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T r e ś ć :  I. Struktury etyk i spotkania; II. Drogi kształtow ania chrze
ścijańskiej doktryny m oralnej.

Podjęcie problem u etosu chrześcijańskiego równoznaczne jest 
z poruszeniem  dwóch zbieżnych zagadnień: aktualnego profilu 
i uw arunkow ań postaw m oralnych chrześcijan, a więc faktu  
moralnego oraz s tru k tu r etyki teologicznej, czyli jej specyfiki. 
Należy zatem  założyć, że odpowiedzi na kw estię polskiej teraź
niejszości etosu chrześcijańskiego oczekiwać można od rozpa
trzenia fak tu  m oralnego w  Polsce i głównych orientacji struk 
turalnych  polskiej teologii m oralnej. W tym  kontekście sytuuje 
się przedm iot niniejszego artykułu: próba uzasadnienia hipote
zy, że zagadnienie m oralności chrześcijańskiej w Polsce jest nie 
tylko problem em  człowieka, ale także, w równej mierze, pro
blem em  teologii. Ujęcie człowieka w jego konkretnym  usytuo
w aniu i w  pełniejszych w ym iarach jego bytu sugeruje podjęcie 
refleksji krytycznej nad stru k tu rą  teologii m oralnej i drogami 
kształtow ania chrześcijańskiej doktryny etycznej. Odnowa ję 
zyka teologicznego oraz pogłębienie tem atyki m oralnej chrze
ścijaństw a stanowią jedynie zaczątek koniecznych udoskonaleń 
objętych ideą aggiornamento.

Powyższy zamysł znajdzie rozwinięcie w dwóch częściach a r 
tykułu : w pierwszej dokona się analizy s tru k tu r etyki teolo
gicznej w oparciu o ideę przewodnią spotkania człowieka z Bo
giem. W drugiej ukaże się drogi kształtow ania norm  m oralnych 
w Kościele ze szczególnym uwzględnieniem  roli przypadającej 
w tym  względzie teologom i ogółowi wiernych.

1 Tekst referatu w ygłoszonego na ogólnopolskim  spotkaniu Sekcji M o
ralistów  Polskich w e w rześniu  1972 r. w  Łodzi.
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I. STRUKTURY ETYKI SPOTKANIA

Chrześcijańska koncepcja teologii wiąże się .nierozerwalnie 
z faktem  Kościoła. Jako pojęcie i rzeczywistość nie w ystępuje 
nigdy samodzielnie; pozostaje zawsze i koniecznie teologią Ko
ścioła. Dzieli z nim  swe losy, wraz z Kościołem przeżywa swe 
wzloty i m om enty przełomu, naw et kryzysu. Równocześnie 
świadomość n a tu ry  teologii, jej zadań i posłannictwa uw arun
kowana jest w znacznej mierze własną wizją, jaką Kościół po
siada w określonym  etapie swojej historii. Po burzliwych w y
darzeniach Hum anizm u i Reformacji, po w ybujałej m yśli ba
roku  nastąp ił w Kościele czas spokoju intelektualnego nazna
czony zmęczeniem wielkimi dysputam i teologicznymi poprzed
niego okresu. Miejsce naczelne zajęło oficjalne nauczanie Ko
ścioła, w ykład dogm atu i symboli w iary. Zaakcentowano Ko
ściół jako reguła fidei proxim a  przed dwiema regułae fidei re- 
mctae: Pism em  i Tradycją. Bezpośrednim źródłem teologii s ta 
ło się odtąd M agisterium  Ecclesiae. Ta wizja i metoda badań, 
obca teologii patrystycznej, k tóra wyrosła na odmiennym pod
łożu zjawiskowym , była norm alnym  i logicznie uzasadnionym 
etapem  rozwoju doktryny chrześcijańskiej. Niemniej, mimo nie
w ątpliwych wartości, um acniając swoją pozycję w czasie, k tóry  
doznawał przemian, dała początek teologii Denzingera i ency
klik, w iernego in te rp re ta to ra  orzeczeń Urzędu Nauczycielskie
go, słowem, teologii dbałej o ortodoksyjmość nauczania, lecz nie 
dostrzegającej z należną wyrazistością przeobrażeń adresata 
doktrynalnego przekazu. Błądziłby, kto by próbował podważyć 
w całości słuszność takich założeń. Czy jednak może pozostawać 
w spokoju, kto chciałby realizować je nadal w niezmienionej 
postaci? Pogłębione współcześnie widzenie Kościoła nie pozo
staje  bez wpływu na teologię, której s tru k tu ry  również się w y
doskonaliły. Jej horyzonty przemieszczają się według nowych 
liinii granicznych Kościoła — miejsca i sakram entu spotkania 
człowieka z  Bogiem w Chrystusie-Pośredniku.

Teologia nie jest dyscypliną arystokratyczną, szybującą na 
wyżynach własnej wielkości. Przeciwnie, z na tu ry  swej sytuuje 
się w ew nątrz wspólnoty eklezjalnej pełniąc wobec niej ważną 
rolę świadka głęboko zadumanego nad ciągle trw ającym  aktem
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spotykania się Boga z człowiekiem. Orędzie chrześcijańskie nie 
jest wszak wydarzeniem  jedynie przeszłym, które należałoby 
cdnieść wyłącznie do określonego czaisowo m om entu historii 
zbawienia, lecz także w ydarzeniem  w pełni teraźniejszym . Jest 
zatem ciągłym staw aniem  się. Niepodobna mówić o nim  na spo
sób nauczyciela obyczajów, który  na użytek swojej współcze
sności przekazuje trw ałe pouczenia historii narodowej. Niepo
dobna upodabniać go do myśli filozofa, którego widzenie świata 
przetrw ało surow ą próbę wieków, choć żywa postać m yśliciela 
przem inęła. Chrześcijaństwo jest przede wszystkim  międzyoso
bową relacją człowieka z Bogiem lub zjednoczonym byciem 
stworzenia ze Stwórcą, które dokonuje się w Kościele, zawsze 
aktualnie, na mocy historycznego wydarzenia zbawczego i obiet
nicy Chrystusa pozostania z człowiekiem do końca czasów. 
W tym  sensie idea spotkania, jako trw ałego zespolenia, zdaje 
się najtrafn iej wyrażać istotę chrześcijaństwa. Tak więc nie 
ty le powołanie, .które zw raca uwagę na ak t skierowania się 
Boga ku człowiekowi, nie sama odpowiedź ludzka na dar we
zwania, ile spotkanie, którego ak ty  powołania i odpowiedzi są 
podstaw ą i koniecznym warunkiem . Kościół jest miejscem, 
w którym  Bóg daje się człowiekowi i w którym  człowiek ak
ceptując Boże otw arcie się otrzym uje nowy kształt ontyczny 
i nowy, nadprzyrodzony w ym iar życia.

Nie bez znaczenia dla dalszego rozum owania jest fakt, że je 
śli Bóg objawia .się w swoim Słowie w celu ustanowienia re 
lacji bytowej z człowiekiem, staje się wobec rzeczywistości, 
k tóra należy przede wszystkim do porządku egzystencji, a nie 
poznania. Nie wiedzy proponowanej, nie, tym  bardziej, katego
rii, które się narzucają umysłowi siłą swej oczywistości, ale da
ru  życia, bo chrześcijaństwo jest życiem, a nie wiedzą. Życiem 
jednak, które zawiera elem enty poznawcze i k tóre staje  się 
w skutek w ew nętrznej potrzeby ludzkiej przedm iotem  poznania 
niezbędnego dla podtrzym ania i pogłębiania tego życia.

Powyższe fak ty  wyznaczają s truk tu rę  teologii. Zakreślając 
zakres uwagi do etyki teologicznej uw ydatni się jej elem enty, 
które w perspektyw ie działania normowanego spełniają funkcję 
naczelną. A kt refleksji jako związany bezpośrednio z osobą 
teologa otrzym a sprecyzowanie w następnej części artykułu .
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T utaj natom iast niezbędną rzeczą w ydaje się być określenie 
przedm iotu myślowego .zgłębiania. W tym  m iejscu jaw i się za
sadnicza słabość obiegowych definicji teologii m oralnej, k tóra 
stała się ze strony samej teologicznej dyscypliny etycznej po
ważnym  źródłem niepowodzenia głoszonego przez nią ideału 
postępowania. U jm ując tę  samą m yśl w kategoriach odpowie
dzialności, należałoby powiedzieć, że w inę za -nie przyjm ow a
nie wymogów moralności chrześcijańskiej ponosi nie tylko sam 
człowiek, ale także, nie w m niejszym  stopniu, teologia. Mimo 
bowiem licznych udoskonaleń wprowadzonych do niej w osta t
nich latach rozw ija się na  zasadzie, k tóra u podstaw niebezpie
cznie zawęża jej horyzonty. W oparciu o -dane Objawienia, wy
znacza sobie zadanie orientowania działań ludżkich do celu 
nadprzyrodzonego ulegając schematowi, k tóry  praktycznie od
dala ją  od fundam entalnej perspektyw y spotkania. Norm y po
stępowania przybierają postać im peratyw ów  narzucanych od 
zewnątrz i wobec których człowiek ma jedynie powinność ule
głości. Słowo B-oga słusznie rozum iane w pierw otnej teologii 
jako communicatio, oraz działanie Boże nawiązujące relację ze 
stworzeniem  ustępuje pierw szeństw a zimnemu i obco brzm ią
cemu nakazowi. Relacja jest żywa i twórcza, słowo o zbawie
niu niiesie wyzwolenie, Bóg zbliża się do człowieka z nadm iaru 
miłości. Spotkanie dokonuje się niekoniecznie na sposób spo
kojnej akceptacji daru , lecz także w złożonym poszukiwaniu, 
w dram atycznym  spięciu przypom inającym  zmaganie się Jak u 
ba z Aniołem, a nade wszystko spełnia się ze strony obu p a rt
nerów w teraźniejszości. Teologia, k tóra koncentruje się zbyt 
jednostronnie na prostym  przekazie Objawienia i nie docenia 
teraźniejszości spotkania człowieka z Bogiem, nie może mieć 
poważniejszych szans spełnienia swej roli. W tym  układzie nie 
jest pełną teologią, naw et wówczas, gdy przekazuje słowo o te 
raźniejszym  spotkaniu sakram entalnym . W swej istocie nie jest 
bowiem jedynie ambasadorem  słowa Bożego wśród ludzi, ani 
też rzecznikiem spraw  ludzkich u Boga, lecz profetycznym  
świadkiem spotkania. Jej punkt wyjścia i podstawową s tru k 
tu rę  wyznacza pojęcie questio, a nie teza, odpowiadająca bar
dziej trium falistycznej koncepcji Kościoła, spadkobierczyni 
okresu polemik antyprotestanckich. Niektórzy, nie bez racji,
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dopatru ją  się w niej koncepcji Kościoła, w spartej na refleksji 
m ilitarnej. Ta wizja, daleka od idei eschatologicznej wspólno
ty, zbliża Kościół do szyku bojowego, na czele którego stoi Ro- 
m anus Pontifex.

W teologii Kościoła-wspólnoity dominować w inny akcenty 
relacji międzyosobowych. Jako profetyczny świadek spotkania, 
teologia odbiega od widzeń socjologa; uwagę swą koncentruje 
na fakcie porządku idealnego i kontem pluje spotkanie człowie
ka z Bogiem, które m a się dokonać i które może się dokonać 
dzięki aktualnem u wychodzeniu Boga do człowieka z darem  
życia, z in tencją promocji jego osobowości. Zadaniem  teologii 
■moralnej staje się w  ten sposób scrutatio tego spotkania, de- 
scriptio  jego indywidualnego profilu  w aktualnej teraźniejszo
ści oraz etapów roaw oju wynikających ,z ziemskiego charakteru  
eschatologii. Jest to teologia, k tóra podlega ciągłemu kształto
waniu, chciaż podstaw owe jej orientacje otrzym ując nową po
stać nie podlegają zasadniczym  przem ianom . Jej walor w yraża 
się .w kategorii intellectus fidei, tak  jak  ją  pojm owała m yśl 
patrystyczna i wczesnego' Średniowiecza. W okresie później
szym zastąpiła ją  ratio theologica — teologia analityczino-de- 
dukcyjna, teologia konkluzji, k tóra obierając słuszne w założe
n iu  zadanie przystosowania praw dy objawionej do nowych sy
tuacji życiowych przerodziła się w apolcgię norm y m oralnej.

■Na tym  tle polski kontekst teologiczny nie jest łatw y do od
czytania i dlatego niełatw o ocenić s tru k tu ry  polskiej teologii 
m oralnej. Zbyt m ało opracowań istnieje na ten  tem at, zbyt 
wiele może pewności w przedsięwzięciach duszpasterskich 
i w  nauce teologicznej, zbyt dużo powierzchownego kry tycy
zmu względem tru d u  duszpasterzy i teologów Europy Zachod
niej. Coraz w yraźniej natom iast odczuwa się brak  śmiałego, 
ale zarazem  odpowiedzialnego spojrzenia na własną sytuację 
i własne, najpilniejsze zadania. W ydaje się jednak, że w rezul
tacie poprzednich uwag podać wypada, jedno, lecz zasadnicze, 
spostrzeżmie krytyczne. Polska teologia m oralna jaw i się jako 
nazbyt jaskraw ię przeciążona i zmęczona funkcją apoloigetycz- 
ną. Tym  bardziej, że jest ona w niezgodzie z interesującym i 
projektam i je j  odnowy, k tóre od dawna podejm uje się w pol
skich czasopismach teologicznych.
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Z dużą dozą praw dopodobieństwa można przypuścić, że jed 
nym  z czynników, k tóry  niespodziewanie i niesłusznie zresztą 
w płynął ham ująco na zapowiadający się w Polsce rozwój myśli 
m oralnej i s tru k tu r etyki teologicznej było jednostronne sta
nowisko zajęte wobec encykliki Humanae vitae. Jednostronne, 
bo typowe apologetycznie. W opozycji względem podwa
żenia jej tez przez wielu teologów zachodnich oraz niew y
raźnego stanowiska niektórych naw et episkopatów wytworzył 
się, niemalże spontanicznie, polski blok obrońców encykliki. 
Tymczasem między krańcow ym i stanowiskam i zwolenników 
i przeciwników dokum entu istnieje m iejsce pośrednie, bliż
sze s truk tu rze  teologii m oralnej, ukazania listu  papieża 
w wyjaśnionej powyżej perspektyw ie spotkania. Encyklika jest 
przede wszystkim  tekstem , który  mówi o więzi, jaką człowiek 
może nawiązać z Bogiem poprzez akt miłości międzyludzkiej. 
Nawet jeśli zważy się, że niektórzy dostrzegają w niej doku
m ent o wysokiej kw alifikacji dogm atycznej, pozostaje fak t ko
nieczności widzenia praw dy tej m iary jako w yrazu więzi na
wiązywanej przez Boga z człowiekiem. Tymczasem zamysł apo- 
logetyczny sprowadził studia teologiczne nad encykliką do wąs
kiej roli kom entatora praw dy i obrońcy ortodoksyjności wiary. 
Psychologiczne uzasadnienie prawdy, z teologicznego punktu  
widzenia, nie niweluje spięcia, jakie koniecznie powstaje w po
dobnej sytuacji. Jest jeszcze jednym , pozateologicznym, narzę
dziem apologii.

W tej to struk tu rze  teologii m oralnej notowany kryzys mo
ralnego ideału chrześcijańskiego w Polsce zdaje się mieć jedno 
ze swoich poważnych źródeł. Człowiek świadomy s tru k tu r swe
go człowieczeństwa, które czynią zeń istotę twórczą i wolną, 
zorientowaną fundam entalnie na relację międzyosobową, nie 
zgodzi się na przyjęcie najwznioślejszego obiektywnie ideału, 
jeśli nie pojawi się on przed nim jako propozycja doskonałego 
spotkania.

Uwagi krytyczne wym agają uzupełnienia. Nadzieją na n a j
bliższą przyszłość napaw a fakt, że ambicje twórcze polskiej 
teologii m oralnej zwracają się ku idei powołania. P rzy należ
nym  zaakcentow aniu międzyosobowej i wspólnotowej więzi,
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z człowiekiem, której powołanie jest źródłem i podstawą, wol
no liczyć na lepsze dni etyki teologicznej w Polsce.

II. DROGI KSZTAŁTOW ANIA CHRZEŚCIJAŃSKIEJ DOKTRYNY
MORALNEJ

Teologia .spotkania jest teologią dynamiczną. Zmienność sy
tuacji życiowych i teraźniejszość zbawczego działania Bożego 
dyktu je  potrzebę określania w każdym czasie aktualnych 
kształtów  spotkania. Zważywszy, że Objawienie dane jest Ko- 
ścicłowi-wspólnocie pow staje pytanie, jaką funkcję w formo
waniu doktryny m oralnej spełniają jej członkowie, w szcze
gólności teologowie i ogół wiernych.

1. T e o l o g  K o ś c i o ł a

O statnie lata  sprowadziły zagadnienie teologa do roli szcze
gółowej kw estii jego statusu w odniesieniu do M agisterium  
Ecclesiae i jej korelatyw u ■— wolności badań teologicznych. 
W tej, bez wątpienia, reakcyjnej postaw ie 'u jaw niła się uzasad
niona dążność do w yprowadzenia teologa poza wąski zakres 
działań wyznaczonych m u przez funkcję in terp reta to ra  oficjal
nych wypowiedzi Kościoła. I istotnie, miejscem bycia i tworze
nia teologów jest przede wszystkim  wpsólnota eklezjalna. Służ
ba spełniania na rzecz M agisterium  .nie w ypełnia zakresu ich 
powołania. Podstawowym  aktem  teologa, zgodnie z poprzednimi 
ustaleniam i, jest refleksja profetyczna nad kształtow aniem  m a
jącego się dokonać spotkania człowieka z Bogiem w łonie escha- 
teologicznej w spólnoty zbawienia, której on — teolog — jest 
praw dziw ą cząstką. W epoce, k tóra dostrzega niezbędność tej 
rcli, -należałoby może z większym jeszcze naciskiem podkreślić, 
że teolog spełnia ją nie tylko na mocy powołania, ale i szcze
gółowego daru nadprzyrodzonego, a więc charyzm atu. Obdaro
wany tak bogato jest jednocześnie obarczony odpowiedzialnością 
profetycznego mówienia zorientowanego na form owanie Ludu 
Boga, zakorzenionego głęboko w teraźniejszości, we współcze
snej postaci bycia ludzkiego, świadomy, że Boża inicjatyw a 
spotkania dosięga człowieka w jego konkrecie egzystencjalnym .
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Dwa stanowiska -decydują -o jego -niewierności wobec powie
rzonego m u -daru. Z jednej strony wyłączne ograniczenie się 
do wspomnianej roli przekaziciela orzeczeń M agisterium, z d ru 
giej natom iast konform izm  w  stosunku do zastanej sytuacji 
św iata. Chrześcijaństwo nie jest religią konform istyezną, lecz 
niesie dar nawrócenia i -nowego życia. Teolog przekazujący je
dynie orzeczenia M agisterium  uchylałby się d-о zadań tw ór
czych, jakie na nim spoczywają. Jego miejsce sytuuje się obok 
M agisterium, choć w istotnym  powiązaniu z nim, jako jeden 
z przejawów życia w Kościele. Służy całej wspólnocie eklezjal
nej poprzez świadczenie -o kierunkach i postaciach życia ludz
kiego zespolonego z Bogiem; ale w sposób zasadniczy służy po
średnio.

Genetycznie rzecz biorąc zadanie teologa nie jest bezpośred
nio funkcjonalne. Rola nauczyciela moralności chrześcijańskiej 
przynależy m u wtórnie, wówczas właśnie, gdy przekazuje nau
kę Kościoła. Jednak  z punktu  widzenia przeżyć ludzkich, tw o
rzenie teologiczne pow staje jako natu ra lna  potrzeba kontem 
placji praw dy czy piękna, podobna do kontem placji artystycz
nej i artystycznego tworzenia. Urząd przewodniczenia paster
skiego sięgając do rezultatów  kontem placji teologa odnajduje 
w nich, dzięki darowi zachowania Praw dy w nienaruszonej po
staci, słowo Dobrej Nowiny, które staje  się przedm iotem  nau
czania. Różnica pełnionych funkcji rodzi konieczność w zajem 
nego ich uszanowania. Obie wzajem nie się uzupełniają i są 
przejaw am i jednego życia wspólnoty zbawienia.

2. Ś w i a d e c t w o  w i e r n y c h

Rozumowanie teologiczne nie jest а-ni jedynym , ani uprzyw i
lejowanym  miejscem  poznania chrześcijańskiego ideału etycz
nego. Bóg nie zarezerwował tajem nic swojego słowa wyłącznie 
geniuszowi um ysłu ludzkiego. Doświadczenie człowieka zjed
noczonego z Bogiem, także człowieka szukającego praw dy jest, 
zbyt może zapomnianym, lecz autentycznym  miejscem obja
wiania się Jego zbawczej woli. Przed dwudziestu już laty  H. U. 
v o n  B a l t h a s a r  sygnalizował istniejące od kilku wieków
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niebezpieczne zerwanie teologii ze świadectwem  życia. W ydaje 
się, że w nowej teologii dystans ten powiększył się. Z ain tere
sowanie faktem  m oralnym  bywa na ogół w ykorzystyw ane dla 
celów socjologicznych. Nierzadko też tabele statystyczne rzu
tu ją  w znacznej m ierze na orientację badań teologicznych su
gerując rozwiązania węzłowych problem ów m oralnych w kie
runku  przekonań większości. Tymczasem w etyce teologicznej, 
a zapewme także w etyce w ogóle, liczy się powaga zaangażo
wania i poszukiwanie autentycznej postawy. Życie w praw 
dzie jest odkrywczynią praw dy, to znaczy, że ukazuje jej no
we, nieznane w arstw y.

Ten fak t porządku psychologicznego ma też swoje oblicze 
teologiczne przypom niane szczęśliwie przez współczesną ekle
zjologię. Bóg, k tóry  żyje w swoim ludzie, daje się też tem u 
ludowi i w nim „do nas sam przem aw ia i daje nam  znak K ró
lestw a swego, do którego przemożnie pociągani jesteśm y, m a
jąc takie mnóstwo świadków. Przyglądając się życiu tych, któ
rzy wiernie naśladowali Chrystusa ... poznajem y najpew niejszą 
Drogę, po której ... będziemy mogli dojść do doskonałego zjed
noczenia z Chrystusem ” (LG 50). Pozytyw nym  w tym  wzglę
dzie zjawiskiem  jest zwrócenie uw agi na znaki czasu. Ponadto 
należałoby inie pom ijać świadectwa m ałych wspólnot relig ij
nych, również pojedynczych osób, których działanie nie posia
da częstokroć szerokiego zasięgu społecznego, choć faktycznie 
niesie odpowiedź na wiele zagadnień m oralnych współczesności.

M oment zastanowienia nad węzłowymi kwestiam i etosu pol
skiego każe postawić pytanie, czy nie należałoby, uwzględnia
jąc profil katolicyzm u w Роксе, w tym  właśnie fakcie upa
tryw ać możliwości jego uzdrow ienia i odnowy teologii m oral
nej?

Rezultat przeprowadzonej refleksji sprowadza się do dwóch 
wniosków: 1) problem atyka współczesnego etosu polskiego wy
m aga od teologii oparcia jej s tru k tu ry  i badań na fundam en
cie zasadniczej dla chrześcijaństw a idei spotkania; 2) teologia 
spotkania, z na tu ry  swej dynam iczna i podlegająca ciągłemu 
kształtow aniu zdobędzie szanse spełniania swej misji, o ile 
uwzględni w ydatniej przypadającą w niej rolę teologa i świa
dectwa życia.
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L a  f o r m a t i o n  de 1’ e t h o s  c h r é t i e n  à l a  l u m i è r e  
d e s  s t r u c t u r e s  d e  l a  m o r a l e  t h é o l o g i q u e

Résumé

L ’article se situe dans le  contexte d’une vaste discussion autour des 
problèm es contem porains de l’ethos chrétien en Pologne. L’auteur se  
prend comm e but de prouver que la vo ie  de chercher des causes de 
l ’actuelle crise de la  m orale chrétienne en Pologne uniquem ent dans 
l ’homm e est unilatérale. C’est la théologie m êm e qui en est aussi respon
sable. Il paraît que ses structures relèven t trop des perspectives postri- 
dentines. C’est une théologie qui se fa it l ’interprète de l ’enseignem ent 
du M agistère et qui sem ble oublier son rôle du tém oin de la rencontra 
actuelle de l ’hom m e avec D ieu, de ses form es et de son drame, une thé
ologie apologétique beaucoup plus que prophétique. L’E glise-com m u- 
naute doit apprécier davantage l ’oeuvre créatrice du théologien et le 
tém oignage de ceux qui v iven t et qui cherchent la vérité.

T. Sikorski


