nad Wis³¹ Journet powróci³ na prze³omie lipca i sierpnia 1957 r. Wstrz¹niêty ogromem nazistowskich zbrodni,
odwiedzi³ m.in. obóz koncentracyjny w Majdanku. G³êbia doznanych wra¿eñ
znalaz³a wstrz¹saj¹cy zapis we fragmencie ksi¹¿ki dotycz¹cej z³a4.
Okres powojenny to kolejne dzie³a z zakresu teologii dogmatycznej, eklezjologii, liturgii, teologii dziejów i ekumenizmu5. W 1949 r. zosta³ mianowany
1
2

G. Boissard, Charles Journet (1891-1975), Paris 2008, s. 40n.
Mo¿na wskazaæ na rolê, jak¹ mog³y odegraæ wczesne kontakty z ks. Pierrem Tachet des
Combes (18681933). Ten proboszcz rodzimej parafii Journeta  Najwiêtszego Serca Pana Jezusa
w Genewie  mia³ po matce szlacheckie i polskie korzenie (Jundzi³³). Potwierdzenie tego ladu znajdziemy w bogatej w w¹tki biograficzne korespondencji z Maritainem, Journet-Maritain, Correspondance V.I,
19201929, FribourgParis 1996, s. 163164; 328329; 333; 695698. Kr¹g rodzinny i przyjacielski
Pierrea Tachet des Combes prowadzi do Haliny Dorii-Derna³owicz, która pe³ni³a rolê poredniczki
miêdzy Journetem a ks. W³adys³awem Korni³owiczem. Jednoczenie w tej samej korespondencji pojawia siê tak¿e osobisty wp³yw samego Maritaina, który uprzedzi³ wizytê Journeta w Polsce, ibidem,
s. 4546. Por. H. Derna³owicz, Ksi¹dz Karol Journet w Polsce, Wiê 12 (1975), s. 146149; R. Latala,
Rencontres polonaises en 1937, Nova et Vetera 2 (2006), s. 8598.
3 Exigences chrétiennes en politique, Saint Maurice 19902, s. 51122; 451468. Warto odnotowaæ wydanie numeru specjalnego Nova et Vetera 15 (1940), zatytu³owanego Le chant de la Pologne.
4 Ch. Journet, Le Mal, Fribourg 1961, s. 314315.
5 Pe³n¹ edycj¹ spucizny Charlesa Journeta zajmuje siê Éditions Saint Augustin. Do tej pory
dzie³a zbiorowe obejmuj¹ kilkanacie tomów. Ze znacz¹cych pozycji wymieñmy m.in.: La juridication
de l’Eglise sur la cité; Connaissance et inconnaissance de Dieu; Introduction à la théologie; Le sept
paroles du Christ en Croix; Théologie de l’Eglise, Théologie de la politique; Destinées d’Israël Primauté
de Pierre dans la perspective protestante et dans la perspective catholique; L’Eglise du Verbe incarné;
Le mal, Ch. Journet, J. Maritain – Correspondance oraz liczne Entretiens, bêd¹ce zapisem wyg³oszonych konferencji i prowadzonych rekolekcji.

CHARLES JOURNET, O MORALNOCI POLITYCZNEJ

187

cz³onkiem Papieskiej Komisji Teologicznej. Nale¿a³ do komisji przygotowuj¹cej obrady Soboru Watykañskiego II. Uczestniczy³ w czwartej oraz ostatniej
sesji soborowych obrad, naznaczaj¹c je zwiêz³ym odblaskiem swego teologicznego dzie³a6. W styczniu 1965 r. zosta³ mianowany przez Paw³a VI kardyna³em i biskupem Lozanny, Genewy i Fryburga. Zaanga¿owany duszpastersko
w ¿ycie diecezji poszukiwa³ samotnoci i umocnienia w regularnych powrotach do zacisza kartuzji. Charles Journet umar³ 15 kwietnia w szpitalu kantonalnym we Fryburgu. Trzy dni póniej, zgodnie z ¿yczeniem, zostaje pochowany na klasztornym cmentarzu w Valsainte.
* * *
T³umaczony poni¿ej tekst O moralnoci politycznej zosta³ opublikowany
w okresie Wielkanocy 1941 r. i jest czêci¹ ksi¹¿ki Exigences chrétiennes en
politique (Chrzecijañskie wymagania w polityce), która po raz pierwszy ukaza³a siê w 1945 r. Jest to zbiór artyku³ów, które Journet publikowa³ w latach
19351945. W jego wielowymiarowej twórczoci religijno-teologicznej wchodz¹ one w sk³ad pism politycznych. Nigdy te¿ póniej jego zainteresowanie
polityk¹ nie by³o tak intensywne. Ale i moment historii, o którym mówimy, by³
wyj¹tkowy. Okres miêdzywojenny, zw³aszcza dla katolików zwi¹zanych z kultur¹ francusk¹, naznaczony by³ modernistycznym przesileniem. W wymiarze
zaanga¿owania politycznego cieniem po³o¿y³a siê sprawa Charlesa Maurassa
oraz Action Française. Póniej by³o jeszcze gorzej. Na sile przybra³y nowe
zjawiska i pr¹dy polityczne, które pog³êbia³y dezorientacjê rodowisk katolickich. Ateistycznie zorientowany komunizm, faszyzm oraz niemiecki nazizm,
po³¹czone ze s³aboci¹ polityki demokratycznej w pozosta³ych krajach europejskich, mia³y niew¹tpliwy wp³yw na wybuch i okrutny przebieg II wojny
wiatowej. Journet ju¿ od lat trzydziestych XX w. nie mia³ z³udzeñ. W jego
g³êbokim przekonaniu wymienione trzy ród³a zagro¿eñ to ró¿ne maski
skrywaj¹ce to samo z³o, jakim jest totalitaryzm. Journet by³ jednym z pierwszych  jeli nie pierwszym  z mylicieli zachodnich, który szeroko u¿ywa³
tego okrelenia7. Pomimo odrêbnoci ideowych miêdzy totalitarnymi systemami, ich cech¹ wspóln¹ by³o nadanie pañstwu i pozytywizmowi prawnemu wartoci nadrzêdnej wobec cz³owieka oraz Boga.
Chrzecijañskie i intelektualne zaanga¿owanie Charlesa Journeta wykazuje tak¿e szczególny rys obywatelski8. Status neutralnoci Szwajcarii chroni³
6 Por. J.-P. Torrell, Présence de Journet à Vatican II, w: Ph. Chenaux (dir.), Charles Journet
(18911975), un théologien en son siècle, actes du colloque de Genève, Fribourg 1992, s. 68.
7 Powtarza siê znan¹ i zwiêz³¹ formu³ê u¿yt¹ przez Journeta w 1943 r.: Totalitaryzm psuje
wszystko, czego siê dotknie.
8 Zajêta przez niego bezkompromisowa postawa oporu moralno-duchowego budzi³a niepokój
zarówno w rodowiskach kocielnych, jak i wieckich. Objêty czêciow¹ cenzur¹ kocieln¹ zachowa³
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jej obywateli od bezporedniego udzia³u w dzia³aniach wojennych, oddali³ od
ideologicznych pu³apek zastawionych przez zbrodnicze systemy. Journet, podtrzymuj¹c wartoæ politycznej neutralnoci swojej ojczyzny, stawia jednak pytania o moralne i duchowe obowi¹zki, jakie nale¿y podj¹æ w obliczu totalitarnego horroru. Jak powinna wygl¹daæ autentyczna neutralnoæ, gdy z jednej
strony odmawia siê wiz pobytowych dla uciekinierów z krajów objêtych wojenn¹ po¿og¹, w tym przede wszystkim ludnoci ¿ydowskiej9, z drugiej natomiast prowadzi wymianê gospodarcz¹ i produkuje towary na rzecz nazistowskiej
Rzeszy10. Kontekst lokalny nabiera³ dla Journeta wymiaru uniwersalnego. Jest
on zarazem patriot¹ kochaj¹cym swoj¹ ojczyznê, jak i zaanga¿owanym chrzecijaninem. Miêdzy obu przynale¿nociami nie ma sprzecznoci, jeli tylko
powróci siê do chrzecijañskiego ugruntowania praw cz³owieka. Trwa³y opór
Journeta przypomina³ g³os proroka, który  wo³aj¹c na pustyni  zdaje siê
niewiele osi¹gaæ, ale te¿ bez wyra¿enia swego sprzeciwu ludzkoæ, sami chrzecijanie, ryzykuj¹ zapomnienie o swych najbardziej fundamentalnych zobowi¹zaniach.
Nawet, gdy trudno mówiæ o systematycznej teologii politycznej w myli
Journeta oraz uwzglêdniaj¹c to, ¿e nie jest ona pozbawiona s³abszych elementów11, to ciekawe, zw³aszcza dla polskiego czytelnika, jest pytanie o ogólniejsze ród³a jego pogl¹dów i ¿yciow¹ postawê. Najbardziej widoczny jest wp³yw
Maritaina, a szerzej  Tomaszowego ujêcia prawdy oraz bytu jako wspó³istniej¹cych ze sob¹ wymiarów rzeczywistoci. Ale na drugim planie, nie zawsze
wyra¿onym wprost, mo¿na mówiæ o cichej obecnoci w. Katarzyny ze Sieny,
mistyczki, której g³êbokie ¿ycie duchowe nakazywa³o czynne zaanga¿owanie
w ziemskie sprawy i konflikty. Mistyka i polityka nie oznacza sprzecznoci,
a w przypadku Journeta ich zwi¹zek okaza³ siê b³ogos³awieñstwem. Zasygnalizowane tropy inspiracyjne, o których wspomniano, odnajdziemy w t³umaczonym poni¿ej tekcie.
Na zakoñczenie jeszcze kilka s³ów o t³umaczeniu. Fragment Morale de la
politique jest rozdzia³em ksi¹¿ki Charlesa Journeta pt. Exigences chrétiennes
en politique (Saint Maurice 19902 (1945), s. 139153). Za ¿yczliwe zezwolenie
pos³uszeñstwo wobec swojego biskupa Mariusa Besson: G. Boissard, Charles Journet (18911975),
s. 371373. Zaznaczy³a siê te¿ nieufnoæ deputowanych federalnych, ibidem, s. 398n.
9 Guy Boissard zwraca uwagê na dwa wydarzenia, które szczególnie wp³ynê³y na Journeta:
trudnoci wizowe pianistki Klary Haskil oraz odmowa wizy dla Edyty Stein i jej siostry Ró¿y.
G. Boissard, Quelle neutralité en face de lhorreur? Le courage de Charles Journet, Saint Maurice
2000, s. 262267
10 Ibidem, s. 297323.
11 F.-X. Putallaz, Chrétiens en politique. Notes sur la conception chrétienne de la Cité selon
Journet, w: M. Rossignotti Jaeggi, G. Boissard (dir.), Charles Journet. Un témoin du XXe siècle, Paris
2003, s. 213230.
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na dokonanie przek³adu Redakcja Forum Teologicznego sk³ada serdeczne podziêkowanie Wydawnictwu Éditions Saint Augustin z Saint Maurice w Szwajcarii. Ka¿dy przek³ad ma swoje trudnoci. Wspomina³ o nich
£ukasz Kamykowski, najbardziej wytrawny w polskiej literaturze badacz
twórczoci Journeta12. W zamieszczonej tu próbie translacji starano siê zachowaæ uk³ad graficzny tekstu oryginalnego (akapity, kursywy, cudzys³owy). Dla
uwyranienia gry s³ów, nie zawsze czytelnej w jêzyku polskim, w kilku miejscach umieszczono w nawiasach kwadratowych wyra¿enia francuskie. Szwajcarski teolog odwo³uje siê w swoim tekcie do kilku autorów. Tam, gdzie to
mo¿liwe, zastosowano istniej¹ce ju¿ przek³ady na jêzyk polski, co zosta³o za
ka¿dym razem odnotowane w przypisach.

Charles Journet, O moralnoci politycznej13
Nie jest nasz¹ intencj¹, ani nawet ukrytym zamiarem, mieszanie siê
w technikê polityki, pragniemy zanurzyæ siê jedynie skrawek palca [tremper le
bout du doigt] w jej problemy. Gdy chodzi o moralnoæ polityczn¹, niepisanym
obowi¹zkiem ka¿dego chrzecijanina, który mo¿e jeszcze utrzymaæ w rêku pióro, jest przypominanie w tym smutnym czasie zamêtu duchowego zasad dotycz¹cych praw cz³owieka i praw chrzecijanina. Stanowi¹ one podstawy ca³ego
starego i nowego porz¹dku politycznego, jeli tylko pragniemy czego innego,
ni¿ trwanie w klêsce politycznego k³amstwa. Ludzkoæ nie przetrwa, jeli zamazany w niej zostanie obraz Boga, który j¹ stworzy³ i odkupi³, jeli w³asnymi
rêkami zniszczy sw¹ ¿yciodajn¹ duszê, jeli porzuci cywilizacjê, by rozpocz¹æ
staczanie siê w barbarzyñstwo.
1. Neutralnoæ Kocio³a
Koció³  w ostatnim czasie dostatecznie du¿o na ten temat powiedziano,
ale wypada, jak nigdy dot¹d, by prawda chrzecijañska sta³a siê zaanga¿owana
 pozostaje neutralny wobec ró¿nych form rz¹dzenia. Mylê, ¿e to wyra¿enie musi byæ rozumiane w sensie cis³ym. Koció³ nie jest i nie mo¿e byæ
bowiem neutralny wobec takiego ukierunkowania rozwoju historii, który mia³by prowadziæ do uznania [reconnaître] (lub przeciwnie  do zapoznania
[méconnnaître]) godnoci  choæby doczesnej  osoby ludzkiej, równego prawa wszystkich narodów, jednoci, choæby doczesnej, dla wielkiej rodziny ludz12
13

£. Kamykowski, Izrael i Koció³ wed³ug Charlesa Journeta, Kraków 1993, s. 13.
Wielkanoc 1941.
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kiej, by dziêki temu ludzie uzyskali szerszy, bardziej skuteczny i wiadomy
udzia³ w sprawach publicznych. W ten sposób Bergson opisa³ teoriê demokracji, która g³osi wolnoæ, domaga siê równoci i godzi te dwie zwanione
siostry, przypominaj¹c im, ¿e s¹ siostrami i stawiaj¹c ponad wszystkim braterstwo. Gdy spojrzy siê na republikañskie has³o pod tym k¹tem, oka¿e siê, ¿e to
trzecie pojêcie znosi sprzecznoæ miêdzy dwoma pozosta³ymi i ¿e tym, co
istotne, jest braterstwo. Zaraz te¿ dodaje, ¿e to pozwoli³oby nam stwierdziæ,
i¿ demokracja jest ze swej strony ewangeliczna, a jej si³¹ napêdow¹ jest mi³oæ14. Mo¿na siê zgodziæ, ¿e tak jest, pod warunkiem, ¿e, jak to ostatnio
wykaza³ Jacques Maritain, przez demokracjê bêdziemy rozumieli stan rozwoju
kulturowego, ogólniejsz¹ koncepcjê wa¿n¹ tak¿e dla innych form rz¹dzenia,
ni¿ jego postaæ demokratyczna i przede wszystkim, ¿e nie pomylimy demokracji indywidualistycznej zainspirowanej przez Rousseau  której pewne implikacje, jak na przyk³ad antychrzecijañska idea prawa, zbudowana na sile
g³osów, a nie na sprawiedliwoci, zosta³y potêpione przez Koció³  z demokracj¹ personalistyczn¹15.
W ka¿dym razie stwierdzenie, ¿e Koció³ jest neutralny wobec ró¿nych
form rz¹dzenia, rozumianych w sensie cis³ym, nie oznacza, ¿e pozostaje neutralny wobec takich prób porz¹dkowania wiata, jak rasizm czy komunizm.
W takich wypadkach Koció³ zajmuje stanowisko, i to z ca³¹ moc¹. Wystarczy
powróciæ do po¿ytecznej lektury wielkich dokumentów Piusa XI, których tytu³y s¹ obecne w pamiêci wszystkich: Non abbiamo bisogno, Mit brennender
Sorge, Divini Redemptoris.
2. Spo³eczeñstwa zamkniête a spo³eczeñstwa otwarte
Doceniaj¹c niedawno w jasnym, cennym, ³atwym w lekturze dzie³ku,
poczynione przez Bergsona rozró¿nienie miêdzy ide¹ spo³eczeñstwa zamkniêtego a ide¹ spo³eczeñstwa otwartego, ojciec Sertillanges napisa³:
To rozró¿nienie jest bardzo owocne... W naszym rozumieniu Bergsonowskie rozró¿nienie rzuca jasne wiat³o na to, co ze swej natury i w ca³ej
straszliwej rozci¹g³oci zawiera siê w teorii prawa, konstruowanego niemal¿e
wszêdzie w naszych czasach wed³ug modelu spo³eczeñstwa zamkniêtego. Pañstwo jest tu uznane za wartoæ nadrzêdn¹, a prawo wyra¿a jedynie wolê pañstwa. Mo¿e ono te¿ podejmowaæ swobodne decyzje, je¿eli bêdzie mu to odpowiada³o oraz o ile zapewnia to utrzymanie w³adzy.
14 Les deux sources de la morale et de la religion, s. 304 [t³um. polskie: H. Bergson, Dwa ród³a
moralnoci i religii, prze³. P. Kosty³o, K. Skorulski, Kraków 1993, s. 274].
15 La personne humaine et la societé, Pary¿ 1939, s. 52.
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Powy¿sze stanowisko doktrynalne jest jednak nie do utrzymania, jeli
patrzymy na nie pod k¹tem pierwszego z dwóch Bergsonowskich typów moralnoci. W sposób konieczny prowadzi bowiem do moralnoci biologicznej,
gdzie jednostka zostaje od wewn¹trz ca³kowicie podporz¹dkowana grupie,
a tak¿e jedna grupa jest wobec innej skazana na walkê o ¿ycie, zamiast
poszukiwania sprawiedliwoci, ukierunkowana bardziej na zdobywanie ni¿
ku mi³oci.
Prowadzi to do takiej moralnoci, która poza Pañstwem nie znajduje niczego, z czym by³aby zwi¹zana lub co by j¹ ogranicza³o. Nie istnieje ju¿ nic
ponad lub na zewn¹trz Pañstwa. Interes Pañstwa sam siebie usprawiedliwia,
bez ¿adnego odniesienia do nadrzêdnego prawa, które nie stanowi ju¿ zasady.
Od tego momentu jednostce nie pozostaje nic poza podporz¹dkowaniem
siê wobec tego, do czego wzywa siê j¹ w imiê interesu stronnictwa, Pañstwa
lub zwierzchniego narodu.
Od tego momentu miêdzy narodami pojawia siê stan utajonej wojny, który nie pozostawia ¿adnej mo¿liwoci dostrze¿enia ¿ycia wspólnotowego.
Organizacja Narodów, o której bêdzie siê mówi³o, wydaje siê byæ tworem sztucznym, iluzorycznym lub nawet usi³owaniem dominacji jednej grupy
nad wszystkimi pozosta³ymi. Znamy ju¿ to wszystko... Dlatego te¿ jestemy
zadowoleni, ¿e zwrócono uwagê na podstawy tego zgubnego gmachu doktrynalnego16.
Nigdy zatem, my chrzecijanie, nie moglibymy przyj¹æ jako symbolu
naszej spójnoci takich hase³, jak na przyk³ad: zamkniêta Francja, jedynie
Francja.
3. Jeszcze raz o neutralnoci Szwajcarii
Neutralnoæ kraju, takiego jak nasz, w ¿aden sposób nie powinna byæ
interpretowana jako przyzwolenie na takie zasady organizowania wiata, które
s¹ potêpiane przez Koció³. W ¿adnym te¿ momencie nie powinna byæ ona
wyjaniana za pomoc¹ Bergsonowskiej zasady moralnoci zamkniêtej, innymi s³owy  poprzez skandaliczn¹ zasadê sacro egoismo. Podnielibymy przez
to wiêtokradcz¹ rêkê na naszego wielkiego patrona Miko³aja z Flue, rozumiej¹c jego polecenie adresowane do obywateli Konfederacji w tym sensie, by nie
otwieraæ zbyt szeroko granic kraju, nie mieszaæ siê w sprawy drugiego, nie
³¹czyæ swojego losu z rz¹dami pañstw obcych.
Uwzglêdniaj¹c to, co zosta³o napisane, omielamy siê stwierdziæ, ¿e neutralnoæ Szwajcarii  je¿eli nie mia³aby siê staæ obojêtnoci¹ wobec tego, co,
16

Henri Bergson et le catholicisme, Pary¿ 1941, s. 46.
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jak s¹dzimy, jest sprawiedliwoci¹ lub niesprawiedliwoci¹, wolnoci¹ lub niewol¹, usi³owaniem, bez w¹tpienia nieskoñczenie niedoskona³ym, chrzecijañskiego porz¹dkowania polityki lub innym straszliwym usi³owaniem oczyszczenia polityki z wszelkiego ladu ewangelicznego fermentu  jest neutralnoci¹ na p³aszczynie stosunków politycznych i dzia³añ wojskowych. Taka w³anie mo¿e i powinna byæ autentyczna neutralnoæ. Nie jest ona usprawiedliwiona jedynie poprzez wzgl¹d na ostro¿noæ, rzec by mo¿na cielesn¹, ani te¿
poprzez grê, nastawion¹ zawsze na powstrzymywanie naszych mo¿liwoci
dzia³ania. Istniej¹ motywy o wiele bardziej wznios³e i g³êbokie, do których
jestemy mocno przywi¹zani i które staralimy siê ju¿ okreliæ, które, patrz¹c
na Szwajcariê z perspektywy uwarunkowañ ca³kowicie wyj¹tkowych, uczyni³y
j¹ krajem odrêbnym od innych. Istotnie, jak twierdzi Arystoteles, spo³ecznoci
mog¹ siê szczegó³owo ró¿nicowaæ miêdzy sob¹, bez uciekania siê do ekspansji
kolonialnej, bez cienia ambicji terytorialnych, materialnie pomniejszone, choæ
duchowo poszerzone. Szwajcaria nie jest, jak to mo¿e zbyt powierzchownie
powiedziano, krajem po³o¿onym w Europie17, lecz jest politycznym i kulturowym wêz³em Europy. Ujawnia siê jako punkt krystalizacyjny w polityce
pokoju dla wszystkich otaczaj¹cych j¹ wielkich narodów. Jest rodzajem odpowiedzi, redniowiecznych dni w tygodniu, gdzie panowa³ Bo¿y rozejm; lub
te¿, jeli kto chcia³by to tak widzieæ (choæ w tym miejscu nasze ambicje
wydaj¹ siê nieco wiêksze, jednak trudno powiedzieæ, by brakowa³o im wznios³oci), jest rodzajem odpowiedzi w relacji do doczesnych celów [fins temporelles] Europy, a wiêc tym, czym w redniowieczu w relacji do duchowych
celów [fins spirituelles] Kocio³a by³o pañstwo papieskie  punktem oparcia
prawa i wolnoci.
Nale¿a³oby siê wznieæ a¿ do punktu widzenia polityki chrzecijañskiej.
Nie wolno zatrzymywaæ siê na niczym mniej wznios³ym  by odgadn¹æ obowi¹zki moralne, jakie st¹d dla nas wyp³ywaj¹ , by dostrzec, jak mo¿na pojednaæ ze sob¹, realnie, g³êboko, a nie tylko werbalnie, postawê neutralnoci
naszej ma³ej ojczyzny z zasad¹ chrzecijañskiej polityki interwencji.
Konieczne jest wiêc nauczenie siê zdecydowanego rozró¿niania miêdzy
nieinterwencj¹ w zakresie politycznym a brakiem interwencji w obszarze moralnym i duchowym. W aktualnym konflikcie pierwsza z nich mo¿e byæ
w okrelonych przypadkach uzasadniona18. Druga by³aby zbrodni¹.
17

Szwajcaria jest w Europie  ta realistyczna formu³a, wymylona przez pewnego Szwajcara, mia³a w swym zarysie uwiadomiæ pozosta³ym Szwajcarom miejsce ich kraju w ramach nowego
porz¹dku.
18 W swoim Przes³aniu Bo¿onarodzeniowym z 1941, najwy¿szy pasterz og³osi³, jak s¹dzimy, po
raz pierwszy prawo neutralnoci narodów. Zob. poni¿ej, s. 298.
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4. Zasada nieinterwencji
W dawnych czasach, kiedy zbudowano pierwsze miasto na ziemi, zdarzy³o siê, i¿ wszcz¹³ siê w miecie onym po¿ar.
Powstali niektórzy ludzie i spojrzeli w okno, a widz¹c ogieñ bardzo daleko, poszli znowu spaæ, i usnêli.
A drudzy, widz¹c ogieñ bli¿ej, stali we drzwiach i mówili: Bêdziemy
gasiæ, kiedy ogieñ do nas przyjdzie.
Ale ogieñ wzmóg³ siê bardzo i po¿ar³ domy tych, którzy we drzwiach
stali, a tych, którzy spali, po¿ar³ z domami ich19 .
W tej przypowieci, trzydzieci lat przed jej wyranym potêpieniem przez
Piusa IX20, Mickiewicz ods³oni³ g³êbok¹ niemoralnoæ zasady nieinterwencji
moralnej.
5. Czy jednoæ jest pierwszym dobrem narodu
Mo¿na by abstrakcyjnie21 postawiæ pytanie, czy pierwszym dobrem narodu jest jego jednoæ. Odpowiadamy: nie. Pierwszym dobrem narodu jest cnota,
honor i sprawiedliwoæ. Jednoæ przychodzi póniej. Jednoæ w cnocie  o tak!
Bez tego, takie rozdwojenie bêdzie oznacza³o, ¿e jeli sumienie narodu zostanie
zaæmione w czêci swoich cz³onków, mo¿e jeszcze ¿yæ i oponowaæ w pozosta³ej
czêci. Jeli natomiast pod presj¹ zewnêtrzn¹ b¹d wewnêtrzn¹ jaki kraj zaczyna na przyk³ad zgadzaæ siê na antysemityzm i uznawaæ za rzecz godziw¹
zabijanie ¯ydów, ich wyw³aszczanie, zabieranie im rodków do ¿ycia, okazywanie im pogardy, poddawanie zakazom spo³ecznym, by³oby lepiej dla tego
kraju, dla jego znaczenia oraz obecnej i przysz³ej chwa³y, by nie by³ jednoci¹
w tym wzglêdzie i zosta³ podzielony.
6. Chrzecijañskie zasady miêdzynarodowe
W odniesieniu do tematu prawa miêdzynarodowego przypomnijmy kilka
zdañ wyg³oszonych ubieg³ego roku przez Piusa XII do cz³onków wiêtego
Kolegium w dniu w. Eugeniusza:
Napominamy zwanione strony, by zawsze pamiêta³y o obowi¹zkach
humanitarnych, które nie trac¹ swojej wartoci równie¿ w zakresie prawa
i moralnoci czasu wojny.
19 Ksiêgi Pielgrzymstwa Polskiego [A. Mickiewicz, Ksiêgi narodu polskiego i pielgrzymstwa
polskiego, Warszawa 1982, s. 231].
20 Denz., n. 1762.
21 Marsza³ek Pétain niedawno je konkretnie postawi³ (dodatek).
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Nie s¹dzimy, aby dopuszczalne by³o... powstrzymywanie siê od wyra¿enia naszego smutku wobec traktowania ludnoci cywilnej, jakie obserwujemy
w ró¿nych miejscach; traktowania, które dalekie jest od wymagañ humanitarnych.
¯aden lud nie jest wolny od niebezpieczeñstwa deportacji kogo ze
swoich synów z powodu ¿¹dzy i zaprzedania demonowi nienawici. Tym, co
jest szczególnie wa¿ne jest os¹dzenie podobnych dzia³añ przez w³adzê publiczn¹ oraz szybkoæ reakcji, dziêki której takie dzia³ania mog¹ zostaæ
wstrzymane.
Im bardziej poszerza siê obszar, który w efekcie konfliktu dostaje siê pod
obce panowanie, tym bardziej nagl¹ca staje siê koniecznoæ ustalenia systemu
prawnego, jaki powinien byæ stosowany na tym obszarze, zgodnie ze zwyczajami prawnymi ludnoci, a zw³aszcza z wymaganiami ogólnoludzkimi i poczuciem sprawiedliwoci.
Wprowadzana sprawiedliwoæ wymaga, aby zajête obszary by³y traktowane w ten sam sposób, w jaki w³adze okupacyjne pragnê³yby, by byli traktowani ich obywateli na ich w³asnych obszarach.
Nie jest rzecz¹ trudn¹ wyprowadzenie z tych elementarnych zasad, opieraj¹cych siê na zdrowym rozs¹dku, konsekwencji, jakie s¹ niezbêdne dla zaprowadzenia sprawiedliwego porz¹dku w zakresie kwestii szczegó³owych dotycz¹cych zajêtego kraju. Chodzi o regulacje zgodne nie tylko z ludzkim
i chrzecijañskim sumieniem, ale tak¿e z prawdziwym interesem i m¹droci¹
pañstwa. Oznacza to poszanowanie ¿ycia, honoru i w³asnoci obywateli, poszanowanie rodziny oraz jej uprawnieñ. Od strony religijnej  chodzi o wolnoæ
sprawowania kultu religijnego w zakresie prywatnym i publicznym, wolnoæ
opieki duchowej zgodn¹ ze zwyczajem ludnoci oraz jej jêzykiem. Wolnoæ
nauczania i wychowania religijnego...
7. Inne zasady chrzecijañskie
Pozostaj¹c zawsze w sferze zasad i wystrzegaj¹c siê jak ognia, by choæ
w najmniejszym stopniu nie stosowaæ ich szczególnie wobec jakiegokolwiek
narodu oraz maj¹c absolutn¹ gwarancjê pozostawania w pe³nej i g³êbokiej
zgodzie z nauczaniem papie¿y oraz Kocio³a, stwierdzamy:
Ci, którzy jako pierwsi zastosowali iperyt i gazy truj¹ce lub u¿yli ³adunków zapalaj¹cych, lub zbombardowali bezbronne miasta i zmusili swoich przeciwników do zastosowania tych samych rodków, s¹ przyczyn¹ staczania siê
ludzkoci z cywilizacji w barbarzyñstwo.
Zabronione jest dobijanie ciê¿ko rannych, g³adzenie starców, u³omnych,
okaleczonych przez wzgl¹d na dobro wspólne ludzkoci, które tego wymaga.
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Zabronione jest doprowadzanie ludzi do szaleñstwa poprzez podawanie
fa³szywych informacji i masowe rozstrzeliwanie na drogach przez lec¹ce tu¿
nad ziemi¹ samoloty w celu z³amania ich terrorem.
Systematyczna eksterminacja podbitej ludnoci, poprzez segregacjê p³ciow¹, sterylizacjê mê¿czyzn czy dzieci, niedo¿ywienie czy wypêdzenie z miejsca
zamieszkania, s¹ zbrodniami wo³aj¹cymi o pomstê do nieba.
Zabronione jest zmuszanie ludnoci terytorium okupowanego do sk³adania przysiêgi wobec wrogiej w³adzy.
Zabronione jest, by w kraju podbitym dokonywaæ zamachów na czeæ
i prawa rodziny, na ¿ycie jednostek oraz w³asnoæ prywatn¹.
Zabronione jest grabienie muzeów i kocio³ów oraz wywo¿enie ich skarbów do krajów zwyciêskich.
Zabronione jest grabienie osób prywatnych.
Zabronione jest nak³adanie na ludnoæ jakiejkolwiek kary zbiorowej, pieniê¿nej lub innej, z racji czynów indywidualnych, w oparciu o orzeczenie jej
solidarnej wspó³odpowiedzialnoci.
Zabronione jest ograniczanie przekonañ religijnych lub utrudnianie wykonywania kultu.
By³oby skandalem, gdyby odpowiednie w³adze nak³ania³y m³ode dziewczêta, by oddawa³y siê ¿o³nierzom wyje¿d¿aj¹cych na front.
By³oby skandalem, gdyby w krajach podbitych porywano m³ode dziewczêta dla zasilenia domów publicznych w kraju macierzystym.
8. Pos³uszeñstwo wobec krzywdz¹cego przepisu
Ka¿dy zna stronice z Dzieciñstwa, na których Maksym Gorki przedstawia
historiê opowiedzian¹ przez jego babciê. Oto z³y w³adca nakazuje swojemu
s³udze Iwanowi zabiæ dobrego zakonnika. Poszed³ Iwan, pos³ucha³ rozkazu.
Idzie Iwan, gorzko rozmyla. Nie z mej woli idê  mus prowadzi. Widaæ taka
ma dola od Boga. Podnosi ramiê, by uderzyæ, czekaj¹c a¿ mnich dokoñczy
modlitwê. I oto modlitwa zamiast siê skoñczyæ, otwiera siê nagle na potrzeby
wszystkich czasów. Iwan zostaje unieruchomiony w swojej pozycji. Taka na
niego zes³ana kara: Z³ego rozkazu ¿eby nie s³ucha³. Cudzym sumieniem siê nie
zas³ania³! W tym momencie opowiadania, jeden z jego s³uchaczy krzyczy
wzruszony: Wiecie, to jest zdumiewaj¹ce! To strasznie nasze. Nie mo¿na ¿yæ
cudzym sumieniem, nie mo¿na, nie mo¿na!22 .
Pojawia siê tu wiele problemów, które nie s¹ specyficznie rosyjskie... Czy
¿o³nierz powinien byæ pos³uszny, gdy jest postawiony wobec koniecznoci
22

[Przek³ad polski: M. Gorki, Dzieciñstwo, prze³. K. Bilska, £ód 1950, s. 128, 134, 131].
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wyboru: powiesiæ cywilów czy uwolniæ wiêniów, jak to przedstawi³ Odon de
Horvath w swojej ostatniej powieci23.
Ogólnie rzecz bior¹c, czy cz³owiek musi, mo¿e byæ pos³uszny wobec
swojej w³adzy, kiedy ta wysy³a go na wojnê, je¿eli ta wojna, po g³êbokim
zastanowieniu, wydaje siê mu siê w sposób oczywisty niesprawiedliwa?
W niemieckiej powieci, któr¹ wspomnielimy, g³ówny bohater zaczyna
zag³êbiaæ siê w sens wydarzeñ: Kochaj swoich wrogów. Oto s³owa, które dla
nas nie maj¹ ju¿ ¿adnego sensu. My mówimy: masz nienawidziæ swoich wrogów! Mi³oæ prowadzi nas do nieba, nienawiæ zaprowadzi do zwyciêstwa. Nie
potrzebujemy ju¿ bowiem boskiej wiecznoci, od kiedy wiemy, ¿e jednostka
w ogóle siê nie liczy. Staje siê ona czym dopiero jako wcielona do pu³ku. Dla
nas istnieje wy³¹cznie jedna wiecznoæ: istnienie rasy. I jedynym boskim obowi¹zkiem pozostaje umrzeæ dla naszej rasy.
Ale na koniec, jego serce siê wznosi i odkrywa wiat³o: Tak wobec
dobra, jak i wobec z³a jednostka jest wy³¹cznie odpowiedzialna i nie ma takiej
ojczyzny, która mia³aby prawo wkraczaæ miêdzy niebo a piek³o.
To wszystko jest jasne. Problemem jest raczej wyjanienie, i¿ powy¿sza
prawda mo¿e byæ nierozpoznana nawet przez niektórych chrzecijan, lekkomylnie lojalnych. Pragnê w tym miejscu zapisaæ kilka zdañ, zadedykowanych
mi przez pewnego przyjaciela:
W pytaniu, o którym rozmawialimy  pomijanym przez wielu z tak
wielk¹ starannoci¹!  tkwi sama istota etyki, istota cz³owieka, nad któr¹ siê
debatuje. Czy jest on tym, który okrela cel swoich dzia³añ, czy te¿ dla ich
prawid³owego ustalenia musi skupiæ swoj¹ uwagê na abstrakcji opartej na relacjach, w jakie s¹ one zaanga¿owane? Jeli ludzki umys³ nie mo¿e odrzuciæ
trudnoci zwi¹zanych z tymi dzia³aniami, nie bêdzie te¿ móg³ lepo zgodziæ siê
na wspó³pracê z grupami czy przywódcami, których celów nie znamy. Pojawia
siê zatem nagl¹cy obowi¹zek czuwania nad pozostawionymi nam zdolnociami
umys³owymi, aby poznawaæ oraz wybieraæ.
Odnonie do tego upienia [lhypnotisme], trosk¹ moralistów by³o oczywicie okrelenie warunków oraz rodków ostro¿noci, dziêki którym jednostka wiedzia³aby, bez pope³nienia grzechu, jak nie oddaæ siê pod panowanie
drugiego. Jak sprawiæ, by tak¿e w innych przypadkach, wszystkim wiadomych, osoba mog³a zapobiec pozbawieniu jej si³ przez potêgi, które odrzucaj¹
kontrolê w³asnych zamierzeñ?
Cz³owiek nie powinien pozbawiaæ siê zaszczytu mylenia, oceniania rzeczy wed³ug niezbywalnej, boskiej normy, zapisanej najbardziej klarownie a zarazem tajemniczo w nim samym.
23
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Cokolwiek bymy nie powiedzieli, taki obowi¹zek istnieje i niezmiennie
obowi¹zuje24 .
Wielki Inkwizytor w Braciach Karamazow, który w zamiarze Dostojewskiego uosabia Antychrysta, obiecuje ludziom chleb, pokój i ziemiê, ale w zamian domaga siê ich wolnoci i sumienia.
9. Chrzecijañstwo a totalitaryzm
W encyklice Summi Pontificatus z 20 padziernika 1939 r. czytamy:
System wychowawczy, który odstêpstwo od Chrystusa i Kocio³a poczytywa³by sobie za znak wiernoci dla narodu lub pewnej zorganizowanej grupy
obywateli, tym samym wydawa³by sam na siebie wyrok potêpienia i dowiadczy³by na sobie w stosownej chwili nieuniknionej prawdy s³ów Proroka:
»Wszyscy, którzy Ciê opuszczaj¹, bêd¹ zawstydzeni. Ci, którzy oddalaj¹ siê od
Ciebie, bêd¹ zapisani na ziemi, bo opucili ród³o ¿ywej wody, [Pana]«25.
Wielki i poruszaj¹cy List biskupów niemieckich, zgromadzonych w Fuldzie 6 lipca 1941 roku, precyzuje: Jedna z ksi¹¿ek, wydana w setkach tysiêcy
egzemplarzy, która zosta³a ostatnio rozpowszechniona, potwierdza, ¿e my Niemcy musimy dzi dokonaæ wyboru miêdzy Chrystusem a narodem niemieckim.
Ten sam list napisany w ca³oci jêzykiem jednoczenie ¿arliwym i zwartym, skupia siê na ostrze¿eniach, których uroczysta powaga nie mo¿e zostaæ
przez nikogo pominiêta:
Bez w¹tpienia w doktrynie chrzecijañskiej znajduj¹ siê takie wskazania,
które nie obowi¹zuj¹, gdy ich przestrzeganie napotyka na zbyt du¿e trudnoci.
Ale istniej¹ te¿ wiête obowi¹zki, od których osoba nie mo¿e siê zwolniæ
i które musi wype³niæ nawet za cenê ¿ycia. Nigdy i pod ¿adnym pozorem,
cz³owiek nie mo¿e pope³niæ blunierstwa. Nigdy nie mo¿e nienawidziæ sobie
podobnych. Nigdy nie mo¿e zabiæ niewinnego, z wyj¹tkiem przypadku wojny
oraz usprawiedliwionej obrony. Nigdy nie wolno zerwaæ wa¿nie zawartego
ma³¿eñstwa. Nigdy nie mo¿na k³amaæ... Tym, którzy s¹dz¹, ¿e mo¿na ostentacyjnie wyst¹piæ z Kocio³a, pozostaj¹c mu jednoczenie wiernym w sercu,
przekazujemy ostrze¿enie Zbawiciela: Ten, kto siê mnie wyprze przed ludmi,
tego i ja siê wyprê przed moim Ojcem, który jest w niebie!

24 Istnieje czasami obowi¹zek niepos³uszeñstwa, g³oszony wprost przez Innocentego III, Alberta
Wielkiego, Tomasza z Akwinu, por. LEglise du Verbe incarné, t. 1, s. 449.
25 [Przek³ad polski: Koció³ i Papie¿ wobec drugiej wojny wiatowej, prze³. M. Rêkas, Stan B.,
Londyn 1947. Zamieszczony tam przek³ad encykliki Summi Pontificatus zosta³ przejêty w wydanej
ostatnio pracy: A. Maniecka (red.), Socjalizm i komunizm potêpione przez papie¿y, Sandomierz 2009,
s. 192].

198

KS. ZDZIS£AW KUNICKI

10. Potêpienie polityki zamkniêtej
Powróæmy do wielkiego nauczania encykliki Summi Pontificatus dotycz¹cego istotowo i g³êboko moralnego charakteru ¿ycia miêdzynarodowego.
Nie jest to moralnoæ zamkniêta, polityka zamkniêta, jest to raczej moralnoæ otwarta na ca³¹ ludzkoæ, któr¹ papieski zwierzchnik kieruje do wiata:
Ideologia przypisuj¹ca pañstwu w³adzê prawie nieograniczon¹, jest b³êdem zgubnym nie tylko dla wewnêtrznego ¿ycia narodów, dla ich dobrobytu
i moralnego rozwoju. Szkodzi tak¿e wzajemnym stosunkom narodów, gdy¿ rozrywa zwi¹zki, jakie powinny istnieæ miêdzy pañstwami, pozbawia si³y i trwa³oci prawo narodów, otwiera drogê do gwa³cenia praw drugiego i utrudnia ka¿de
porozumienie i pokojowe wspó³¿ycie. Ludzkoæ bowiem  moc¹ ustanowionego
przez Boga porz¹dku natury podzielona na grupy spo³eczne, narody i pañstwa,
od siebie niezale¿ne w sposobie organizacji i zarz¹dzania w sprawach w³asnych
 jest równoczenie zjednoczona wzajemnymi wiêzami moralnymi i prawami
w jedn¹ wielk¹ wspólnotê, d¹¿¹c¹ ku dobru ca³oci i rz¹dzon¹ w³aciwymi jej
prawami, które chroni¹ jej jednoæ i prowadz¹ j¹ do coraz wiêkszej pomylnoci.
Jest widoczne, ¿e przyw³aszczenie sobie przez pañstwo autonomii absolutnej, ca³kowicie sprzeciwia siê owemu wrodzonemu prawu naturalnemu i jest
jego negacj¹ w samej jego istocie. Równie oczywiste jest to, i¿ w pañstwie
o w³adzy absolutnej dotrzymywanie umów, reguluj¹cych wspó³¿ycie miêdzy
narodami, staje siê uzale¿nione od woli czy swawoli rz¹dz¹cych, co samo
w sobie wyklucza mo¿liwoæ powszechnej zgody i skutecznej wspó³pracy.
Albowiem istotnym warunkiem powstania trwa³ych, harmonijnych stosunków,
wzajemnego zrozumienia i owocnej przyjani miêdzy pañstwami, jest rzetelne
uznanie i przestrzeganie przez ludy zasad i norm miêdzynarodowego prawa
naturalnego jako regulatora ich normalnego rozwoju i dzia³ania. Otó¿ te w³anie
zasady nakazuj¹ uszanowanie prawa ka¿dego narodu do wolnoci, niepodleg³oci, ¿ycia i mo¿liwoci rozwoju cywilizacyjnego; nakazuj¹ te¿ dotrzymywanie
umów zawartych i sankcjonowanych zgodnie z regu³ami prawa narodów.
Nie ma co do tego ¿adnej w¹tpliwoci, ¿e pokojowe wspó³¿ycie narodów
i dochowanie zobowi¹zañ, wynikaj¹cych z umów, mo¿liwe jest tylko wtedy,
gdy obie strony bêd¹ mia³y do siebie zaufanie; gdy ka¿da z nich bêdzie gotowa
do dotrzymania danego s³owa i bêdzie przewiadczona, ¿e i druga strona kieruje siê t¹ sam¹ gotowoci¹... Natomiast uwa¿anie zawartych umów z zasady za
co, co mo¿na dowolnie zmieniæ lub anulowaæ i skryte przypisywanie sobie
prawa do samowolnego i jednostronnego ich ³amania, kiedy tylko zdaje siê
tego wymagaæ w³asna korzyæ, oznacza³oby bezsprzecznie zniszczenie wzajemnego zaufania, jakie miêdzy pañstwami istnieæ powinno26.
26

[Ibidem, s. 193194].
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11. Dwa makiawelizmy
¯aden chrzecijanin nie rozdziela ju¿ polityki od moralnoci. Nie mówimy ju¿ nawet o moralnoci i polityce. Razem z Arystotelesem i w. Tomaszem z Akwinu mówimy raczej o moralnoci politycznej lub o moralnym
wymiarze polityki.
W niewielkiej, choæ niezwykle przenikliwej ksi¹¿ce, do czego ju¿ siê
odnosilimy, Jacques Maritain w sposób wstrz¹saj¹cy wyra¿a w kilku wierszach, w których nie ma chyba frazy, niebêd¹cej echem nieska¿onego nauczania papieskiego zwierzchnika oraz Kocio³a:
Polityka sama w sobie jest spraw¹ moraln¹  i oto nadejdzie wkrótce
czas, w którym, po triumfach heglizmu i pozytywizmu, które oddziela³y politykê od moralnoci, nie tylko, jak s¹dzê, przez wzgl¹d na zawsze istniej¹ce
s³aboci ludzkiego postêpowania, powrócimy znowu do tego prawa, do tej
doktryny i to w sposób absolutny. Sam Machiavelli z pewnoci¹ zdziwi³by siê,
widz¹c, czym sta³ siê machiawelizm. On sam by³ zbyt inteligentny i zbyt
spostrzegawczy, by patrzeæ na siebie inaczej jak tylko na cynika, który czerpie
z moralnej podstawy cywilizowanej tradycji. Jego usi³owanie okrutnego obna¿enia tej tradycji zak³ada³o tylko jej spójnoæ i trwa³oæ. Dzi fundamenty tej
odpornoci i substancji zanik³y, nie pozosta³o nic poza straszliw¹ machin¹,
pust¹ i ¿ar³oczn¹ technik¹, która w imiê natychmiastowego materialnego ziszczenia odra¿aj¹cych zamiarów lub tytanicznych marzeñ, wyrz¹dza ludziom
krzywdê z nieugiêt¹ wytrwa³oci¹. To w³anie bywa okrelane jako realizm
polityczny.
Mówi¹c o uczciwych makiawelistach z epoki mieszczañskiej, Maritain
dodaje: Nieszczênicy, formu³uj¹c makiawelistyczne idee, nie mieli makiawelizmu we krwi. Nigdy nie widzieli podnosz¹cego siê drapie¿nego oblicza makiawelizmu absolutnego, makiawelizmu szalonego, zwyciê¿aj¹cego bez reszty
nad makiawelizmem rozumnym i bawili siê jego kultem porz¹dku bez sprawiedliwoci na korzyæ coraz bardziej nieludzkiej oraz bezlitosnej rewolucji.
W ten sposób koñczy siê ta wspania³a strona. Nawet gdybymy jej tu nie
przywo³ali, czy znalaz³oby siê choæ jedno serce, które mog³oby dalej nazywaæ
siê chrzecijañskim, nie zgadzaj¹c siê z nim?
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e nieszczêcie bêdzie trwa³o, a nawet siê spotêguje,
¿e upokorzenie siêgnie jeszcze g³êbiej. Mo¿e byæ tak, ¿e proces umiercania
[liquidation] bêdzie trwa³ nadal, a¿ wreszcie  lecz dok¹d¿e Panie, do jakiego¿
uni¿enia?  dusze, na których spoczê³y wasze rêce ciê¿sze ni¿ wiat, us³ysz¹
pokorny g³os w swym wnêtrzu a¿ do momentu, w którym wszystko rozpocznie
siê od nowa, poczynaj¹c od podstaw ludzkiej kondycji. ¯yjemy w epoce,
gdzie, jak siê wydaje siê, we wszystkich miejscach ziemi wszystkie przyczyny
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musz¹ bezwarunkowo a¿ do ostatka ukazaæ swe skutki. Wszystko, co ukryte,
musi siê ujawniæ, wszystkie miercionone zasady musz¹ wyczerpaæ swoje
moce i ukazaæ swój monstrualny wrzód. Pomimo to istnieje jeszcze nadzieja,
poniewa¿ miara z³a nie jest nieskoñczona. Byæ mo¿e jest to nasza ostatnia
nadzieja, która zawieæ nie mo¿e27.
t³um. ks. ZDZIS£AW KUNICKI

27

A travers le désastre, s. 123, 126 i 146. Ta ksi¹¿ka by³a zakazana (dodatek).
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Filip Krauze, Jedna prawda, dwie ksiêgi. Nauki przyrodnicze a teologia w Orodku Badañ Interdyscyplinarnych Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, ss. 223.
Czy miêdzy naukami przyrodniczymi a teologi¹ istnieje konflikt? Czy
pozytywistycznie rozumiana nauka wszystko wyjani? Czy teologowie powinni popaæ w kompleksy z powodu uprawiania dyscypliny, która nie mieci siê
we wspó³czesnych kanonach naukowoci? Na te zw³aszcza i podobne pytania
odpowiada w swej ksi¹¿ce ks. Filip Krauze, kap³an archidiecezji gdañskiej,
doktor nauk teologicznych, absolwent Instytutu Teologii Fundamentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II, z zami³owania informatyk
i podró¿nik.
Ju¿ tytu³ ksi¹¿ki Jedna prawda, dwie ksiêgi wprowadza czytelnika
w g¹szcz zagadnieñ  nie bójmy siê powiedzieæ  tak ciekawych, jak
i trudnych, poniewa¿ wymagaj¹cych gruntownego przygotowania metodologicznego. Autor musia³ bowiem zestawiæ i porównaæ (gwoli cis³oci nale¿y
dodaæ, ¿e tylko w ograniczonym zakresie) dwie dyscypliny ró¿ni¹ce siê pod
wzglêdem róde³ poznania, przedmiotu, sposobu opisu rzeczywistoci, stosowanych metod badawczych. Jako teolog móg³ to uczyniæ tylko na p³aszczynie
teologii fundamentalnej, rozumianej jako dyscyplina pogranicza, która podejmuje dialog i korzysta z osi¹gniêæ innych dyscyplin, w tym nauk przyrodniczych. Bez tej wiedzy, jak s³usznie zaznacza ks. Krauze, grozi³oby teologii
ryzyko braku kontaktu z kontekstem kultury, której nauka jest wa¿nym elementem (s. 36).
Podjêta przez gdañskiego teologa problematyka jest wa¿na i aktualna
w kontekcie osobowej decyzji wiary poszczególnych chrzecijan, których pogl¹dy podlegaj¹ w sferze wiatopogl¹dowej nieustannie konfrontacji z wynikami badañ nauk przyrodniczych, tak czêsto wykorzystywanych do niemaj¹cej
¿adnych podstaw naukowych walki ideologicznej. Jak podkrela autor recenzowanej pracy w uzasadnieniu wyboru tematyki, zbadanie przes³anek kontek-
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stów odkrycia i uzasadnienia teorii naukowych mo¿e siê okazaæ pomocne dla
poznania analogicznych kontekstów wystêpuj¹cych w przypadku treci religijnych, szczególnie jeli siê uzasadni, i¿ zarówno rozum, jak i wiara opieraj¹ siê
na odmiennych aspektach tej samej racjonalnoci (s. 33). Wydaje siê, ¿e przytoczone stwierdzenie stanowi klucz do zrozumienia ca³ego wywodu naukowego ks. Krauzego. Ratio (nauki przyrodnicze) nie wyklucza i nie sprzeciwia siê
fides (teologia). Odwo³uj¹c siê do poetyckiej metafory Jana Paw³a II, zawartej
w encyklice Fides et ratio (1998), mo¿na powiedzieæ, i¿ s¹ to dwa skrzyd³a,
na których duch ludzki unosi siê ku kontemplacji prawdy.
Orodek Badañ Interdyscyplinarnych Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie (dzi ju¿ Uniwersytet Papieski Jana Paw³a II), wczeniej Orodek
Studiów Interdyscyplinarnych, funkcjonuje przy Wydziale Filozoficznym
jako jednostka badawczo-dydaktyczna. Jak twierdzi ks. Krauze, geneza powstania tej instytucji ³¹czy siê z namys³em naukowym dwóch wielkich uczonych: ks. prof. Kazimierza K³ósaka oraz kard. Karola Wojty³y. Pierwszy,
w warunkach powojennej konfrontacji myli chrzecijañskiej z ateistyczn¹
ideologi¹ marksistowsk¹, podj¹³ siê wykazania niesprzecznoci pomiêdzy
naukami przyrodniczymi a teologi¹. W tym celu prowadzi³ badania z zakresu
filozofii Boga i filozofii przyrody. Czyni³ to w oparciu o spuciznê tomistyczn¹ (s. 25). Natomiast rezyduj¹cy w Krakowie abp Karol Wojty³a by³ nie
tylko patronem podejmowanych inicjatyw, lecz sam jako cz³owiek nauki
i kultury anga¿owa³ siê w dialog miêdzy naukami przyrodniczymi a myl¹
chrzecijañsk¹ (s. 26). Autor recenzowanej ksi¹¿ki wymienia nastêpuj¹ce ród³a wspó³czesnych inspiracji prac Orodka Badañ Interdyscyplinarnych: naukowy obraz wiata przenikaj¹cy kulturê; problemy istotne dla europejskiej
tradycji filozoficznej, obecne w jej nurtach maksymalistycznym i minimalistycznym; historia idei, których ocena jest traktowana jako uk³ad odniesienia,
konieczny w rozwa¿aniach metanaukowych (s. 28). Chodzi wiêc o badania
z zakresu filozofii przyrody, filozofii nauki, historii nauki, filozofii matematyki, filozofii fizyki, teorii wzglêdnoci, teorii kwantów, kosmologii relatywistycznej, pogranicza filozofii, teologii i nauk przyrodniczych, relacji nauka
 wiara.
Poddaj¹c wnikliwej analizie dorobek znamienitych przedstawicieli Orodka
Badañ Interdyscyplinarnych, wród których nale¿y na pierwszym miejscu wymieniæ ks. prof. Micha³a Hellera oraz abpa prof. Józefa ¯yciñskiego, ks. Krauze
wykaza³ siê du¿¹ znajomoci¹ zagadnieñ filozoficznych, szczególnie z zakresu
filozofii przyrody i filozofii nauki. Pozwoli³a mu ona na zamkniêcie metodycznego dyskursu, dotycz¹cego w szerszej perspektywie relacji nauka  wiara,
w trzech klarownie wyró¿nionych obszarach problemowych: 1. Rozdzielenie
nauk przyrodniczych i teologii; 2. Konflikt nauk przyrodniczych i teologii;
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3. Twórcze wspó³istnienia nauk przyrodniczych i teologii. Podzia³ ten zak³ada
wzajemn¹ nieredukowalnoæ nauk przyrodniczych i teologii.
W czêci ksi¹¿ki opisuj¹cej historyczny konflikt nauk przyrodniczych
i teologii odnajdujemy interesuj¹ce kwestie dotycz¹ce najg³oniejszych i najbardziej spektakularnych jego przejawów w postaci sprawy Galileusza i Darwina.
róde³ wspomnianego konfliktu ks. Krauze poszukuje w kosmologii wczesnochrzecijañskiej oraz w dominacji arystotelizmu w chrzecijañskiej myli
przednowo¿ytnej. Konkluduje, ¿e g³ównymi kwestiami generuj¹cymi ostre polemiki z pogl¹dami Galileusza i Darwina by³a niew³aciwa interpretacja Pisma
w.  próbowano traktowaæ Bibliê jako ród³o dos³ownych informacji przyrodniczych  a tak¿e nieznajomoæ prawide³ rozwoju nauki. Zdaniem autora niemniej wa¿ny jest tu tzw. czynnik ludzki, umiejscowiony w strukturach polityczno-instytucjonalnych, oraz próba ideologicznego wykorzystania wyników
badañ przyrodniczych. Ks. Krauze zgadza siê ze stwierdzeniem M. Hellera,
zgodnie z którym, mimo ¿e w krêgach specjalistów uwa¿a siê omawiany konflikt za pozorny i ostatecznie przezwyciê¿ony, to jednak wród wielu teologów
nadal panuje niechêæ, a nawet izolowanie siê od rodowiska reprezentuj¹cego
nauki przyrodnicze (s. 90). Po lekturze tej partii pracy pozostaje jednak pewien
niedosyt. Szkoda, ¿e w swych rozwa¿aniach autor pomin¹³ tzw. sprawê Giordano Bruno. Dla wielu wspó³czesnych jest ona bowiem najjaskrawszym przyk³adem konfliktu miêdzy nauk¹ i wiar¹, a sam w³oski myliciel jest postrzegany jako g³ówny mêczennik nauki. Nie przekonuj¹ t³umaczenia ks. Krauzego, ¿e
brak zainteresowania osob¹ i pogl¹dami Giordano Bruno podyktowany jest
jego niewielkim wk³adem do historii nauki (s. 135). Pozostawiaj¹c badaczom
ocenê postaci i dorobku naukowego w³oskiego filozofa nale¿y dostrzec jego
znaczenie we wspó³czesnej kulturze, w której urasta do symbolu wolnomyliciela zamordowanego za pogl¹dy, ofiarê kocielnego ciemnogrodu. Niemym
wiadectwem tych pogl¹dów jest chêtnie odwiedzany przez turystów, i nie
tylko, rzymski plac Campo di Fiori, gdzie Bruno zosta³ spalony i nad którym
góruje jego pomnik.
Bior¹c pod uwagê niektóre wspó³czesne pr¹dy mylowe o pozytywistycznym zabarwieniu, kwestionuj¹ce naukowoæ teologii i sens jej uprawiania,
najciekawsze s¹ treci koñcowe, bowiem zostaje tu podjêty problem dialogu
nauki i religii w obszarze wiatopogl¹du i kultury. Na podstawie prac autorów
zwi¹zanych z Orodkiem Badañ Interdyscyplinarnych ks. Krauze wykazuje
g³êbokie zale¿noci zachodz¹ce pomiêdzy obrazem wiata, wiatopogl¹dem
i kultur¹. W wymienionych rodowiskach dochodzi do spotkania uteoryzowanych aplikacji nauki i religii, jakimi s¹ nauki przyrodnicze i teologia (s. 169).
Zdaniem autora, analiza relacji zachodz¹cych pomiêdzy obrazem wiata, wiatopogl¹dem i kultur¹ pod k¹tem zawartych w nich elementów nauk przyrodni-
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czych i teologii pozwala na zdiagnozowanie czynników odpowiedzialnych za
konflikty, separacjê lub wspó³pracê wspomnianych dyscyplin. S³usznie zatem
zauwa¿a, ¿e [...] kultura, jako zobiektywizowana aplikacja wiatopogl¹dów
zanurzonych w niej ludzi, oraz wiatopogl¹d, jako subiektywna interioryzacja
zastanej kultury, komunikuj¹ siê za pomoc¹ obrazów wiata, wra¿liwych zarówno na kontekst kulturowy, jak i na wyznawane przez jednostki wartoci.
Nauka i religia jako wielkie wartoci kulturowe, bior¹ udzia³ we wspomnianym procesie wymiany obrazów (s. 169170).
Cenne wydaj¹ siê zamieszczone w zakoñczeniu pracy dwa postulaty dotycz¹ce nowych perspektyw badawczych. Pierwszy to propozycja rozwijania
refleksji nad wzajemnymi relacjami nauk przyrodniczych i teologii na polu
teologii kultury z wykorzystaniem osi¹gniêæ teologii nauki. Drugi jest mniej
konkretny i obwarowany przez autora wieloma zastrze¿eniami. Chodzi o skonstruowanie lub dopracowanie nowych teologiczno-fundamentalnych modeli
wiarygodnoci Objawienia chrzecijañskiego, które w wiêkszym stopniu bra³yby pod uwagê dane dostarczane przez nauki przyrodnicze (s. 222223).
Pozostawiaj¹c czytelnikowi radoæ i trud zmagania siê z niew¹tpliwie
ciekaw¹ treci¹ ksi¹¿ki ks. Krauzego i jej nie³atwym, hermetycznym jêzykiem,
nale¿y jeszcze zwróciæ uwagê na cenn¹ przestrogê zwieñczaj¹c¹ dzie³o:
wszelkie próby bezporedniego wprzêgniêcia wyników badañ nauk przyrodniczych, chocia¿by w roli »dowodów«, w dzie³o ewangelizacji, gro¿¹ zniekszta³caj¹cym aprioryzmem, prowadz¹cym mimochodem do naladownictwa
»unaukowionej« propagandy antyreligijnej (s. 222).
Nawi¹zuj¹c do tytu³u ksi¹¿ki, mo¿na stwierdziæ, ¿e autorowi uda³o siê
przekonaæ uwa¿nego czytelnika, ¿e prawda jest jedna, choæ mo¿e byæ postrzegana z ró¿nych punktów widzenia. Wydaje siê jednak, ¿e podjête przez
ks. Krauzego badania, ukazane w sposób wielow¹tkowy, wskazuj¹ nie tylko na
dwie ksiêgi, w których ma byæ ona zawarta, lecz na ca³¹ bibliotekê, gdzie z pewnoci¹ Orodek Badañ Interdyscyplinarnych ma ju¿ swoj¹ eksponowan¹ pó³kê.
KS. PAWE£ RABCZYÑSKI

Sprawozdanie z konferencji pt. Being a young Theologian in the
World (Maynooth/Irlandia, 67 listopada 2009 r.).
Pontifical University przy Saint Patricks College w Maynooth w Irlandii 67
listopada 2009 r. by³o miejscem miêdzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez studentów i alumnów tego uniwersytetu. Spotkanie zaadresowano
do m³odych teologów, a tematem by³a rola teologa w wiecie, tak¿e w wietle
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aktualnych wydarzeñ. Sympozjum otworzy³ prof. Michael Paul Gallegher SJ
z Gregorian University w Rzymie. W wyst¹pieniu wskaza³ na relacyjne, interdyscyplinarnie rozumiane pojêcie Boga, k³ad¹c akcent na zwi¹zane z tym trudnoci i wyzwania, ale przede wszystkim dalekowzroczn¹, mobilizuj¹c¹ perspektywê wielop³aszczyznowego, jednocz¹cego dialogu.
Has³owo zaprezentowane ramy tematyczne zosta³y szczegó³owo omówione dnia nastêpnego podczas czterech sesji plenarnych. Jednym z najwa¿niejszych obszarów rozwa¿añ teologicznych w epoce nowo¿ytnej jest rozwój
odpowiedniego podejcia teologów do nauk empirycznych. W wiêkszoci prowadzonych wspó³czenie debat, w których nauka wystêpuje przeciw religii
i odwrotnie, obydwie ukazywane s¹ w sposób karykaturalny, nie pozostawiaj¹c
miejsca na porozumienie. Zdaniem Jessego Myersa z Milltown Institute of
Theology and Philosophy (IE), który wyg³osi³ referat pt. Towards a Theological Approach to Science, m³ody teolog musi zmierzyæ siê z kulturowo uwarunkowanym i z góry narzuconym, rozstrzygaj¹cym podejciem naukowym.
Postawa taka traktowana jest dzi jako samouzasadniaj¹ca siê i niepodwa¿alna,
a przy tym reguluj¹ca treciowo zakres prawdy. Mimo prymatu nauki, antynaukowe stanowiska nie s¹ pomijane w prowadzonych debatach, co szczególnie widoczne jest w Stanach Zjednoczonych. W³anie ten punkt powinien zostaæ, zdaniem Myersa, w³aciwie odczytany i zinterpretowany przez m³odych
teologów. Postêp naukowy jest nieunikniony, choæ czêsto jest postrzegany jako
niemoralny. Teologia uznaj¹ca zasadnoæ nauki i rozwoju, a jednoczenie bêd¹c w uzasadnionych przypadkach g³osem ostrzegawczym, mo¿e zaistnieæ
w tej perspektywie, staj¹c siê przyczynkiem do wzajemnego dialogu i odkrywania jednej prawdy w dokonuj¹cym siê postêpie. Ponadto Myers zauwa¿a, ¿e
podstawowe wyznaczniki jakoci ¿ycia i jego standardów zosta³y diametralnie
przesuniête. Naukowy materializm zdominowa³ spo³eczne priorytety, staj¹c siê
miar¹ ka¿dej aktywnoci. W tym kontekcie, m³ody teolog nie powinien pytaæ:
Co jestem w stanie zrobiæ?, ale Co muszê zrobiæ?, aby ocena wa¿nych
aspektów tej zmiany w ogóle zaistnia³a w wiadomoci spo³ecznej, a dokonuj¹cy siê rozwój rzeczywicie s³u¿y³ cz³owiekowi.
Szukaj¹c odpowiedzi na postawione wy¿ej pytanie, teolog powinien ci¹gle odwo³ywaæ siê do Biblii, zw³aszcza wzorowaæ na postaci Hioba. Wed³ug
Tonyego P. Kalama z St Patricks College w Maynooth (referat pt. Wisdom:
an encounter of the natural and the moral), ksiêga Hioba jest po³¹czeniem
m¹droci, ideologii i tradycji wielu narodów zespolonych w jednej osobie Hioba,
dowiadczaj¹cego cierpienia. Ksiêga wyranie ukazuje cie¿ki m¹droci natury,
stosownoæ rodków i ograniczeñ w przyrodzie, w które cz³owiek jest zanurzony, a poprzez które sam Bóg dzia³a i przemawia. M³ody teolog w spotkaniu
z natur¹ uczy siê m¹droci, a ¿yj¹c moralnie, tzn. w ukierunkowaniu na Boga
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i cz³owieka, w ¿yciu religijnym i spo³ecznym, dowiadcza jej w sposób szczególny. M¹droæ, wywodz¹ca siê z natury i moralnoci  a takiej uczy Hiob
 jest relacyjna, tzn. mo¿e zaistnieæ, gdy cz³owiek ¿yje integralnie, gdy szuka
m¹droci zarówno fizycznej, jak i duchowej, co dokonuje siê przez kontemplacjê natury. Reasumuj¹c, Kalam podkreli³ jednoæ cz³owieka z natur¹, której
jest on integraln¹ czêci¹, w zapiewanej przez siebie z wielkim zaanga¿owaniem afrykañskiej piosence. Ten krótki i zupe³nie niespodziewany performance
wywo³a³ wród zebranej publicznoci zdziwienie i mieszane uczucia. Dwa
przeciwstawne g³osy z sali odzwierciedli³y klimat, który zapanowa³. Pierwszy
odniós³ siê do myli o jednoci cz³owieka i wiata, podkrelaj¹c trafnoæ
przywo³anej postawy Hioba jako wzorca. Drugi g³os skrytykowa³ propozycjê
Kalama, by Biblia stanowi³a przewodnik dla teologów podczas naukowego
panelu rodowiska akademickiego. Jest ona niezaprzeczalnym fundamentem
katolicyzmu, ale, jak stwierdzono, nie powinna byæ przywo³ywana w naukowej debacie.
W zarysowanej perspektywie wspó³czesnego wiata m³ody teolog jawi
siê nie tylko jako odkrywca, ale tak¿e nauczyciel. Wed³ug Nancy Rourke
z Canisius College w Nowym Jorku, ledz¹c i analizuj¹c naturê i aktualnie
dokonuj¹cy siê postêp, obowi¹zkiem teologa staje siê ³¹czenie tradycyjnych
akademickich obszarów i budowanie nad nimi interdyscyplinarnych mostów.
Teologia, jako dyscyplina o ¿yciu, z samej swej natury jednoczy w sobie ró¿ne
nauki. W kompetencjach teologa le¿y zatem eksploracja dyscyplinarnych
p³aszczyzn porozumienia, metod, kreowanie relacji, z których osi¹gniêæ sam
teolog powinien czerpaæ i na podstawie których powinien nauczaæ. Wskazuj¹c
kierunki naukowego rozwoju oraz inicjuj¹c nowe specjalizacje, teolog moralista ma obowi¹zek odwo³ywaæ siê do wszelkich dziedzin etyki stosowanej.
W procesie tym nieuniknione staje siê szukanie mo¿liwoci zastosowania teoretycznej teologii moralnej, zgodnie z wyznacznikami standardów innych dyscyplin, a przede wszystkim ³¹czenie teologii z rzeczywist¹ praktyk¹ nauczania
i badañ. Rourke opiera swoje obserwacje na d³ugoletniej pracy w amerykañskich wy¿szych uczelniach katolickich. W wyst¹pieniu zatytu³owanym Building Bridges: Opportunities and Responsibilities of a Junior Moral Theologian rozpatruje dzia³alnoæ m³odych teologów jako wezwanie i zaproszenie
kierowane zarówno do nich samych, jak i do dowiadczonego pokolenia teologów i ich odpowiedzialnoci za wzrastaj¹ce, nowe pokolenia.
Wszelka aktywnoæ podejmowana przez teologa nie mo¿e dokonywaæ siê
w oderwaniu od Kocio³a. Teolog jest z jednej strony ewangelizatorem, zachêcaj¹cym do wiary integruj¹cej intelekt, z drugiej za  prowokuje w Kociele
koniecznoæ rozumienia, w jaki sposób oba te wymiary wzajemnie siê dope³niaj¹. Jednoczenie, jako osoba o ugruntowanej wiedzy, ponosi odpowiedzial-
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noæ za obronê Kocio³a przed postawami opozycyjnymi, ale te¿ wewnêtrznym skostnieniem czy hipokryzj¹. Teolog jest ewangelizatorem upionego
w odniesieniu do wiary Kocio³a, na co zwróci³ uwagê Kevin Hargaden, student socjologii NUI i St Patricks College w Maynooth, w prezentacji zatytu³owanej The Theologian As Evangelist. Referent nakreli³ dwie ró¿ne postawy,
które czêsto bywaj¹ b³êdnie interpretowane w rodowiskach pastoralnych:
ewangelizatora-teologa i teologa-ewangelizatora. Rola pierwszego, wed³ug
Hargadena, skupiona jest na ustalonym odgórnie celu, jakim jest pozyskanie
wspó³wyznawcy. W ten sposób sam ewangelizator-teolog sprowadza siebie
i swoj¹ aktywnoæ do rangi produktu handlowego. Hargaden porówna³ takie
nastawienie z postaw¹ Richarda Dawkinsa, którego ka¿da ksi¹¿ka ma tylko
jedno zadanie: po jej przeczytaniu czytelnik powinien staæ siê ateist¹. Zupe³nie
odmienna jest postawa teologa-ewangelizatora, którego teologiczna aktywnoæ
daleka jest od prozelityzmu czy dowodzenia chrzecijañskich dogmatów. Teolog-ewangelizator, maj¹cy wiadomoæ akademickich korzeni teologii, traktuje
swoj¹ dyscyplinê jako s³u¿bê sprawowan¹ w kontekcie zawieranego wraz
z dokonywanym wyborem ma³¿eñstwa wiary i rozumu, a jednoczenie dokonuj¹c¹ siê w kontekcie prozy codziennoci. Wyst¹pienie Hargadena spotka³o
siê z owacyjnym przyjêciem zgromadzonego audytorium. B³yskotliwe analogie i zaanga¿owana prezentacja, czêsto w formie quizów anga¿uj¹cych zebranych, wywo³a³y powszechny zachwyt mobilizuj¹cy do refleksji i podjêcia konkretnych dzia³añ.
Uprawianie teologii jako s³u¿by znajduje swoje g³êbokie uzasadnienie
w postaciach biblijnych. Syn Bo¿y, staj¹c siê cz³owiekiem, dokona³ radykalnego wyboru w imiê najwy¿szego prawa Bo¿ego, prawa mi³oci. Ta Mi³oæ
zak³ada ca³kowite pos³uszeñstwo Bogu i s³u¿bê ludziom. Dokonanie tego wyboru dokona³o siê w dwojaki sposób: poprzez poddanie siê przewodnictwu
Ducha wiêtego oraz poprzez postawê Maryi, która w swoim fiat jest wzorem
pos³uszeñstwa Mi³oci w wiecie. Ka¿dy cz³owiek jest wezwany do takiego
wyboru, co nigdy nie odbywa siê wbrew jego woli. Zarówno Jezus, jak
i Maryja, zdaniem Johannekena Bosmana z Fonty Hogeschool Theologie Levensbeschouwing w Amsterdamie (referat Theology as the handmaid of the
Lord), s¹ dla teologów nauczycielami w tej dziedzinie. M³ody teolog powinien we wspó³czesnym wiecie odwa¿nie i jasno prezentowaæ zagadnienie mi³oci oraz bezinteresownej s³u¿by. Nie mo¿e byæ to jednak wywód wy³¹cznie
teoretyczny. Przyk³ad w³asnego ¿ycia jest najlepsz¹ i najpe³niejsz¹ form¹ wyra¿enia tej postawy, ku czemu wiat nieustannie daje sposobnoæ.
Michael Shorthall z St Patricks College w Maynooth w referacie zatytu³owanym After Artane ukaza³ szczególnie wa¿n¹ i niezmiernie delikatn¹ rolê
teologów w Irlandii, zw³aszcza w kontekcie bie¿¹cych wydarzeñ  zarzutów
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molestowania seksualnego dzieci przez osoby duchowne (Child Abuse). ledztwo prowadzone przez Commission to Inquire into Child Abuse (CICA) wykaza³o permanentny charakter nadu¿yæ, gwa³tów, przemocy fizycznej, seksualnej
i psychicznej dokonanych na dzieciach, pocz¹wszy od roku 1936 przez katolickich ksiê¿y i zakonnice, prowadz¹cych orodki wychowawcze w Irlandii. Po
g³onych debatach parlamentarnych wokó³ tzw. raportu Ryana, opisuj¹cego
zasiêg i skalê tych przestêpstw, wrogoæ wobec Kocio³a katolickiego przybra³a na sile i bywa ostentacyjnie manifestowana. Bolesne wydarzenia
z przesz³oci traktowane s¹ przez spo³eczeñstwo jako niekwestionowany powód wystêpowania z Kocio³a. Sprawê molestowania dzieci zaczêto nazywaæ
drugim holocaustem. W panuj¹cej atmosferze, Shorthall wyrazi³ nadziejê, ¿e
nie pozostanie ona bez wp³ywu na aktualnie powstaj¹cy program kszta³cenia
m³odych teologów, którzy szczególnie teraz wezwani s¹ do s³u¿by i mi³oci.
Podobnie jak wydarzenia holocaustu wp³ynê³y na rozwijaj¹cy siê kulturowo-intelektualny ruch, którego odzwierciedleniem by³y s³owa Theodora Dorno:
Po Auschwitz, napisanie wiersza jest barbarzyñstwem, tak sprawa molestowania seksualnego dzieci powinna odbiæ siê g³onych echem we wszystkich
krêgach katolickich, daj¹c impuls do prawdziwej rehabilitacji i z³o¿enia wiadectwa prawdy i wiary. Stosowana przez autora analogia dramatycznych wydarzeñ ma na celu podkrelenie wagi Child Abuse, a tak¿e wskazanie na moralny imperatyw sprawiedliwoci, który m³ody teolog ma obowi¹zek podkrelaæ
i o którym musi wiadczyæ za ka¿dym razem, gdy dzieje siê z³o.
Odpowiedzialnoæ spo³eczna teologów powinna siê tak¿e uwidoczniæ
w wietle zagadnienia ochrony rodowiska. Ben Dare z Cardiff University
w Walii w referacie pt. The Trinity and Environment Care in the Theology of
Jürgen Moltmann zaznacza, ¿e chrzecijañstwo nigdy nie cieszy³o siê dobr¹
s³aw¹ w tym zakresie, a teologowie rzadko podnosili g³os w obliczu zniszczenia rodowiska naturalnego. Prelegent, korzystaj¹c z teologii Jürgena Moltmanna, przedstawi³ analogiê ochrony rodowiska do relacji, jaka wystêpuje
pomiêdzy osobami Trójcy wiêtej. Jednoæ Osób Boskich, jako komunia tworzona we wzajemnej mi³oci, nie pozostawia miejsca na dominacjê czy hierarchiê. W³¹cza wszystkie stworzenia w tê relacjê, co powinno byæ punktem
odniesienia w podejmowanej aktywnoci. M³ody teolog, kieruj¹c siê pojêciami
korespondencji, inspiracji i pomocy, uwydatniaj¹cych interakcjê teologii z otoczeniem, powinien w³¹czyæ siê w tê dzia³alnoæ. Taka postawa jest odzwierciedleniem mi³oci Boga, a jej zaanga¿owanie zostaje pog³êbione przez otwart¹
z Nim relacjê, której m³ody teolog powinien byæ wiadkiem.
M³ody teolog jest tak¿e wezwany do trzewej i wywa¿onej oceny podejmowanych w wiecie dzia³añ, zw³aszcza realizowanych pod has³em wiary czy
religii. Wynika to z jego odpowiedzialnoci za Koció³, którego jest cz³onkiem
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i reprezentantem. Ze szczególnym naciskiem na tak¹ rolê teologa w wiecie
wskaza³ James Cherry z Cambridge University w Wielkiej Brytanii w przeprowadzonej analizie g³ównych b³êdów ideologicznych Tony Blair Faith Foundation (TBFF). Organizacja ta zosta³a za³o¿ona przez by³ego premiera Wielkiej
Brytanii Tonyego Blaira w celu promowania wiary jako czynnika jednocz¹cego ludzi z ró¿nych krajów i ró¿nych wyznañ w imiê wspólnego dobra. Podczas
promocji pozytywów wiary najwiêkszych religii wiata przez TBFF, Cherry
zauwa¿y³ kilka ideologicznych b³êdów, które nie powinny byæ powszechnie
aprobowane. Prelegent, uznaj¹c chwalebnoæ i s³usznoæ g³oszonego przez tê
organizacjê uniwersalnego idea³u lepszego wiata, wskaza³ na g³osy niezadowolenia odnosz¹ce siê do towarzysz¹cych temu hase³, które próbuje siê wypromowaæ razem z charyzmatycznymi sloganami. Ambicje Blaira i jego Fundacji
usi³uj¹ sprowadziæ wiarê do wspólnego mianownika rozbijaj¹c istniej¹c¹ to¿samoæ religijn¹. Globalnie, populistycznie pojêta przez Fundacjê wiara, prezentuje siê jako ograniczona etycznie. Z jednej strony rozumiana jest jako pierwiastek utrzymuj¹cy ¿ycie spo³eczne, z drugiej za jako niczym nieskrêpowana
wolnoæ, nie zawieraj¹ca w swojej definicji odpowiedzialnoci i obowi¹zków.
W referacie zatytu³owanym Understanding the difficulty of faith: the Tony
Blair Faith Foundation and underestimating the importance of faith Cherry
wezwa³ m³odych teologów do rozwagi i ostro¿noci w stosunku do ró¿nych
form dzia³alnoci katolickiej i pseudokatolickiej. Pojawiaj¹ce siê programy
ideowe stanowi¹ bogate ród³o teologicznych inspiracji, ale czêsto wymagaj¹
gruntownej analizy i weryfikacji podstawowych dogmatów. Nie mog¹ byæ
traktowane jako niezawodne ród³o treci teologicznych, bowiem same czêsto
nie s¹ wewnêtrznie spójne i wymagaj¹ korekty.
Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e podczas konferencji wielop³aszczyznowo i interdyscyplinarnie ukazano rolê teologa w wiecie wspó³czesnym.
Odmienne i krytyczne stanowiska, ujawniane podczas krótkich przerw dyskusyjnych, wiadcz¹ o ci¹g³ej krystalizacji i weryfikacji zadañ teologa, ale tak¿e
miejsca samej teologii w wiecie.
LENA SZTUROMSKA-JÓZWIK

Card. Zenon Grocholewski, La legge naturalne nella dottrina della
Chiesa, a cura di Luigi Cirillo, Consult Editrice, Roma 2008, ss. 68.
Nowa publikacja Prawo naturalne w nauczaniu Kocio³a  wysz³a spod
pióra jednego z najwybitniejszych polskich i wiatowych kanonistów wspó³czesnych, ks. kard. Zenona Grocholewskiego. Urodzony w Polsce w 1939 r.,
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wywiêcony na kap³ana podczas Soboru Watykañskiego II w 1963 r., po uzyskaniu doktoratu z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriañskim w Rzymie, uzyska³ dyplom adwokata Roty Rzymskiej oraz wszystkie
mo¿liwe stopnie i tytu³y akademickie. By³ profesorem na wydzia³ach prawa
kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriañskim, Papieskim Uniwersytecie Laterañskim i w Studium Rotalnym. Napisa³ oko³o tysi¹ca rozpraw
naukowych i otrzyma³ wiele doktoratów honoris causa, m.in. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (z inicjatywy Wydzia³u Prawa i Administracji) oraz na Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim w Olsztynie (z inicjatywy Wydzia³u Teologii). Ks. kard. Grocholewski niemal ca³e swoje ¿ycie
powiêci³ pracy w centralnych organach Kocio³a. Przez 27 lat pracowa³
w Najwy¿szym Trybunale Sygnatury Apostolskiej, pe³ni¹c w nim przez 17 lat
urz¹d sekretarza i prefekta. Z papie¿em Janem Paw³em II aktywnie wspó³pracowa³ przy reformie Kodeksu Prawa Kanonicznego, opracowywaniu instrukcji
procesowych (np. Dignitas connubii) i reformie Kurii Rzymskiej. Od dziesiêciu lat jest prefektem Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego (seminariów
i instytucji naukowych), , nadzoruj¹cym uczelnie katolickie na ca³ym wiecie.
Od 1991 r. jest kardyna³em Kocio³a wiêtego. Jest prezesem Trybuna³u Kasacyjnego Pañstwa Watykañskiego oraz przewodnicz¹cym Papieskiej Komisji
ds. Adwokatów, a tak¿e cz³onkiem wielu komisji papieskich, w tym Papieskiej
Komisji ds. Interpretacji Tekstów Prawnych.
Recenzowana ksi¹¿ka ukaza³a siê w jêzyku w³oskim. Polska wersja tytu³u
brzmi: Prawo naturalne w nauczaniu Kocio³a. Ksi¹¿ka zosta³a przygotowana
bardzo starannie, wraz z opatrzeniem w pomocnicze tytu³y boczne, przez prof.
Luigi Cirillo, i piêknie edytorsko wydana przez wydawnictwo Consult w Rzymie.
Publikacja sk³ada siê z czêci wstêpnej oraz zasadniczej treci. Czêæ
wstêpna zawiera podziêkowanie skierowane do redaktora publikacji prof.
L. Cirillo (s. 3) oraz wprowadzenie merytoryczne tego¿ redaktora (s. 512).
We wprowadzeniu autor okrela prawo naturalne i jego znaczenie dla integralnego rozumienia cz³owieka, przywo³uje koncepcje prawa naturalnego w twórczoci Arystotelesa, Cycerona, w. Tomasza, Graviny oraz Jana Paw³a II.
Zwraca uwagê na fakt, ¿e kard. Grocholewski podkrela te aspekty w nauczaniu Kocio³a o prawie naturalnym, które skierowane s¹ nie tylko do wierz¹cych, lecz tak¿e do niewierz¹cych, ¿e jest ono wielkim darem dla ka¿dego
cz³owieka i spo³ecznoci (s. 9). Przypomina wypowied Benedykta XVI z 18
kwietnia 2008 r. w ONZ, który podkreli³, ¿e prawa cz³owieka opieraj¹ siê na
prawie naturalnym, a zagro¿eniem dla nich jest relatywizm etyczny i pozytywizm prawny (s. 1011).
Zasadnicz¹ czêæ pracy otwiera informacja, i¿ jest ona rozszerzon¹ wersj¹
wyk³adów Kardyna³a: z 2005 r. w Pary¿u oraz z 2007 r. w Buenos Aires
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i Rzymie, ju¿ publikowanych w jêzykach wyg³oszenia, uzupe³nionych o wypowiedzi Benedykta XVI (s. 14). Dalej nastêpuje wprowadzenie autorstwa kard.
Grocholewskiego (s. 1516), g³ówna treæ zosta³a podzielona na 6 rozdzia³ów
(s. 1555) oraz uwagi koñcowe (s. 5759). Publikacjê zamyka wybór bibliografii (s. 6168), podzielony na dokumenty magisterium Kocio³a oraz pisma.
We wprowadzeniu kard. Grocholewski zauwa¿a, ¿e prawo naturalne jest
dobr¹ podstaw¹ dialogu wierz¹cych z niewierz¹cymi, z ludmi innych kultur
(s. 15). W rozdziale pierwszym zatytu³owanym wiat o os³abionym myleniu
metafizycznym (s. 1720) okrela dwa wspó³czesne zagro¿enia. Pomijanie
prawa naturalnego powoduje, ¿e ca³emu spo³eczeñstwu, a zw³aszcza prawodawcom, zaczyna brakowaæ obiektywnego punktu odniesienia dla wszelkich
innych praw. Drugim jest zredukowanie (przez laicki wiat) pojêcia natura
do przyrody, do tego, co mo¿na zaobserwowaæ i zmierzyæ, bez odniesienia do
tego, czy jest to naturalne dla cz³owieka. Filozoficzny, metafizyczny wymiar
pojêcia natura wielu zastêpuje wymiarem tylko empirycznym.
W rozdziale drugim, zatytu³owanym Si³a prawa naturalnego (s. 2128),
autor najpierw stwierdza, ¿e prawo naturalne i wynikaj¹ce z niego obowi¹zki
cz³owieka nie jest pojêciem jedynie katolickim, lecz stanowi wyraz wrodzonych sk³onnoci cz³owieka ku prawdzie i dobru. [...] Choæ prawo naturalne nie
jest prawem pisanym, to jednak jest ono »wpisane« w taki sposób, ¿e nie mo¿e
byæ wymazane, wrêcz jest »wyryte w duszy ka¿dego cz³owieka« i winno byæ
dla niego etycznym drogowskazem, wyprzedzaj¹cym jakiekolwiek prawo pozytywne, okreleniem praw cz³owieka, które zawsze winny byæ respektowane
(s. 21). Prawo Bo¿e poznawane jest przez cz³owieka dwiema drogami: 1) przez
dzie³a Stwórcy i prawo naturalne, 2) w osobie Jezusa, który jest nowym Prawem (s. 22). Choæ w czasach nowo¿ytnych nast¹pi³o odrodzenie prawa naturalnego, zw³aszcza jako reakcja na protestantyzm, to wspó³czesna mentalnoæ
relatywistyczna usi³uje przedstawiaæ je jako tezê konfesyjn¹. Autor zauwa¿a,
¿e odrzucenie prawa naturalnego stanowi procedurê o charakterze ideologicznym i wprowadza nietolerancjê wobec prawdy (s. 24). W staro¿ytnoci
i filozofia grecka, i Tradycja chrzecijañska jednym g³osem mówi³y o prawie
naturalnym. Wa¿ny wyk³ad prawa naturalnego da³ Arystoteles (IV w. przed
Chr.). Okreli³ on je jako powszechnie obowi¹zuj¹ce (choæ niepisane) i niezmienne. Autor przytacza te¿ trafne i dojrza³e stwierdzenie Cycerona (III w.
przed Chr): Istnieje oczywicie prawdziwe prawo, jest nim prawy rozum; jest
ono zgodne z natur¹, istnieje we wszystkich ludziach, jest niezmienne i wieczne, jego nakazy wzywaj¹ nas do wype³niania powinnoci, jego zakazy powstrzymuj¹ od b³êdu [...] Zast¹pienie go przez prawo przeciwne jest przestêpstwem, zakazane jest nieprzestrzeganie nawet jednego wskazania (s. 25). Autor zauwa¿a, ¿e Jan Pawe³ II by³ rozczarowany, ¿e nawet po jego encyklikach
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Veritatis splendor (która stanowi magna charta nauki Kocio³a o prawie naturalnym) i Fides et ratio, nauka o prawie naturalnym nie zosta³a nale¿ycie
przyjêta i pog³êbiona, tak¿e na polu teologii. Dlatego te¿ piln¹ kwesti¹ jest
przywo³anie mocy prawdy prawa naturalnego, zw³aszcza wród katolików
(s. 2728).
W rozdziale trzecim Prawo naturalne i Boskie (s. 2931) autor stwierdza, ¿e prawo naturalne ma dwa odniesienia: 1) d¹¿enie do Boga jako ród³a
dobra, 2) uznanie drugiego cz³owieka za równego sobie. Kard. Grocholewski
zachêca do realizacji postulatu Benedykta XVI, aby odwróciæ aksjomat
Owiecenia i powiedzieæ: tak¿e ten, kto nie potrafi znaleæ drogi prowadz¹cej
do przyjêcia istnienia Boga, powinien przynajmniej staraæ siê tak ¿yæ i tak
ukierunkowaæ swoje ¿ycie, jak gdyby Bóg istnia³  veluti si Deus daretur
(s. 31).
Czwarty rozdzia³ jest krótkim wyk³adem (s. 3335) na temat przymiotów
prawa naturalnego, którymi s¹: powszechnoæ, niezmiennoæ i poznawalnoæ.
Niestety, nie przez wszystkich s¹ one uznawane. W rozdziale pi¹tym (s. 3740)
autor podkrela dwa wa¿ne aspekty prawa naturalnego. Pierwszym jest zgodnoæ prawa naturalnego z Dekalogiem. Autor przytacza stwierdzenie w. Ireneusza z Lyonu: Od samego pocz¹tku Bóg zakorzeni³ w sercach ludzi zasady
prawa naturalnego. Potem ograniczy³ siê do ich przypomnienia. By³ to Dekalog (s. 38). Drugim jest zgodnoæ prawa naturalnego z rozumem ludzkim,
a nie z materi¹, przyrod¹ (s. 39).
Najobszerniejszy jest rozdzia³ szósty: Urz¹d Nauczycielski Kocio³a
o prawie naturalnym (s. 4155). Kard. Grocholewski stwierdza za Paw³em VI,
¿e Koció³ bêd¹c »znawc¹ cz³owieczeñstwa«  wyra¿a wymogi prawa naturalnego i je aktualizuje [...] zwraca siê nie tylko do wierz¹cych, ale do wszystkich ludzi dobrej woli (s. 41). Chrystus ustanowi³ Piotra i aposto³ów stra¿nikami i autentycznymi interpretatorami ca³ego prawa moralnego, a wiêc nie
tylko ewangelicznego, ale tak¿e naturalnego (s. 43). Pius XII ukaza³ oparte
na prawie naturalnym zasady ³adu spo³ecznego odpowiadaj¹cego godnoci
cz³owieka i znajduj¹cego konkretny wyraz w zdrowej demokracji (s. 43). B³.
Jan XXIII w encyklice Pacem in terris (11 kwietnia 1963) w ca³oci powiêconej prawom naturalnym, opiera³ je na prawie naturalnym, wpisanym w stworzenie (s. 44). Pawe³ VI w nauce o ma³¿eñstwie, zawartej w encyklice Humanie vitae (25 lipca 1968 r.), przypomina, ¿e jest to nauka oparta na prawie
naturalnym, nawietlonym i ubogaconym przez Objawienie Bo¿e (s. 44). Jan
Pawe³ II naucza, zw³aszcza w encyklice Evangelium vitae (25 marca 1995 r.), ¿e
zamierzone zabójstwo, aborcja i eutanazja s¹ powa¿nym naruszeniem prawa
Bo¿ego; ¿adna okolicznoæ, ¿aden cel, ¿adne prawo na wiecie nigdy nie bêd¹
mog³y uczyniæ godziwym aktu, który sam w sobie jest niegodziwy, poniewa¿
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sprzeciwia siê Prawu Bo¿emu, zapisanemu w sercu ka¿dego cz³owieka, poznawalnemu przez sam rozum i g³oszonemu przez Koció³ (s. 45-46). Prawo
naturalne jest normatywnym punktem odniesienia tak¿e dla prawa cywilnego
(s. 47). Jak przypomnia³ kardyna³ Ratzinger w wielu swoich wyst¹pieniach
[...] nigdy nie mo¿na cofaæ siê przed obron¹ prawa do ¿ycia, jako ¿e jest ono
pierwszym, które wyp³ywa z prawa natury (s. 46). Benedykt XVI w Orêdziu
na wiatowy Dzieñ Pokoju 2008 stwierdzi³: Prawa zawarte w Karcie (Praw
Rodziny) s¹ wyrazem i wyk³adem prawa naturalnego [...] Negowanie czy
choæby ograniczanie praw rodziny, zakrywaj¹c prawdê o cz³owieku, zagra¿a
samym podstawom pokoju. Mówi¹c o pozytywnym prawie ludzkim zachêca:
Trzeba uznaæ naturaln¹ normê moraln¹ za podstawê normy prawnej (s. 48).
W innym przemówieniu, z 18 kwietnia 2008 r., do cz³onków Zgromadzenia
Ogólnego ONZ, z okazji 60. rocznicy og³oszenia Powszechnej Deklaracji Praw
Cz³owieka stwierdzi³, ¿e prawa te opieraj¹ siê na prawie naturalnym, wpisanym w serce cz³owieka i obecnym w ró¿nych kulturach i cywilizacjach
(s. 49).
Wa¿ne s¹ te¿ wypowiedzi Kongregacji Nauki Wiary, m.in. dotycz¹ce
projektów legalizacji zwi¹zków homoseksualnych. Stwierdza siê w nich, ¿e
ma³¿eñstwo jest wiête, natomiast zwi¹zki homoseksualne pozostaj¹ w sprzecznoci z naturalnym prawem moralnym (s. 50). Wielkim zagro¿eniem jest
relatywizm etyczny. Neguj¹c bowiem prawo naturalne, jestemy zmuszeni do
negowania coraz wiêkszej iloci prawd uniwersalnych, poczynaj¹c od prawa
do ¿ycia (s. 51). Dlatego te¿ nauczanie Kocio³a potwierdza swoj¹ sta³¹
doktrynê o koniecznej zgodnoci prawa cywilnego z prawem moralnym, to
znaczy o bezwarunkowym poszanowaniu prawa naturalnego ze strony ka¿dej
w³adzy prawodawczej [...] ka¿de prawo ustanowione przez ludzi ma o tyle moc
prawa, o ile wyp³ywa z prawa naturalnego. Jeli natomiast pod jakim wzglêdem sprzeciwia siê prawu naturalnemu, nie jest ju¿ prawem, ale wypaczeniem
prawa (s. 5253).
Pozytywizm prawny usi³uje prywatnym interesom lub pragnieniom
nadaæ pozory prawa. Dlatego Benedykt XVI trafnie zauwa¿y³: »Prawo naturalne jest ostatecznie jedyn¹ skuteczn¹ twierdz¹ przeciw samowoli w³adzy lub
oszustwom ze strony manipulacji ideologicznej« (s. 54). Aby zwiêkszaæ znaczenie prawa naturalnego, nale¿y formowaæ prawe sumienie ludzi (s. 5455).
W uwagach koñcowych autor potwierdza, ¿e Koció³ w swoim nauczaniu, potwierdzaj¹c i strzeg¹c zawsze i wszêdzie zasad prawa naturalnego, s³u¿y w ten sposób bezinteresownie prawdzie o cz³owieku i dobru wspólnym
spo³eczeñstw wieckich (s. 5859).
Koñcz¹c niniejsz¹ prezentacjê, oddaj¹c¹ tylko w zarysie pogl¹dy kard.
Zenona Grocholewskiego na temat wspó³czesnego wyk³adu nauki Kocio³a
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o prawie naturalnym, nale¿y stwierdziæ, ¿e jest to wyk³ad fachowy, komunikatywny i pouczaj¹cy. Autor zebra³ wiele wymownych cytatów i w sposób logiczny i przekonuj¹cy zaprezentowa³ szereg trafnych argumentów. Wszystkim
czytelnikom tego oryginalnego dzie³a, a zw³aszcza prawnikom, mo¿na ¿yczyæ
ciekawej i owocnej lektury. Bardzo przydatne bêdzie ponadto przet³umaczenie
tego dzie³a na inne jêzyki, a zw³aszcza na jêzyk polski.
KS. RYSZARD SZTYCHMILER
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Jan Pawe³ II, Encyklika Centesimus annus
Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Christifideles laici
Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate
Sobór Watykañski II, Dekret o apostolstwie wieckich Apostolicam
Actuositatem
Sobór Watykañski II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kociele
Christus Dominus
Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est
Sobór Watykañski II, Dekret o formacji kap³añskiej Optatam totius
Jan Pawe³ II, Encyklika Dives in misericordia
Sobór Watykañski II, Dekret o pos³udze i ¿yciu prezbiterów Presbyterorum ordinis
Sobór Watykañski II, Deklaracja o wolnoci religijnej Dignitatis humanae
Dziennik Ustaw
Jan Pawe³ II, Posynodalna adhortacja apostolska Ecclesia in Europa
Pawe³ VI, Encyklika Ecclesiam suam
Jan Pawe³ II, Encyklika Evangelium vitae
Sobór Watykañski II, Konstytucja duszpasterska o Kociele w wiecie
wspó³czesnym Gaudium et spes
Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Kociele
Katechizm Kocio³a Katolickiego
Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium Nauki Spo³ecznej Kocio³a
Kodeks Prawa Kanonicznego.
Jan Pawe³ II, Encyklika Laborem exercens
Jan Pawe³ II, List apostolski Muliris dignitatem
Jan XXIII, Encyklika Mater et magistra
Pawe³ VI, Encyklika Populorum progressio
Jan XXIII, Encyklika Pacem in terris
Pius XI, Encyklika Quadragesimo anno
Leon XIII, Encyklika Rerum novarum
Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi
Jan Pawe³ II, Encyklika Sollicitudo rei socialis
w. Tomasz z Akwinu, Summa Theologica
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