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TEOLOGIA MORALNA
± POSZUKIWANIE TOZÇSAMOSÂCI METODOLOGICZNEJ

Opracowanie zasad uprawiania okresÂlonej dyscypliny naukowej wiaÎzÇe sieÎ
nade wszystko z pytaniem o jej tozÇsamosÂcÂ, o jej specyfikeÎ, a wieÎc takzÇe o jej
odreÎbnosÂcÂ w stosunku do innych dyscyplin. Taka metodologiczna refleksja jest
niezwykle istotna dla zachowania spoÂjnosÂci danej dyscypliny naukowej, a takzÇe
dla poprawnego, a zarazem øatwiejszego jej uprawiania. Jest ona dzisiaj szczegoÂlnie konieczna w odniesieniu do teologii moralnej, gdyzÇ wspoÂøczesne dyskusje na temat istoty moralnosÂci chrzesÂcijanÂskiej oraz posoborowej odnowy tej
dyscypliny teologicznej postawiøy na nowo problem jej statusu.
Katolicka teologia moralna jest dziedzinaÎ zøozÇonaÎ, podobnie jak zÇycie, ktoÂremu søuzÇy. Zanim osiaÎgneÎøa aktualny stan, przeszøa døugaÎ i uciaÎzÇliwaÎ drogeÎ
swojego rozwoju. UwazÇny czøowiek wspoÂøczesny ma wrazÇenie, zÇe jej rozwoÂj
dokonuje sieÎ skokami. Przed teologiaÎ moralnaÎ stajaÎ wciaÎzÇ nowe wyzwania, a jej
wskazoÂwek oczekuje coraz bardziej zøozÇony sÂwiat, w ktoÂrym zÇyjemy. Wszystkie te czynniki znajdujaÎ swoje odzwierciedlenie w sposobie rozumienia i praktykowania teologii moralnej jako wiedzy teologicznej zwiaÎzanej z KosÂcioøem1.
Przy czym w obliczu mentalnosÂci zsekularyzowanej, ktoÂra szuka punktu
oparcia takzÇe w agnostycznym sÂwiatopoglaÎdzie, wydaje sieÎ istotne przypomnienie, zÇe chodzi tu o dyscyplineÎ teologicznaÎ, a wieÎc naukeÎ pøynaÎcaÎ z wiary
i w sposoÂb fundamentalny zøaÎczonaÎ ze zbawczym posøannictwem KosÂcioøa2.
1
JuzÇ w roku 1964 ks. S. Olejnik stwierdziø jednoznacznie, zÇe przed teologiaÎ moralnaÎ, jako
naukaÎ majaÎcaÎ za zadanie oceniacÂ i normowacÂ w sÂwietle wskazanÂ Objawienia i rozumu zÇycie
ludzkie, stawiajaÎ czasy wspoÂøczesne wiele nowych i wazÇnych zagadnienÂ, na ktoÂre musi ona odpowiedziecÂ. WidzaÎ to wszyscy teologowie moralisÂci i w swoich publikacjach dajaÎ temu wyraz, zÇe
teologia moralna nie mozÇe isÂcÂ tylko wøasnym rozpeÎdem wewneÎtrznym, nie mozÇe sieÎ izolowacÂ od
tego, co sieÎ rodzi i narasta, co sieÎ zmienia i powstaje, chocÂ jej zasadnicze zaøozÇenia i podstawowe
normy nie ulegajaÎ przedawnieniu i zmianie. Por. Kierunki rozwoju teologii moralnej, w: Pod
tchnieniem Ducha SÂwieÎtego. WspoÂøczesna mysÂl teologiczna, PoznanÂ±Warszawa±Lublin 1964, s. 463.
2
Por. J. NagoÂrny, Wprowadzenie, w: TozÇsamosÂcÂ i metodyka nauczania teologii moralnej, red.
J. NagoÂrny, A. Derdziuk, Lublin 1997, s. 13.
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Teologowie moralisÂci zdawali sobie i zdajaÎ spraweÎ z tego, zÇe teologia moralna
koniecznie potrzebuje tu wsparcia innych dziedzin teologicznych, przede
wszystkim dogmatyki i teologii fundamentalnej, poniewazÇ musi sieÎ na nowo
nauczycÂ ujmowacÂ tresÂci moralne w odniesieniu do Boga, czyniaÎc je zrozumiaøymi i przejrzystymi dla innych ludzi. Problem Boga jest wyzwaniem naszego
czasu ± moralista nie mozÇe zadowolicÂ sieÎ uzasadnieniem poszczegoÂlnych obowiaÎzkoÂw czystaÎ racjaÎ rozumowaÎ, poniewazÇ w greÎ wchodzi peøna i ostateczna
realizacja ludzkiego zÇycia przekraczajaÎcego sÂmiercÂ. Wobec tego teologia moralna nie mozÇe stracicÂ z oczu swojego obowiaÎzku, nawet gdyby miaøa narazicÂ
swojaÎ pozycjeÎ teologicznaÎ.
Nie ulega waÎtpliwosÂci, zÇe liczne prace na temat kierunku rozwoju teologii
moralnej i to z wyrazÂnaÎ propozycjaÎ okresÂlonego modelu dziedziny czerpiaÎ swe
inspiracje z nauki Soboru WatykanÂskiego II oraz z encykliki Jana Pawøa II
Veritatis splendor. W Dekrecie o formacji kapøanÂskiej (Optatam totius) SoboÂr
WatykanÂski II wzywaø do gruntownego odnowienia teologii moralnej, ktoÂra
powinna bycÂ przede wszystkim wyrazÂnie chrzesÂcijanÂska. Co wieÎcej, w postulatach i dyrektywach soborowych mozÇna byøo nawet upatrywacÂ oficjalne autoryzowanie niektoÂrych orientacji reformistycznych. SoboÂr wyrazÂnie poparø takie
wysiøki reformatorskie, ktoÂre w swych programach jasno deklarowaøy: 1/ Pismo
SÂwieÎte ± jako principium cognoscendi, 2/ ZÇycie w Chrystusie ± jako principium
essendi, 3/ sÂwiadectwo miøosÂci ± jako principium agendi3.
BioraÎc pod uwageÎ dosÂcÂ precyzyjne wskazania Soboru co do odnowy teologii moralnej, jak roÂwniezÇ bardzo liczne ± w Europie i w Polsce roÂwniezÇ ±
publikacje na temat przebudowy tej dyscypliny, a takzÇe pewne proÂby caøosÂciowego podreÎcznikowego opracowania zagadnienÂ moralnosÂci chrzesÂcijanÂskiej,
wydawacÂ by sieÎ mogøo, zÇe ta czeÎsÂcÂ teologii raz na zawsze opusÂciøa poøozÇenie
kryzysowe. Tak jednak nie jest. Z roÂzÇnych sÂrodowisk naukowych pøynaÎ nowe
propozycje zmierzajaÎce do uwyrazÂnienia ± w aspekcie historiozbawczym ±
teologicznego charakteru tej dyscypliny z metodologicznaÎ gwarancjaÎ jej naukowosÂci. Propozycji modelowych mozÇna byøoby wyodreÎbnicÂ wiele, wskazujaÎc na
pewne nowe akcenty caøosÂciowej wizji moralnosÂci chrzesÂcijanÂskiej. Czy saÎ one
zadawalajaÎce?
OdpowiedzÂ na to pytanie nie mozÇe abstrahowacÂ od dorobku przeszøosÂci,
a polska teologia moralna ma do czego sieÎ odwoøywacÂ. StaÎd tak wazÇna staje sieÎ
znajomosÂcÂ dziejoÂw uprawianej dyscypliny. To pozwala jednoczesÂnie zrozumiecÂ, zÇe chocÂ z goÂry nalezÇy zakøadacÂ roÂzÇnorodnosÂcÂ nurtoÂw teologii moralnej
i wielosÂcÂ szkoÂø teologicznych, to jednak prawdziwy rozwoÂj polega nie tyle na
tworzeniu wciaÎzÇ nowych modeli ujeÎcÂ teologii moralnej, co raczej na proÂbie jak
najpeøniejszego (integralnego) ujeÎcia istoty moralnosÂci chrzesÂcijanÂskiej.
3

Por. J.G. Ziegler, Moraltheologie nach dem Konzil, ¹Theologie und Glaubeº 59(1969),
s. 164 nn.
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RoÂwnoczesÂnie trzeba jednak stwierdzicÂ, zÇe rozwoÂj teologii moralnej po
Soborze WatykanÂskim II wskazuje, izÇ nie mozÇna pominaÎcÂ problemu pewnych
zagrozÇenÂ i niebezpieczenÂstw, przed ktoÂrymi stoi ta dyscyplina. I o tych niebezpieczenÂstwach moÂwi bardzo wyrazÂnie Jana Paweø II w encyklice Veritatis splendor (VS). Najpierw Ojciec sÂwieÎty podkresÂla, zÇe w obliczu takich proÂb interpretacji moralnosÂci chrzesÂcijanÂskiej, ktoÂre wyrazÂnie køoÂcaÎ sieÎ z prawdaÎ objawionaÎ,
Magisterium ma prawo i obowiaÎzek zabracÂ gøos. Jakkolwiek PapiezÇ zaznacza,
zÇe w swoim nauczaniu ¹UrzaÎd Nauczycielski nie zamierza [...] narzucacÂ wiernym zÇadnego okresÂlonego systemu teologicznego ani tym bardziej filozoficznegoº (VS 29), to jednak speøniajaÎc wiernie swojaÎ misjeÎ prorockaÎ, Magisterium
KosÂcioøa musi rozstrzygacÂ, ktoÂre dziaøania ze swej natury saÎ zgodne z wymogami wiary, a ktoÂre zasÂ saÎ z nimi sprzeczne z powodu wewneÎtrznego zøa; musi
czuwacÂ i ostrzegacÂ wiernych przed bøeÎdami, jakie im zagrazÇajaÎ; musi pouczacÂ
wiernych o szczegoÂøowych nakazach i wskazywacÂ i moralnaÎ obowiaÎzywalnosÂcÂ
(por. VS 110).
I w tym konteksÂcie Jan Paweø II podkresÂla, zÇe posøuga teologoÂw moralistoÂw
ma ¹pierwszorzeÎdne znaczenie nie tylko dla zÇycia i misji KosÂcioøa, ale takzÇe dla
spoøeczenÂstwa i ludzkiej kulturyº (VS 111). Wydaje sieÎ jednoczesÂnie, zÇe tymi
søowami PapiezÇ wyznacza teologii moralnej szczegoÂlnie dalekosieÎzÇne zadania,
ktoÂre rozszerzajaÎ jej perspektyweÎ poza widzialne granice KosÂcioøa. To jednak
w niczym nie osøabia jej wewneÎtrznych, konstytutywnych wieÎzoÂw z samym
KosÂcioøem, ktoÂry jest z istoty swojej naturalnym terenem zÇycia kazÇdej zdrowej
teologii. Do istoty bowiem teologii nalezÇy jej gøeÎboka wieÎzÂ z KosÂcioøem. Teologia musi søuzÇycÂ KosÂcioøowi, musi bycÂ wøaÎczona w jego misjeÎ i uczestniczycÂ
w jego zÇyciu (VS 109). W oparciu o te zaøozÇenia Jan Paweø II nazywa bardzo
konkretne obowiaÎzki, ktoÂre spoczywajaÎ na teologach moralistach, uwzgleÎdniajaÎce ich fundamentalne odniesienie do KosÂcioøa. Zatem teolog powinien:
. pouczacÂ wiernych o wszystkich przykazaniach i normach praktycznych,
jakie KosÂcioÂø autorytatywnie ogøasza;
. poszukiwacÂ coraz gøeÎbszych rozumowych uzasadnienÂ dla kosÂcielnego nauczania;
. przekonywacÂ o søusznosÂci nakazoÂw formuøowanych w KosÂciele oraz ich
powadze poprzez ukazywanie wzajemnych powiaÎzanÂ oraz odniesienia do
ostatecznego celu czøowieka;
. daÎzÇycÂ do coraz peøniejszego nasÂwietlenia podstaw biblijnych, znaczenÂ
etycznych oraz motywacji antropologicznych, ktoÂre stanowiaÎ podøozÇe
gøoszonej przez KosÂcioÂø doktryny moralnej i wizji czøowieka (por. VS
110).
Chodzi wieÎc o to, by teologowie moralisÂci, wypeøniajaÎc misjeÎ nauczania
doktryny KosÂcioøa, tak wychowywali wiernych, by ci ¹byli zdolni do rozeznania
moralnego, daÎzÇyli do prawdziwego dobra i z ufnosÂciaÎ szukali pomocy øaski
BozÇejº (VS 113). Dlatego z jednej strony nie wolno sprowadzicÂ teologii mo-
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ralnej do ¹rzeÎdu dyscypliny wiedzy uksztaøtowanej wyøaÎcznie w konteksÂcie tak
zwanych nauk o czøowiekuº, a z drugiej ± jej tresÂci nie mozÇna ustalacÂ ¹wedøug
zasad i form wøasÂciwych dla rozstrzygnieÎcÂ typu demokratycznegoº (VS 111113).
Czy w oparciu o wskazania Soboru WatykanÂskiego II i papieskaÎ wizjeÎ
istotnego powoøania teologa moralisty w KosÂciele mozÇna beÎdzie wytyczycÂ jakisÂ
± chocÂby ogoÂlny ± kierunek rozwoju teologii moralnej? Wydaje sieÎ, izÇ na podstawie bardzo juzÇ znaczaÎcych dokonanÂ teologoÂw moralistoÂw, takzÇe w Polsce,
bazujaÎcych na inspiracjach nauki KosÂcioøa i osiaÎgnieÎciach wielu znaczaÎcych
teologoÂw w sÂwiecie, da sieÎ ukazacÂ gøoÂwne nurty i perspektywy rozwoju tej
nauki teologicznej na najblizÇsze dziesieÎciolecia.
1. POMIEÎDZY WIARAÎ A ROZUMEM MORALNYM

Posøugiwanie sieÎ wøasnym rozumem bez koniecznosÂci odwoøywania sieÎ do
autorytetu innych jest ideaøem wspoÂøczesnego czøowieka osÂwieconego. Søowo
¹autonomiaº, jak sieÎ wydaje, doskonale odpowiada obecnemu duchowi czasu.
Na tej samej pøaszczyzÂnie pojawia sieÎ dziaøanie moralne traktowane jako osobowa samorealizacja: to takzÇe jest kluczowym pojeÎciem odzwierciedlajaÎcym
ducha epoki. Dlatego coraz wyrazÂniej søychacÂ woøanie o etykeÎ obiektywnaÎ,
mozÇliwaÎ do zaakceptowania przez wszystkich ludzi dobrej woli.
PojeÎcie etyki obiektywnej okresÂla klimat, ktoÂry odpowiada spoøeczenÂstwu
charakteryzujaÎcemu sieÎ mentalnosÂciaÎ naukowaÎ; wymagania moralne winny
odznaczacÂ sieÎ akceptacjaÎ rozumowaÎ, opieracÂ sieÎ na naturze przedmiotu i nie
stanowicÂ przymusu dla wolnosÂci. ObowiaÎzuje natomiast zasada: im bardziej
rozumne wymaganie, tym wieÎksze powinno bycÂ poszanowanie wolnosÂci adresata4. JesÂli natomiast rodzi sieÎ koniecznosÂcÂ moÂwienia o przymusie w dziedzinie
moralnosÂci, powinno to wypøywacÂ z przekonujaÎcej siøy samej argumentacji.
W ten sposoÂb zostaø wyznaczony obszerny teren, wewnaÎtrz ktoÂrego rozwijacÂ
sieÎ beÎdzie ustalona problematyka.
Studium teologii moralnej znajduje sieÎ w samym centrum teologii: jest to
prawdziwie nauka teologiczna i jej kryteria harmonizujaÎ z kryteriami innych
dziedzin teologicznych. JednakzÇe teologia moralna zajmuje pozycjeÎ szczegoÂlnaÎ,
4

W ostatnim czasie, w imieÎ szlachetnych pobudek twoÂrcoÂw teorii teologicznych, zakwestionowana zostaøa tozÇsamosÂcÂ osoby w imieÎ absolutyzacji wolnosÂci. OdpowiedziaÎ na te nurty tzw.
¹nowej teologii moralnejº staøa sieÎ encyklika Jana Pawøa II Veritatis splendor (6.08.1993). Punktem
jej wyjsÂcia mozÇna uczynicÂ stwierdzenie, zÇe ¹w niektoÂrych nurtach mysÂli wspoÂøczesnej do tego
stopnia podkresÂla sieÎ znaczenie wolnosÂci, zÇe czyni sieÎ z niej absolut, ktoÂry ma bycÂ zÂroÂdøem wartosÂci
[...] Wizja ta øaÎczy sieÎ z etykaÎ indywidualistycznaÎ, wedøug ktoÂrej kazÇdy czøowiek staje wobec wøasnej
prawdy, roÂzÇnej od prawdy innych. PosunieÎty do skrajnych konsekwencji indywidualizm prowadzi
do zaprzeczenia samej idei natury ludzkiejº. VS 32.
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ktoÂra wyroÂzÇnia jaÎ w kanonie dyscyplin teologicznych, jako zÇe speønia ona funkcjeÎ ogniwa pomieÎdzy teologiaÎ a wszystkimi dziedzinami naukowymi, ktoÂre
w jakisÂ sposoÂb dotyczaÎ czøowieka5. Presja wewneÎtrzna jest wieÎc w teologii
moralnej wielka, uwazÇa sieÎ ona bowiem za naukeÎ wiary i nie mozÇe ryzykowacÂ
tej swojej pozycji, ale roÂwnoczesÂnie uwazÇa sieÎ tezÇ za naukeÎ uniwersalnaÎ w tym
sensie, zÇe nie mozÇe porzucacÂ sÂwiata, w ktoÂrym zÇyje czøowiek. Program jest wieÎc
zobowiaÎzujaÎcy, poniewazÇ teÎ sfereÎ ducha nalezÇy zbadacÂ caøosÂciowo. Nie wystarczy wieÎc, zÇeby teolog moralista byø tylko dobrym teologiem, ale powinien on
takzÇe rozwijacÂ wolne od uprzedzenÂ kontakty z naukami pokrewnymi, ktoÂre
dostarczajaÎ znaczaÎcych danych do formuøowania pytanÂ. Teolog moralista traktuje swojaÎ dyscyplineÎ jako system otwarty i dynamiczny.
U podøozÇa otwartosÂci kryje sieÎ z jednej strony zatroskanie, aby teologia
moralna mogøa zwracacÂ sieÎ do wszystkich ludzi dobrej woli; z drugiej jednak
strony mozÇe jej grozicÂ niebezpieczenÂstwo zatracenia tego, co specyficznie
chrzesÂcijanÂskie ± principium essendi ± zÇycia w Chrystusie. W tym konteksÂcie
pojawia sieÎ pytanie o znaczenie objawienia chrzesÂcijanÂskiego. I tak, niektoÂrzy
twierdzaÎ, zÇe wiara i objawienie dotyczaÎ sfery motywacji i nie dodajaÎ nowych
tresÂci do powszechnie obowiaÎzujaÎcego moralnego prawa naturalnego, poniewazÇ nie istnieje jakasÂ specyficzna etyka chrzesÂcijanÂska, a wieÎc chrzesÂcijanin nie
mozÇe odwoøywacÂ sieÎ do rzekomo wieÎkszej mozÇliwosÂci poznawczej w odniesieniu do norm kategorycznych. Pod wzgleÎdem tresÂci moralne prawo naturalne
i prawo Chrystusa saÎ raczej identyczne; wierzaÎcy i niewierzaÎcy roÂzÇniaÎ sieÎ w swoim dziaøaniu tylko innaÎ motywacjaÎ: czyniaÎ to samo, ale w roÂzÇny sposoÂb, to
znaczy, zÇe kierujaÎ ich posteÎpowaniem roÂzÇne motywacje6.
Etyka wiary w odniesieniu do tego modelu zgøasza zastrzezÇenia, poniewazÇ
obawia sieÎ sekularyzacji prawie wszystkich dziedzin zÇycia ludzkiego poddanych
refleksji teologicznomoralnej. Zdecydowana wieÎkszosÂcÂ teologoÂw moralistoÂw
uwazÇa, izÇ punktem wyjsÂcia dla teologii moralnej nie mozÇe stacÂ sieÎ rozumna
refleksja nad etosem, lecz zbioÂr zasad etycznych Objawienia Starego i Nowego
5

Zamieszanie wokoÂø istoty etyki teologicznej w ponowoczesnosÂci nie mozÇe nie wpøywacÂ na
identycznosÂcÂ teologii moralnej. S.Th. Ponckaers (ZÂroÂdøa moralnosÂci chrzesÂcijanÂskiej. Jej metoda,
tresÂcÂ, historia, PoznanÂ 1994, s. 29) pisze, zÇe ¹wszyscy zgodzaÎ sieÎ z twierdzeniem, zÇe teologia
moralna to czeÎsÂcÂ teologii rozpatrujaÎca ludzkie czyny w sÂwietle Objawienia. RozbiezÇnosÂci pojawiajaÎ sieÎ w sÂrodkowej czeÎsÂci definicji, gdzie nalezÇy okresÂlicÂ zasady kierujaÎce dziaøaniem moralnymº.
6
NiektoÂrzy uwazÇajaÎ, zÇe wysteÎpujaÎce w PisÂmie SÂwieÎtym normy czy postawy moralne pod
wzgleÎdem ich materialnej okresÂlonosÂci nie saÎ specyficznie chrzesÂcijanÂskie, lecz oznaczajaÎ wartosÂci
ogoÂlnoludzkie. SwoistosÂcÂ etyki chrzesÂcijanÂskiej miaøaby swoje miejsce w wymiarze jedynie ¹chrzesÂcijanÂskiej intencjonalnosÂciº. PodkresÂla sieÎ bowiem to, zÇe Objawienie wnosi do moralnosÂci ¹humanistycznejº nowy i gøeÎbszy horyzont widzenia czøowieka, zÇe chrzesÂcijanÂska motywacja nadaje gøeÎbszy sens posteÎpowaniu ludzkiemu. Por. J. Fuchs, Gibt es eine spezifisch christliche Moral?, ¹Stimmen der Zeitº 1970 t. 185, s. 101; A. Auer, Autonome Moral und christlicher Glauben, DuÈsseldorf
1971, s. 213 n.
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Testamentu7. PrzyjeÎcie natomiast moralnosÂci czysto ¹naturalnejº byøoby wedøug niektoÂrych teologoÂw roÂwnoznaczne z popadnieÎciem w naturalizm, racjonalizm i pelagianizm, ktoÂry nie uwzgleÎdnia dziaøania øaski8. Tymczasem, twierdzi
wielu teologoÂw, moralnosÂcÂ chrzesÂcijanÂska juzÇ pod wzgleÎdem tresÂciowym jest
osobliwaÎ rzeczywistosÂciaÎ z racji swej specyficznej zalezÇnosÂci od misterium wiary9. I ten zwiaÎzek ma znaczenie decydujaÎce dla zrozumienia moralnosÂci. ZÇycie
moralne chrzesÂcijanina nie nabiera charakteru chrzesÂcijanÂskiego dzieÎki dodatkowym wymaganiom i specyficznej motywacji religijnej ani tezÇ z racji odwoøywania sieÎ do autorytetu BozÇego w uzasadnianiu naturalnych norm moralnych,
lecz o istocie chrzesÂcijanÂskiego zÇycia decyduje øaska jako nowa natura czøowieka zÇyjaÎcego w przyjazÂni z Bogiem. Dziaøanie moralne chrzesÂcijanina jest ¹noweº nie tylko w sferze motywacji. Z tego wzgleÎdu moÂwi sieÎ o sakramentalnym
charakterze moralnosÂci chrzesÂcijanÂskiej, o udziale czøowieka w zÇyciu TroÂjcy
SÂwieÎtej, a szczegoÂlnie o chrystocentrycznym rysie tej moralnosÂci. Chrystus jest
normaÎ zÇycia chrzesÂcijanÂskiego, a wieÎc chrzesÂcijanÂskiej moralnosÂci, nie tylko
jako osobowy wzoÂr do nasÂladowania, lecz przede wszystkim jako bytowa podstawa zÇycia czøowieka.
NalezÇy sobie jasno powiedziecÂ, zÇe swoistosÂcÂ moralnosÂci chrzesÂcijanÂskiej
ujawnia sieÎ przede wszystkim w nowym jakosÂciowo sposobie pojmowania zÇycia. I chociazÇ etyczne dobro mozÇe bycÂ poznane przez funkcjeÎ rozumu, to jednak
dogøeÎbny wzglaÎd w istoteÎ wartosÂci moralnych staje sieÎ mozÇliwy jedynie w wierze. Z wiary w Chrystusa i Jego oreÎdzia wyrasta nowe rozumienie etycznych
powinnosÂci i zarazem czøowiek otrzymuje nowe uzdolnienie, by moÂgø odpowiedziecÂ Bogu w akcie wiary i czynach moralnie doniosøych.
2. MORALNOSÂCÂ EKLEZJALNA

Egzystencja ludzka urzeczywistnia sieÎ we wspoÂlnocie, w ktoÂrej nie jest
wyøaÎczony czynnik dziaøania moralnego. Prawda moralna dotyczy czøowieka
takiego, jaki jest, we wszystkich wymiarach jego zÇycia i relacjach, czy to wewneÎtrznych ± jego duchowej dyspozycji, czy to zewneÎtrznych ± jego czynach.
StaÎd osaÎd i czyn moralny beÎdaÎ z koniecznosÂci naznaczone przez wspoÂlnoty,
ktoÂre otaczajaÎ jednostkeÎ, poniewazÇ nikt nie przezÇywa swego zÇycia w samot7
MozÇna tu wymienicÂ przede wszystkim takich autoroÂw, jak: J.G. Ziegler, J. Rief, J. Piegsa,
B. StoÈckle, B.Fraling; z obszaru polskiego: S. Olejnik, B. Inlender, J. Pryszmont, J. Bajda, J. NagoÂrny, P. GoÂralczyk i inni.
8
Por. B. HaÈring, Etyka chrzesÂcijanÂska i wychowanie w dobie krytyki, ¹Collectanea Theologicaº 42(1972) z. 2, s. 6 n.
9
Por. Z. Perz, MoralnosÂcÂ chrzesÂcijanÂska jako funkcja misterium wiary, ¹Studia Theologica
Varsaviensiaº 2(1964) nr 1-2, s. 489-500.
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nosÂci10. Dotyczy to roÂwniezÇ czøowieka wierzaÎcego, ktoÂry przezÇywa swojaÎ
chrzesÂcijanÂskaÎ egzystencjeÎ we wspoÂlnocie KosÂcioøa.
Eklezjalny wymiar moralnosÂci chrzesÂcijanÂskiej odpowiada wspoÂlnotowej
wøasÂnie specyfice ludzkiej egzystencji. Eklezjologia Soboru WatykanÂskiego II
daøa wyrazÂne wskazoÂwki takzÇe teologii moralnej. KosÂcioÂø jawi sieÎ jako lud BozÇy
pielgrzymujaÎcy poprzez wieki ku speønieniu ostatecznej obietnicy eschatologicznej, kiedy to BoÂg beÎdzie wszystkim we wszystkich. KosÂcioÂø stanowi przede
wszystkim zÇywaÎ komunieÎ wierzaÎcych, a dopiero wtoÂrnie otrzymuje formy
prawno-instytucjonalne. Wszystko to posiada swe implikacje moralne, ktoÂre
w pierwszym rzeÎdzie dotyczaÎ osaÎdu moralnego.
KosÂcioÂø jest wspoÂlnotaÎ pamieÎci, pojmowania prawd oraz ich interpretowania, w ktoÂrej mozÇliwe jest realne spotkanie z zÇywym Jezusem Chrystusem.
KosÂcioÂø nieustannie spoglaÎda ku swemu poczaÎtkowi, wciaÎzÇ z nowym entuzjazmem, starajaÎc sieÎ zrealizowacÂ peønieÎ swojej egzystencji i rozwijacÂ sieÎ w zmieniajaÎcym sieÎ czasie. Na pewno nie zamyka sieÎ w samym sobie, poniewazÇ samowystarczalnosÂcÂ duchowa nie jest mu wøasÂciwa. KosÂcioÂø traktuje nurty duchowe
kazÇdej epoki jako wielkie wyzwania. Aby moÂgø im sprostacÂ, mobilizuje swoje
najlepsze siøy i angazÇuje elity intelektualne.
JednakzÇe nie tylko wiara pobudza mysÂlenie, lecz takzÇe mysÂlenie kieruje sieÎ
ku wierze. W tej perspektywie KosÂcioÂø mozÇna poroÂwnacÂ do otwartego i dynamicznego systemu, poniewazÇ jego samopoznawanie mozÇe czerpacÂ wiedzeÎ ze
sÂwiadomosÂci teoretyczno-naukowej wspoÂøczesnosÂci. W ten sposoÂb dopeønia sieÎ
i zostaje rozwinieÎta refleksja dotyczaÎca wspoÂlnoty, w ktoÂrej wszyscy czøonkowie
KosÂcioøa uczestniczaÎ z jednakowaÎ odpowiedzialnosÂciaÎ, jakkolwiek w roÂzÇny
sposoÂb11. Tak rodzi sieÎ tradycja ± zÇywa rzeczywistosÂcÂ, ktoÂraÎ mozÇna bez obawy
okresÂlicÂ jako wielkosÂcÂ otwartaÎ na udoskonalenie.
KosÂcioÂø jako komunia nie jest tylko wspoÂlnotaÎ pamieÎci, wartosÂciowania czy
mysÂlenia, lecz takzÇe braterskaÎ wspoÂlnotaÎ przezÇywanej i sÂwiadczonej solidarnosÂci12. KosÂcioÂø jako caritas nie wyczerpuje sieÎ w porzaÎdku hierarchicznym, nie
jest tylko kosÂcioøem ± urzeÎdem. W KosÂciele saÎ sprawowane funkcje kierownicze, powierzone ludziom przez Boga; istnieje wøadza, ktoÂra w kwestiach wiary
i moralnosÂci przedstawia sieÎ jako Magisterium, przedkøadajaÎce wymagania
10

Odwoøanie sieÎ do kategorii wspoÂlnoty osoÂb wskazuje, zÇe fundamentem zÇycia wspoÂlnotowego jest miøosÂcÂ pojeÎta jako bezinteresowny dar z siebie. Przez wzajemne obdarowanie osoÂb i przez
wzajemne przyjeÎcie tego obdarowania ± bez naruszenia personalnego charakteru daru ± rodzi sieÎ
wspoÂlnota, a zarazem odsøania sieÎ najgøeÎbsza godnosÂcÂ ludzkiej osoby. Prawdziwie osobowa wspoÂlnota jest takaÎ wspoÂlnotaÎ miøosÂci, w ktoÂrej istnieje wspoÂlnota obdarowania i przyjmowania. Por.
D.J. Hilla, Osoba jako zasada teologii moralnej. Wkøad Karola Wojtyøy ± Jana Pawøa II w wypracowanie podstaw teologii moralnej, ¹Ethosº 4(1991) nr 15-16, s. 143.
11
¹Teologia ma wymiar eklezjalny, poniewazÇ jest dojrzaøaÎ refleksjaÎ nad wiaraÎ KosÂcioøa,
prowadzonaÎ przez teologa beÎdaÎcego czøonkiem KosÂcioøaº Jan Paweø II, Adhortacja Pastores dabo
vobis (25.03.1992), nr 53.
12
Por. Jan Paweø II, Adhortacja Christifideles laici (30.12.1988), nr 19.
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moralne sumieniu wierzaÎcego. Magisterium KosÂcioøa ma za zadanie przedstawianie i interpretowanie caøego prawa naturalnego, jest tezÇ kompetentne, aby
odsøaniacÂ wierzaÎcym te prawdy moralne, ktoÂre nie zostaøy formalnie objawione.
KazÇdy wierny ± laik czy kapøan ± jest odpowiedzialnym partnerem Magisterium, zdolnym do wøaÎczenia sieÎ w rozwijanie w KosÂciele zÇywej tradycji moralnej; kazÇdy mozÇe wiesÂcÂ wøasne kompetencje zawodowe i osobiste talenty
w dialog wewnaÎtrzkosÂcielny, nawet jesÂli czasem mozÇe okazacÂ sieÎ partnerem
niewygodnym. ZÇadna moralnosÂcÂ, jak dotychczas, nie upadøa z powodu otwartosÂci.
Søusznie zauwazÇa sieÎ, zÇe Magisterium KosÂcioøa nie podporzaÎdkowuje sieÎ
zÇadnym, wøasÂciwym dla danego czasu praÎdom czy szkoøom filozoficznym: powageÎ swoich twierdzenÂ potwierdza wøasnym autorytetem. Tym niemniej nawet
Magisterium nie mozÇe argumentowacÂ inaczej, jak tylko filozoficznie i teologicznie, nawet jesÂli na pierwszy rzut wydaje sieÎ inaczej. UrzaÎd Nauczycielski ustala
relacjeÎ pomieÎdzy prawem naturalnym a prawem Chrystusa, ale rozstrzygajaÎca
argumentacja pochodzi z prawa naturalnego. Ponadto odwoøuje sieÎ ono do
asystencji Ducha SÂwieÎtego, wychodzaÎc z zaøozÇenia, zÇe KosÂcioÂø ± pojmowany
caøosÂciowo ± nie mozÇe sieÎ mylicÂ.
JesÂli zasÂ argumentuje sieÎ przy uzÇyciu terminologii prawa naturalnego, trzeba takzÇe bycÂ gotowym ± z natchnienia Ducha SÂwieÎtego ± na rewizjeÎ wøasnych
poglaÎdoÂw, nawet gdyby nalezÇaøo tego dokonacÂ poprzez konstruktywnaÎ krytykeÎ
wiernych, ktoÂrzy winni zÇycÂ wedle wskazanÂ Magisterium. WspoÂøodpowiedzialnosÂcÂ oznacza tu zaangazÇowanie wøasnych poglaÎdoÂw. Sensus fidelium i opinie
Magisterium oddziaøujaÎ na siebie, a Duch SÂwieÎty czuwa, by nie pojawiø sieÎ
w KosÂciele bøaÎd. Recepcja nauki ze strony caøego ludu BozÇego jest uwarunkowana w sposoÂb istotny od jej wazÇnosÂci. Nie umniejsza to jednak w niczym
decydujaÎcej roli Magisterium w kwestiach moralnych.
TeologieÎ i Magisterium øaÎczy wspoÂlny cel, ktoÂrym jest ¹zachowanie Ludu
BozÇego w wyzwalajaÎcej prawdzieº13. Dlatego chociazÇ roÂzÇna jest ich natura
i poniekaÎd odmienny charakter wøasÂciwych im misji, to jednak ¹saÎ to dwie
witalne funkcje KosÂcioøa, ktoÂre dla dobra Ludu BozÇego powinny sieÎ wzajemnie
przenikacÂ i wzbogacacÂº14. W zÇadnym przypadku wieÎc nie wolno przeciwstawiacÂ sobie teologii i UrzeÎdu Nauczycielskiego KosÂcioøa. IstniejaÎca mieÎdzy nimi
zalezÇnosÂcÂ powinna sieÎ wyrazÇacÂ takzÇe w tym, zÇe teologia ma wspomagacÂ Magisterium, a z drugiej strony sama tezÇ potrzebuje od niego pomocy. Magisterium
zasÂ w gøoszeniu autentycznej nauki winno korzystacÂ z dorobku teologii. WzajemnosÂcÂ powinna sieÎ wyrazÇacÂ w dialogu opierajaÎcym sieÎ na dwoÂch zasadach:
13

Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o powoøaniu teologa w KosÂciele ¹Donum veritatisº
(24.05.1990), nr 21.
14
TamzÇe, nr 40.
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unitas veritatis i unitas caritatis15. WøasÂnie w dialogu prowadzonym w duchu
komunii kosÂcielnej nalezÇy szukacÂ rozwiaÎzanÂ, gdy pojawiajaÎ sieÎ trudnosÂci.
Forma wypowiedzi Magisterium jest oczywisÂcie teologiczna. Odnosi sieÎ to
roÂwniezÇ do autentycznego przedstawiania i interpretowania naturalnego prawa
moralnego. Nie zakøada ono celu samego w sobie, ale jest zawsze przejrzyste
w odniesieniu do Objawienia, mozÇe wieÎc posiadacÂ formeÎ wiaÎzÇaÎcaÎ. JesÂli Magisterium posiada niezachwiany zmysø wiary wspoÂlnoty kosÂcielnej i jest niejako
urzeÎdowaÎ formaÎ wyrazÇenia tego zmysøu, dokonuje sieÎ to naturalnie w harmonii
ze zbawczym posøaniem samego Jezusa Chrystusa. Bowiem antropologiczny
wymiar zbawczego spotkania z Jezusem Chrystusem jest zachowywany jako
zÇywy i aktualny w KosÂciele.
W ten sposoÂb nieuchronnie nauczanie Magisterium KosÂcioøa przenika radykalizm posøania ewangelicznego, jego specyfika, ktoÂra nie jest cechaÎ zewneÎtrznaÎ,
lecz ksztaøtuje od wewnaÎtrz kazÇdaÎ poszczegoÂlnaÎ wypowiedzÂ. Z tego faktu zdaje
sobie spraweÎ Magisterium, kiedy moÂwi o swojej profetycznej misji. Do tej profetycznej misji nalezÇy bez waÎtpienia odwazÇna interwencja na rzecz nienaruszalnej godnosÂci czøowieka i jego niezbywalnych praw, szczegoÂlnie tam, gdzie saÎ one
deptane i gdzie nikt ich nie broni. KosÂcioÂø daje sÂwiadectwo odpowiedzialnosÂci za
nie, wyrazÇone w sposoÂb wyjaÎtkowy w pontyfikacie Jana Pawøa II.
Ostatecznym punktem odniesienia dla nauczania i przepowiadania moralnosÂci chrzesÂcijanÂskiej jest Kazanie na GoÂrze, przede wszystkim z uwagi na
wysteÎpujaÎce w nim antytezy pierwszorzeÎdne i wtoÂrne. DoniosøosÂcÂ teologicznaÎ
tego fragmentu Ewangelii wciaÎzÇ sieÎ na nowo odkrywa i zachowuje on swaÎ
zÇywotnosÂcÂ w KosÂciele. W ten sposoÂb KosÂcioÂø angazÇuje sieÎ z caøaÎ stanowczosÂciaÎ
w interioryzacjeÎ moralnosÂci i jest to teologicznie uzasadnione, gdyzÇ sprzeciwia
sieÎ w rezultacie wszelkiej formie przesadnego legalizmu oraz nadmiernie rozbudowanej kazuistyce. BoÂg oczekuje od chrzesÂcijanina serca, a nie pojedynczych ± dokøadnie opisanych i okresÂlonych ± uczynkoÂw.
BoÂg wymaga przede wszystkim miøosierdzia; rys antyfaryzejski oreÎdzia Jezusa nie mozÇe zaniknaÎcÂ w KosÂciele. KosÂcioÂø zabiega takzÇe, szczegoÂlnie poprzez
zÇycie swoich sÂwieÎtych, o przeøamanie barier zøa i zniweczenie historycznych
podstaw konfliktoÂw. Czyni to na drodze przebaczenia i ukazywania sposoboÂw
dziaøania moralnego, ktoÂre dzieÎki sile fascynacji mogaÎ stacÂ sieÎ udziaøem nie
tylko wierzaÎcych, ale przede wszystkim ludzi dobrej woli. Tym samym KosÂcioÂø
przyczynia sieÎ do pomnazÇania nadziei w historii sÂwiata.
3. SèUZÇBA PRAWDZIE I OTWAROSÂCÂ NA DIALOG

Od teologa moralisty, ktoÂry zwraca sieÎ do wspoÂøczesnych mu ludzi i chce
bycÂ przez nich zrozumiaøy, søusznie wymaga sieÎ, aby byø intelektualnie otwarty
15

Por. tamzÇe, nr 26.
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i speøniaø wymogi czasu. Moralista nie powinien ulegacÂ øatwej pokusie zadowolenia z uproszczenÂ ani fascynowacÂ sieÎ rozwiaÎzaniami szybkimi, powinien
natomiast bycÂ zdolnym do zaangazÇowania sieÎ w søuzÇbeÎ prawdy, ktoÂraÎ odsøania
mu rzeczywistosÂcÂ. W przedsieÎwzieÎciu tym nie mozÇna sieÎ ograniczycÂ do dyskutowania wyøaÎcznie o tresÂciach moralnych, ktoÂre stanowiaÎ tylko jeden z aspektoÂw problemu, i to nawet nie najwazÇniejszy. Gdyby tak byøo, teologia moralna
zostaøaby zredukowana do wiedzy uzÇytkowej opartej na kazuistyce, ktoÂra preferuje rozumowanie wychodzaÎce od istniejaÎcego dysonansu pomieÎdzy normaÎ
a sytuacjaÎ. Wymagania naukowe teologii moralnej saÎ wieÎksze: daÎzÇy sieÎ do
refleksji nad ksztaøtem koncepcji zdolnych rozwiaÎzacÂ problemy. Na tym poziomie dokonuje sieÎ autentyczny trud tworzenia podstaw.
Teologia moralna dziaøa jak czuøy sejsmograf rejestrujaÎcy tendencje filozoficzne swego czasu i moralista musi posiadacÂ kultureÎ filozoficznaÎ, jezÇeli chce
bycÂ uznany i zrozumiaøy. W ostatnich czasach nie zabrakøo proÂb wzbogacenia
warsztatu filozoficznego moralisty. NastaÎpiøa zÇywa wymiana, z ktoÂrej teologia
moralna odnosi wiele korzysÂci. UjmujaÎc w wielkim skroÂcie zasøugi filozofii dla
teologii moralnej, mozÇna sÂmiaøo powiedziecÂ, izÇ aspekt transcendentny i aspekt
hermeneutyczny saÎ zasøugaÎ przede wszystkim kontynentu europejskiego i øaÎczaÎ
sieÎ z tradycjaÎ filozofii historii, idealizmu niemieckiego, a nawet neoplatonizmu.
IstniejaÎ takzÇe nurty filozofii anglosaskiej, ktoÂrym teologia moralna musi posÂwieÎcicÂ uwageÎ, jesÂli chce zyskacÂ znaczenie w skali sÂwiatowej. Chodzi tu o filozofieÎ analitycznaÎ i filozofieÎ jeÎzyka (Ludwig Wittgenstein). MysÂlenie analityczne
zawiera znaczaÎce dla teologii moralnej implikacje. Rozwija ono idee nosÂne
tradycji moralnej, søuzÇaÎc sprecyzowaniu twierdzenÂ normatywnych. Analityka,
ktoÂrego gøoÂwny wysiøek filozoficzny okresÂla semantyka i logika, interesuje
przede wszystkim jasnosÂcÂ pojeÎcÂ i ich zastosowanie. System moralny, aby odpowiadaø absolutnosÂci prawdy moralnej i wolnosÂci akceptacji, powinien cechowacÂ sieÎ wewneÎtrznaÎ spoÂjnosÂciaÎ16.
OczywisÂcie zÇadne ujeÎcie filozoficzne nie pretenduje do wyøaÎcznosÂci, ale
osiaÎgnieÎcia wielu z nich integrujaÎ sieÎ przy odkrywaniu na nowo roÂzÇnych zagadnienÂ. W pracy poszczegoÂlnych moralistoÂw nie zdarza sieÎ, aby znalazø zastosowanie tylko jeden model mysÂlenia, lecz w ogromnej wieÎkszosÂci przypadkoÂw
filozofie splatajaÎ sieÎ, co nie wyklucza sÂwiadomego doboru tresÂci i akcentoÂw.
Czasem zostajaÎ tezÇ uwzgleÎdnione poÂzÂniejsze tendencje filozoficzne, jak na
przykøad wielorakie formy personalizmu, ktoÂre przygotowujaÎ teren dla zrozumienia prawdy moralnej i dla uczciwej argumentacji moralnej. Dla teologa
rzeczywistosÂcÂ przedstawia sieÎ zawsze jako juzÇ otwarta i filozoficznie ¹wyposÂrodkowanaº.

16

Por. P. Bortkiewicz, Teologia moralna a etyka, w: TozÇsamosÂcÂ i metodyka nauczania teologii
moralnej, red. J. NagoÂrny, A. Derdziuk, Lublin 1997, s. 33-46.
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Byøoby tezÇ oznakaÎ nieliczenia sieÎ z rzeczywistosÂciaÎ, gdyby moralista stale
traciø z pola widzenia to wszystko, co podpada pod kompetencjeÎ nauk empirycznych. Dialog z naukami empirycznymi nie jest niczym nowym dla moralisty. Prowadzony byø zawsze w roÂzÇnych formach i nauki empiryczne od czasu do
czasu skutecznie modelowaøy kategorie moralistoÂw, czasem nawet tak dalece,
zÇe mozÇna byøo moÂwicÂ o przewadze elementoÂw obcych w teologii moralnej,
oczywisÂcie ze szkodaÎ dla niej. Prawdziwie wielcy teologowie zawsze stawali
na wysokosÂci zadania. Przewidywali oni, zÇe pomieÎdzy chrzesÂcijanÂskaÎ wiaraÎ
a wiedzaÎ nie mozÇe bycÂ konfliktu, poniewazÇ prawda jest jedna. Konflikty mogaÎ
powstawacÂ ewentualnie mieÎdzy teoriami teologicznymi a teoriami naukowymi.
Obydwie strony stawiajaÎ sobie za zadanie eliminowanie kwestii spornych, a nawet zapobieganie powstawaniu nowych. Bowiem badacz natury powinien znacÂ
granice swoich specyficznych kompetencji i nie powinien wkraczacÂ na teren
filozofii czy teologii. Podobnie teolog nie ma ani prawa, ani kompetencji kwestionowacÂ zastosowanych metod czy tezÇ osiaÎgnieÎcÂ innych dziedzin badawczych
i nie mozÇe inaczej postaÎpicÂ, jak tylko je przyjaÎcÂ, poniewazÇ on sam nie jest
specjalistaÎ w dziedzinie nauk empirycznych. Nie oznacza to, zÇe teolog nie ma
niczego do powiedzenia w kwestiach, w ktoÂrych chodzi o czøowieka i jego
caøosÂciowaÎ wizjeÎ. Bowiem bardzo czeÎsto nauki empiryczne redukujaÎ czøowieka
tylko do wymiary biologicznego.
Na pøaszczyzÂnie wspoÂøpracy interdyscyplinarnej moralista spotyka sieÎ z rozÇnymi oczekiwaniami; w swym otwarciu na poznanie jest przede wszystkim
wyczulony na wyniki badanÂ naukowych majaÎcych znaczenie etyczne i te przede
wszystkim wykorzystuje. Moralista nie tylko korzysta z wynikoÂw badanÂ nauk
empirycznych / przyrodniczych (np. biologii), lecz takzÇe ma cosÂ do zaoferowania. Nadaje interdyscyplinarnemu dialogowi nowaÎ perspektyweÎ, zasadniczo
niedosteÎpnaÎ naukom empirycznym. Interweniuje krytycznie, ilekrocÂ badacz
zamierza przekraczacÂ granice swojej kompetencji, gdy wprowadza interpretacje lub oceny, ktoÂre nie zostaøy zweryfikowane dosÂwiadczalnie i w najlepszym
razie wywodzaÎ sieÎ z przesaÎdoÂw.
Dlatego wymagana jest solidarnosÂcÂ w krytyce. WroÂg teologii moralnej nie
ukrywa sieÎ w naukach badajaÎcych natureÎ, ale znajduje sieÎ raczej tam, gdzie
bezkrytyczne filozofowanie uzbraja sieÎ w dane nauk przyrodniczych, aby je
wykorzystacÂ jako odpowiedniaÎ bronÂ w søuzÇbie wøasnej ideologii. Jest to wystarczajaÎca racja, azÇeby moralisÂci zaczeÎli przyjmowacÂ postaweÎ krytycznej solidarnosÂci, zaczynajaÎc od samokrytyki i troszczaÎc sieÎ o solidne podøozÇe metafizyczne, ktoÂre na pewno w jego istotnych elementach mozÇna znalezÂcÂ wewnaÎtrz
wielkiej tradycji scholastycznej.
Przypadki podobnego przekroczenia granic pojawiøy sieÎ przede wszystkim
na polu psychologii i bioetyki. Oczywiste jest, zÇe psycholog tworzy hipotezy,
ktoÂre oproÂcz tego, zÇe determinujaÎ jego interpretacje i oceneÎ fenomenu dziaøania, determinujaÎ takzÇe pozÇytek pøynaÎcy z jego badania. MozÇe sieÎ zdarzycÂ, zÇe
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wszystkie strategie badawcze søuzÇaÎ jedynie potwierdzaniu wøasnych przesaÎdoÂw,
i zÇe wszystko, co wydaje sieÎ bycÂ im przeciwne, zostaje bez wahania obalone.
W dialogu interdyscyplinarnym zawsze wielkim bøeÎdem jest wymuszanie interpretacji poszczegoÂlnych zjawisk17.
PowazÇnym bøeÎdem jest takzÇe przyjmowanie rezultatoÂw badanÂ niepotwierdzonych jeszcze w sposoÂb wystarczajaÎcy, bez wyjasÂnienia i sprawdzenia, czy
w poszczegoÂlnym przypadku ma sieÎ do czynienia z powazÇnaÎ teoriaÎ, czy tylko
z hipotezaÎ. Dzieje sieÎ podobnie, gdy teren badany zdominowany jest przez
pozytywizm naukowy, ktoÂry zamyka wszelkaÎ poÂzÂniejszaÎ dyskusjeÎ. Przede
wszystkim dialog na temat bioetyki mozÇe ulec tego rodzaju pokusom. Czasem
bez wieÎkszego namysøu spraweÎ odnosi sieÎ do fenomenoÂw biologicznych dotychczas nieznanych i wyciaÎga sieÎ szybko wnioski moralne, oparte na naturalistycznej wizji czøowieka.
ZasøugaÎ nauk nowozÇytnych jest wykazanie w sposoÂb jeszcze bardziej oczywisty anizÇeli w poprzednich epokach trwaøej ambiwalencji natury. Ona faktycznie i wspiera, i zagrazÇa czøowiekowi, zawiera w sobie elementy oczywistego
øadu, lecz takzÇe jakiegosÂ nieporzaÎdku (przynajmniej pozornego), elementy
doskonaøosÂci i niedoskonaøosÂci. JednakzÇe czøowiek nie przystosowuje sieÎ tak
po prostu, lecz krytycznie przyjmuje wskazania natury i interpretuje je w odniesieniu do swojej idei zÇycia, zÇycia dobrego i rozumnego. StaÎd tezÇ, jezÇeli natura cosÂ tworzy ± nie oznacza to, zÇe czøowiek musi sieÎ temu bezkrytycznie
poddacÂ. Natura jest niewaÎtpliwie mistrzyniaÎ, ale takzÇe czøowiek ze swej strony
kieruje naturaÎ i w tej dialektyce wchodzi w kontakt z wynikami badanÂ nauk
przyrodniczych. W tym aspekcie moralista otrzymuje wyzwanie i jest jego zadaniem wprowadzicÂ w natureÎ wymogi porzaÎdku, odpowiednie tresÂci i konkretne normy etyczne. W wypeønieniu tego zadania nie mozÇe moralisÂcie pomoÂc
zÇaden biolog; autonomia prawdy moralnej jest jedynym wyzwaniem18.

* * *

Teolog moralista traktuje swojaÎ dziedzineÎ jako naukeÎ teologicznaÎ. Teologia moralna znajduje swe miejsce w samym centrum teologii, nie ogranicza sieÎ
do jakiejsÂ ochrzczonej etyki pochodzenia poganÂskiego. Dlatego jej zwiaÎzek
z innymi dyscyplinami teologicznymi ± z teologiaÎ fundamentalnaÎ, dogmatycznaÎ, antropologiaÎ teologicznaÎ ± nie powinien søabnaÎcÂ. Teologa moralisteÎ interesuje roÂwniezÇ nauczanie o Bogu: jak mozÇna mysÂlecÂ o Bogu we wspoÂøczesnym
sÂwiecie? Jak mozÇna øaÎczycÂ wiecznosÂcÂ Boga i doczesnosÂcÂ czøowieka oraz w jakim
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Por. J. NagoÂrny, Posøannictwo chrzesÂcijan w sÂwiecie, Lublin 1998, s. 318-341.
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sensie obietnica zÇycia wiecznego determinuje aktualne dziaøanie ¹wº i ¹wobecº
tego sÂwiata?
Tak sformuøowane pytania pozwalajaÎ szerzej spojrzecÂ na inne kwestie teologiczne. BoÂg chrzesÂcijan jest Bogiem Jezusa Chrystusa, przeto nie mozÇe istniecÂ
zÇadna refleksja teologicznomoralna bez wyrazÂnego odniesienia do chrystologii.
Chrystologia jest wynikiem dociekania interpretacyjnego wspoÂlnoty chrzesÂcijanÂskiej. Nie mozÇna wieÎc dziwicÂ sieÎ, zÇe teolog moralista poszerza swoje pole
badawcze o eklezjalny wymiar wartosÂciowania oraz posteÎpowania moralnego.
Trzeba roÂwniezÇ wspomniecÂ o teologii øaski. Teologa moralisteÎ interesujaÎ informacje zwiaÎzane z rzeczywistosÂciaÎ bycia chrzesÂcijaninem, a wieÎc posteÎpowanie
czøowieka zakorzenia sieÎ ostatecznie w dziaøaniu Boga w czøowieku. Wynika
staÎd oczywisÂcie, zÇe teologia moralna jest zÇywo zainteresowana egzegezaÎ Starego i Nowego Testamentu, wøasÂnie dlatego Pismo SÂwieÎte stanowi zasadnicze
podøozÇe Tradycji.
Teolog moralista nie mozÇe w swej refleksji pomijacÂ dorobku nauk humanistyczno-empirycznych, ale tezÇ nie mozÇe popadacÂ w naturalizm. Zjawiska
empirycznie dosieÎzÇne dostarczajaÎ rozumowi moralnemu materiaøu obserwacyjnego. Ale dosÂwiadczenie wchodzi w osaÎd moralny tylko po krytycznej ocenie
i interpretacji. Teologia moralna peøni swoje zadanie na granicy pomieÎdzy
naukaÎ sÂcisøaÎ a wplatajaÎcym sieÎ w niaÎ sÂwiadectwem zÇycia. Kto chce sieÎ jej posÂwieÎcicÂ, powinien bycÂ gotowy do øaÎczenia tych dwoÂch aspektoÂw. Ale zÇycie nie
pozwala sieÎ zamknaÎcÂ w system, poniewazÇ obejmuje cosÂ przekraczajaÎcego
wszelkie schematy, co wypøywa z wneÎtrza czøowieka wierzaÎcego i dosÂwiadczajaÎcego Boga. DosÂwiadczenie zÇycia i dosÂwiadczenie wiary domagajaÎ sieÎ przekonywajaÎcej i zÇywej syntezy. Takie syntezy powstawaøy w historii teologii moralnej, powstajaÎ i beÎdaÎ powstawaøy.
The Moral Theology
Summary
The study of the principles of the pursuance of a certain scientific discipline is
related over all to the question of its identity, its specificity and that is why also of its
separateness from other disciplines. This methodological reflection is very essential
for maintaining the unity of the scientific discipline but also for its correct and easier
pursuance. When the moral theology is concerned it is particularly essential today
because contemporary discussions about postcouncil restoration of this discipline
have resulted in the new research for the status of this discipline.
The concern about the identity of the moral theology should be connected with
the concern about the future development of this discipline. It depends on the one
hand on a better, fuller and more and more integral recognition and utilization of the
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specific Christian sources. On the other hand it depends also on a bolder utilization
of the sources in general as well as also these non-theological which are connected
over all with a development of the human sciences. It must not be forgotten that the
moral theology as a separate discipline of the scientific reflection on the Gospel,
guarding its status as a normative science, can ¹cannot be reduced to a body of
knowledge worked out purely in the context of the so-called behavioural sciences.
The latter are concerned with the phenomenon of morality as a historical and social
fact; moral theology, however, while needing to make use of the behavioural and
natural sciences, does not rely on the results of formal empirical observation or
phenomenological understanding aloneº (Veritatis Splendor 111). The aspiration
for the development of this scientific discipline can not take no account of the
fundamental truth that it still remains the theological discipline, it means it is the
science springs from the faith and it is fundamentally connected with the salutary
mission of the Church.
S ø o w a k l u c z o w e: etyka autonomiczna, etyka wiary, moralnosÂcÂ eklezjalna,
moralnosÂcÂ chrystocentryczna, wolnosÂcÂ, specyfika moralnosÂci chrzesÂcijanÂskiej, nowa
motywacja
K e y w o r d s: authonomy ethics, faith ethics, the ecclesial morality, the christocentric morality, freedom, the specificity of the Christian morality, new motivation

